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                                                                        22/03/2013 
                                                                                                                        

 

Dispositiu especial de trànsit amb 
motiu de la Setmana Santa 2013 

 
• Es preveu que la segona fase serà la més complicada , tant 

de sortida com de retorn, amb la mobilització de so rtida de 
370.000 vehicles des de l’àrea metropolitana de Bar celona 
  

• Un total de 1.927 Mossos d’Esquadra es desplegaran per 
garantir la seguretat viària i la mobilitat a la xa rxa viària 
catalana 

 
• Aquesta Setmana Santa no es restringirà el pas de c amions 

a l’AP-7 en el tram gironí 
 

• El carril bus-VAO de la C-58 estarà obert per a tot s els 
vehicles (excepte camions de més de 7,5 tones) dura nt la 
segona fase d’operació sortida, en sentit Ripollet,  i durant el 
retorn, en sentit Barcelona 

 
• Serà la primera operació especial amb les càmeres d e la     

C-16 Berga-Cadí en funcionament 
 
El Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb la Divisió de Trànsit dels 
Mossos d’Esquadra, posa en marxa el dispositiu especial de trànsit amb 
motiu de la Setmana Santa  2013 a partir de divendres, 22 de març, a les 
15.00 h i fins el dilluns, 1 d’abril, a les 24.00 h .  
 
Convé destacar que la Setmana Santa és un dels períodes festius de l’any que 
registra més mobilitat i complicacions viàries al conjunt d’autopistes i carreteres 
de Catalunya. Com que les previsions meteorològiques apunten que en general 
aquesta Setmana Santa farà bon temps, l’SCT preveu que en aquest període 
festiu hi haurà una mobilitat similar a la de l’any 2012, tot i que amb una 
lleugera tendència a l’alça. La Setmana Santa es dividirà en aquestes dues 
fases: 
 

Primera fase:  des de les 15.00 h de divendres, 22 de març, fins 
a les 24.00 h de diumenge, 24 de març . Dóna cobertura a la 
primera sortida de la Setmana Santa des de divendres i fins 
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dissabte al migdia, coincidint amb el començament de les vacances 
escolars i universitàries. El diumenge d’aquest primer cap de setmana, el 24 
de març, hi haurà un retorn parcial de vehicles cap a la zona de la capital 
catalana, però no es preveu que presenti més problemes que els habituals 
d’un cap de setmana normal.   
 

 
Segona fase:  es concentra en els dies festius propis de la Setmana 
Santa. S’inicia el Dijous Sant, 28 de març, a les 15.00 h i 

finalitza el Dilluns de Pasqua, 1 d’abril, a les 24 .00 h. És la fase que 
presenta més problemes de mobilitat perquè la majoria de moviments són 
d’oci. L’operació sortida d’aquesta segona fase serà entre  les 15.00 h 
de dijous i les 15.00 h de divendres i mobilitzarà un total de 370.000 
vehicles de l’àrea metropolitana de Barcelona, una xifra similar als 
366.577 registrats durant la Setmana Santa de 2012.  
 
D’altra banda, en aquesta segona fase hi haurà l’operació retorn 
d’aquesta Setmana Santa al llarg de la tarda del di umenge 31 de març i 
tot el dilluns 1 d’abril. S’estima que 605.000 vehi cles retornin a 
Barcelona i a la seva àrea d’influència , quan l’any passat ho van fer un 
total de 605.747 vehicles. 

 

La Setmana Santa és una operació especial de trànsit de transició de la 
mobilitat d’hivern cap a la d’estiu i tot apunta que la distribució geogràfica dels 
desplaçaments serà cap a les segones residències i zones de platja,  com la 
Costa Daurada i la Costa Brava, cosa que afectarà els corredors viaris 
costaners. I les darreres nevades mantindran les estacions d’esquí obertes  i 
les destinacions de muntanya també registraran gran afluència. 

