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Els darrers cap de setmana de 
juliol registraran trànsit elevat i 

retencions habituals de la 
mobilitat estiuenca, 

especialment a l’AP-7 
 
 
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Joan Josep Isern, ha presentat 
aquest matí les mesures especials de trànsit previstes pels caps de setmana 
d’estiu 2013 així com la campanya de conscienciació viària “Podem evitar-ho”. 
A l’acte també hi ha assistit el cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos 
d’Esquadra, el comissari Miquel Esquius. 
 
L’AP-7, des de la frontera francesa fins a Tarragona, serà la via que registrarà 
major afluència de vehicles, tant en sentit nord com en sentit sud. Joan Josep 
Isern ha destacat que “som conscients que hi haurà una mobilitat de 
turismes molt alta i també continuaran passant els camions, a la 
demarcació de Girona. Per aquest motiu hi haurà un dispositiu especial 
policial. Aplicarem les mateixes mesures que a l’operatiu de Setmana 
Santa, que van funcionar bé i no es va arribar a col·lapsar l’AP-7”. També 
ha recordat que fins el 15 de setembre estarà en marxa el dispositiu de trànsit 
‘Pas de l’Estret’ per garantir la seguretat viària dels viatgers que es desplacen 
al nord d’Àfrica. 
 
A més, coincidint amb el període estiuenc d’elevada circulació es difondrà la 
campanya testimonial de conscienciació viària “Podem evitar-ho”. Segons 
Isern, “aquesta campanya presenta a persones reals que han patit 
accidents i tenen greus lesions medul·lars, o als seus familiars”, i es 
posarà en marxa el proper 22 de juliol. 
 
El darrer cap de setmana de juliol, del divendres 26 a les 15.00 h fins al 
diumenge 28 a les 24.00 h, serà el més complicat pel que fa a la mobilitat de 
sortida de l’estiu. El dia més problemàtic es preveu que sigui dissabte 27 al 
matí i la via amb més complicacions l’AP-7 en ambdós sentits.  
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Cal tenir en compte que la sortida d’estiu es reparteix principalment entre els 
tres últims caps de setmana de juliol. Per tant, el passat cap de setmana ja hi 
va haver sortida parcial i també n’hi haurà els dos següents (20/21 i 27/28 de 
juliol).  
 
En aquests caps de setmana es preveu que hi haurà, cadascun, una sortida 
aproximada de 500.000 vehicles entre les 15 h de divendres i les 15 h de 
dissabte des de la zona d’influència de la capital catalana. També es produirà 
un retorn parcial de vehicles, al voltant dels 300.000 vehicles, concentrat 
diumenge a la tarda, que també pot provocar problemes circulatoris. 
 
Així doncs, els últims caps de setmana de juliol registraran trànsit elevat tant de 
sortida com de retorn, sobretot a les carreteres de l’àrea metropolitana de 
Barcelona i de les zones de costa. Tot i això, basant-se en els anàlisis històrics, 