 

Previsió de vies i horaris més conflictius de la Setmana 

2013 
 

La xarxa viària catalana té una capacitat que esdevé insuficient 
per absorbir el volum de circulació en determinats punts i 
carreteres i franges horàries, i per aquest motiu es registren 
congestions en operacions especials com la de Setmana Santa. 
Durant aquesta Setmana Santa, l’horari  en què es preveu més 
mobilitat serà:  
 
PRIMERA FASE 

 
Sortida  
Divendres 22 de març, de les 17:00 a les 21:00 h 
Dissabte 23 de març  (no es preveuen retencions) 

 
Retorn  
Diumenge 24 de març, de les 18:00 a les 22:00 h 
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SEGONA FASE 

 
Sortida 
Dijous 28 de març, de les 17:30 a les 21:30 hores 
Divendres 29 de març, de les 11:00 a les 14:00 hores 

 
Retorn   
Diumenge 31 de març, de les 17:30 a les 23:00 hores 
Dilluns 1 d’abril, de les 11:00 a les 24:00 hores 

 
 
Pel que fa les vies i trams  que podran concentrar més mobilitat 
i, per tant, retencions són:  
 

SORTIDA 
 
A-2    El Bruc 
AP-7  Mollet del Vallès  -  La Roca del Vallès  -  Castellbisbal 
AP-7  Tarragona 
N-340 El Vendrell   
B-23   Barcelona  -  Sant Feliu de Llobregat 
C-14   Organyà 
C-16   Berga  -  Túnel del Cadí 
C-58   Barcelona  -  Ripollet 
C-31   Platja d’Aro  -  Palamós 
 
RETORN 
 
A-2      El Bruc  -  Jorba i Pallejà 
AP-7    Sant Celoni  - La Roca del Vallès, Tarragona i Vilafranca del Penedès 
B-23    Sant Joan Despí 
C-14    Organyà 
C-16    Cercs  -  Berga 
C-32    Viladecans  -  Sant Boi de Llobregat 
C-31    Platja d’Aro  -  Palamós  
 
 

Obres 
 
Hi ha punts de la xarxa viària catalana en els quals s’estan fent 
obres. Malgrat que els treballs s’aturen en període festiu, no s’ha 
d’oblidar que les vies següents tindran diverses afectacions, com 
pot ser l’amplada de la plataforma, amb carrils més estrets i 
revolts en els quals quedarà limitada la velocitat i que, per tant, 
poden comportar trams de circulació amb retencions. 
Destaquem les següents: 
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DEMARCACIÓ   OBRES   

BARCELONA   

C-17: construcció de l’enllaç amb la N-150 a Montcada 
C-32: prolongació de l’autovia del Baix Llobregat  a Sant Boi 
C-55: millora de la seguretat viària entre Castellbell i el Vilar i 
Manresa  

GIRONA 
N-II: obres de millora entre Caldes de Malavella i Sils 
N-260: reparació de la calçada entre Ripoll i Sant Joan de 
les Abadesses  

LLEIDA   N-145: obres de millora accés a Andorra.   

TARRAGONA T-11, N-340 i A-7: obres de reordenació dels accessos al 
tram Vila-seca  -  Reus  -  Aeroport 

  

 

Mesures especials d’ordenació de sortida i retorn 
 
Les mesures especials d’ordenació establertes tenen com a objectiu  
facilitar i millorar al màxim la circulació en les vies i els trams. Per 
aquesta Setmana Santa s’han previst les mesures següents: 
 
 
Retorn 1a fase: diumenge 24 de març 
 

DIA VIA SENTIT TRAM TIPUS DE MESURA 

DIUMENGE 
24/03 

C-16 SUD CERCS – BERGA ANUL·LACIÓ VIES LENTES 

C-16 SUD CRUÏLLA BERGA CARRIL ADDICIONAL 

C-55 SUD CASTELLGALÍ – MANRESA ANUL·LACIÓ VIES LENTES 

 
 
Sortida 2a fase: dijous 28 i divendres 29 de març 
 

DIA  VIA SENTIT TRAM TIPUS DE MESURA 

DIJOUS 
28/03 

 

C-16 NORD 
BERGA – TÚNEL DEL 

CADÍ 
ANUL·LACIÓ VIA LENTA SENTIT 

NORD 

GI-662 SUD 
S’AGARÓ – CASTELL 

PLATJA D’ARO 
INVERSIÓ PRIORITAT A ROTONDES 

DIVENDRES 
29/03 

 

C-16 NORD 
BERGA – TÚNEL DEL 

CADÍ 
ANUL·LACIÓ VIA LENTA SENTIT 

NORD 

GI-662 SUD 
S’AGARÓ -CASTELL – 

PLATJA D’ARO 
INVERSIÓ PRIORITAT A ROTONDES 

 
 
Retorn 2a fase: diumenge 31 de març  
 

DIA VIA SENTIT TRAM TIPUS MESURA 

DIUMENGE 
31/03 

C-16 SUD BALTARGA CARRIL D’INCORPORACIÓ  

C-16 SUD CERCS – BERGA CANCEL·LACIÓ CARRIL LENT  
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C-16 SUD 
BERGA SUD-BERGA 

CENTRE 
CARRIL ADDICIONAL 

C-55 SUD CASTELLGALÍ – MANRESA CANCEL·LACIÓ CARRIL LENT  

AP-7 SUD 
MAÇANET – PEATGE DE LA 

ROCA DEL VALLÈS 
CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

AP-7 NORD 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

– PEATGE MARTORELL 
CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

C-31 SUD 

CASTELL – PLATJA D’ARO 
(ROTONDES DE LA 
NÀUTICA I DE LES 

OVELLES) 

INVERSIÓ PRIORITATS 

C-65 NORD VARIANT DE CASSÀ DE LA 
SELVA 

ACTUACIÓ ROTONDA 

 
 
Retorn 2a fase: dilluns 1 d’abril 
 

 
DIA VIA SENTIT TRAM TIPUS MESURA 

DILLUNS 
01/04 

C-16 SUD BALTARGA CARRIL D’INCORPORACIÓ  

C-16 SUD CERCS – BERGA CANCEL·LACIÓ CARRIL LENT  

C-16 SUD 
BERGA SUD-BERGA 

CENTRE 
CARRIL ADDICIONAL 

C-55 SUD CASTELLGALÍ – MANRESA CANCEL·LACIÓ CARRIL LENT  

AP-7 SUD 
MAÇANET – PEATGE DE LA 

ROCA DEL VALLÈS 
CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

AP-7 NORD 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

– PEATGE MARTORELL 
CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

C-31 SUD 

CASTELL – PLATJA D’ARO 
(ROTONDES DE LA 
NÀUTICA I DE LES 

OVELLES) 

INVERSIÓ PRIORITATS 

C-65 NORD 
VARIANT DE CASSÀ DE LA 

SELVA 
ACTUACIÓ ROTONDA 

 
 
Convé recordar que, en aquesta operació especial, en els 
carrils habilitats en sentit contrari a les autopistes es 
disposarà una senyalització vertical lluminosa LED que 
alerta i recorda als usuaris el límit de velocitat a 80 
km/h, la prohibició d’avançament i l’obligatorietat  de 
portar encesos els llums quan se circula per aquest s 
tipus de carrils addicionals .    
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Mesures de regulació de vehicles pesants  
 
Amb la finalitat de garantir la mobilitat general de la circulació, d’augmentar la 
fluïdesa en la xarxa viària i de millorar la seguretat viària, durant aquesta 
Setmana Santa 2013 hi haurà restriccions a la circulació per a tot tipus de 
vehicle o conjunt de vehicles de més de 7.500 kg de MMA. Estan exempts 
d’aquestes restriccions vehicles que transportin:  
 

• bestiar viu, llet crua o escombraries, amb càrrega o sense 
• aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes mòbils 
• servei de correus 
• distribució de premsa diària 
• trasllat de fundents d’emergència per raons de vialitat hivernal 
• mercaderies peribles en règim de transport ATP  

 
Convé destacar que aquesta Setmana Santa no es rest ringirà el 
pas de camions per l’AP-7 entre la Jonquera i Riude llots de la 
Selva.  A més, cal recordar que estan exempts de la restricció de 
l’AP-7 els vehicles o conjunts de vehicles de qualsevol MMA que 
finalitzin el seu trajecte a les seves bases, el lloc de descans o la 
residència habitual del transportista, situades a les comarques de 
l’Alt Camp, el Baix Camp o el Tarragonès. Aquests vehicles hauran 
d’abandonar l’AP-7 per la sortida 33, a Tarragona, com a màxim. A 
més, aquests vehicles especials també estan exempts de les 
restriccions: 
  

• Vehicles o conjunt de vehicles  d’assistència en carretera que ultrapassin 
els 7.500 kg de MMA i puguin acreditar que estan portant a terme un 
servei d’auxili en accidents o incidències del trànsit urgents. 

 
• Màquines automotrius d’elevació que facin tasques d’assistència a 

vehicles avariats o accidentats, en el lloc de l’incident o en el trasllat al 
punt en què hagi de ser dipositat i el retorn en buit. 

 
Les restriccions als vehicles pesants estaran vigents en les vies i els horaris 
que s’especifiquen en aquest document, excepte l’AP-7 en el tram gironí:  
 
 
http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/informacio_viaria/restriccions_2013_cat.pdf 
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S’informarà d’aquestes restriccions a través dels panells de missatgeria 
variable i a l’N-340 mitjançant senyalització vertical (a Sant Carles de la Ràpita, 
enllaç amb la C-12 i l’Aldea). 
 
 

 

Gestió del carril bus-VAO de la C-58 
 
La planificació del funcionament del carril bus-VAO durant la segona fase de 
l’operació especial de Setmana Santa és la següent: 
 
Obert per als vehicles autoritzats i turismes amb un mínim de dos  
ocupants: 

 
● dijous, 28 de març:   Sentit BARCELONA, de 6:30 hores a 13:00 
hores 

 
 
El carril bus-VAO, estarà obert A TOTS ELS VEHICLES (excepte camions de 
més de 7,5 tones):  
 

● dijous, 28 de març : Sentit RIPOLLET, de 16:00 hores  a 22:00 hores 
 

● divendres, 29 de març : Sentit RIPOLLET, de 6:30 hores a 13:00 
hores 

 
● diumenge, 31 de març i dilluns 1 d’abril, a la tard a: sentit 
BARCELONA, de 16:00 hores a 22:00 hores 

 
Fora d’aquestes franges horàries en dies festius, el carril bus-VAO restarà 
tancat i només s’obrirà en cas d’emergència, incidència viària greu o 
afectació/congestió viària extraordinàries.  
 
Cal tenir en compte que aquesta planificació pot variar en el cas que es 
produeixin incidències imprevistes que puguin causar problemes en la 
circulació i que obliguin a modificar les condicions del trànsit. Per això, els 
conductors han d’estar pendents en tot moment de la  senyalització a 
carretera, la qual indicarà sempre el sentit de cir culació i la resta de 
condicions fonamentals d’ús del carril bus-VAO . 
 
 

Efectius tècnics i humans desplegats 
 
Per a la gestió i el control de la mobilitat durant aquesta Setmana Santa, els 
efectius tècnics i humans que l’SCT desplega  són:  
 

• 130 km de mesures de circulació instal·lades 
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• 3 mitjans aeris de seguiment de dispositius (2 avions i 1 helicòpter) 
• 15 equips de Mesures Especials de Trànsit 
• 15 camions plataforma d’instal·lació 
• 16 vehicles lleugers de senyalització vertical 
• 4 equips Mòbils d’Informació Viària  
• 8 carros mòbils de senyalització variable 
• 90 operaris de senyalització de mesures 
• 11 operaris de restriccions de trànsit 
• 14 tècnics de Gestió de Trànsit al CIVICAT 
• 4 tripulants de vol, operadors i tècnics  
 

Convé destacar que aquesta operació especial de Setmana Santa serà la 
primera en la qual es podran visualitzar des del centre de control les càmeres 
per radioenllaç de la C-16 Berga-Cadí . L’Eix del Llobregat registra un elevat 
trànsit, sobretot en períodes festius i caps de setmana corresponent a una 
mobilitat d’oci, i amb aquest equipament es podrà conèixer la situació viària en 
temps real i de forma continuada.  
 
 
Mossos d’Esquadra 
 
A partir de les 13.00 h del dijous 28 de març i fins a  les 24.00 h del dilluns 1 
d’abril, un total de  1.927 agents dels Mossos d’Esquadra  vetllaran per 
garantir la seguretat viària i la mobilitat a la xarxa viària catalana.  
 
En concret, cada dia hi haurà uns 400 efectius  aproximadament dels Mossos 
d’Esquadra que s’encarregaran de la vigilància i regulació del trànsit, informant 
de les incidències que es puguin produir, atenent les incidències que pertorbin 
la mobilitat, i prevenint accidents i infraccions mitjançant la seva presència 
continuada a la xarxa viària catalana. També se n’intensificarà la presència a 
les vies principals, així com a les àrees de servei i de descans de les 
autopistes.  
 
Els Mossos preveuen establir, en les vies de màxima mobilitat i vies 
secundàries, un total de 1.405 controls, dels quals:  
 
·         467 controls seran d’alcoholèmia i drogues  
 
·         424 punts per revisar ús del casc i del cinturó  
 
·         251 controls en relació amb transports  
 
·         263 punts per controlar la velocitat excessiva o inadequada 
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Sinistralitat de la Setmana Santa 
 
Davant l’elevada mobilitat que es registrarà aquests dies 
festius es demana als conductors que extremin al màxim la 
prudència en la conducció per tal d’evitar accidents.   
 
A la Setmana Santa 2012, del 30 de març al 9 d’abril hi va 
haver 8 accidents mortals amb 12 morts  i al 2011, del 15 
d’abril al 25 d’abril 7 sinistres amb 9 víctimes mortals .   

 

 

Seguretat viària per a l’usuari 
 
L’SCT difondrà al llarg d’aquest període festiu, a través dels panells de 
missatgeria variable  disposats en el conjunt de carreteres catalanes, 
informació de les restriccions de circulació per als vehicles pesants i de la 
situació viària, així com consells de seguretat viària. 
 
A més, els usuaris es poden informar de l’estat del trànsit a través del 012, del 
Twitter de l’SCT @transit , el web  www.gencat.cat/transit i a través de les 
cròniques radiofòniques i televisives  de diversos mitjans de comunicació. 
 
A l’hora d’emprendre un viatge a les carreteres cal tenir clars els consells 
bàsics de seguretat viària següents abans del viatge: 

 
ABANS DEL VIATGE  

 

 
Reviseu el vehicle, sobretot: frens, direcció, pneumàtics, oli, 
posició dels seients i dels retrovisors, i cinturons. El 
manteniment del vehicle és molt important per evitar 
incidències durant la conducció. 
 

  
Descanseu prou abans del viatge. No mengeu de forma 
abundant, atès que provoca somnolència. 
 

 

 
La ingesta d’alcohol minva i altera les capacitats per a la 
conducció. No es pot conduir un vehicle amb una taxa 
d’alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre. 
Tampoc consumiu substàncies estupefaents. 
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Programeu el viatge amb prou antelació, triant els itineraris 
més adequats i evitant les hores més conflictives. 
 

 

 
Escolteu els diferents serveis informatius de trànsit per 
conèixer l’estat de les carreteres o qualsevol altra informació 
relacionada. 

 
DURANT EL VIATGE  

 

 
Cordeu-vos sempre el cinturó de seguretat. Si viatgeu amb 
infants protegiu-los amb els dispositius de retenció infantil. 
Els desplaçaments curts són tant o més perillosos que els 
trajectes principals. 
 

 

 
Si conduïu motocicletes o ciclomotors, poseu-vos el casc 
ben cordat. 
 

 

 
La velocitat excessiva i inadequada provoca accidents. 
Adapteu-la a les circumstàncies de cada moment, sobretot 
en cas de conducció amb condicions meteorològiques 
adverses. El mal temps augmenta el risc de patir un 
accident a la carretera.  
 

 

 
Respecteu la distància entre vehicles. En cas de pluja o 
boira cal augmentar aquesta distància de seguretat per 
evitar col·lisions. 
 

  
Durant la conducció no manipuleu el telèfon mòbil ni altres 
dispositiu electrònics (ràdio, gps...), atès que suposen una 
desatenció al volant molt perillosa. 
 

 

 
En cas d’avaria, retireu el vehicle de la carretera sempre 
que sigui possible i adopteu les mesures necessàries, 
sempre fent-vos visibles a la resta d’usuaris amb l’armilla 
reflectant. Utilitzeu els triangles de presenyalització de 
perill i recordeu que cal posar-los a una distància mínima 
de 50 metres tant davant com darrere el vehicle. 
 

 


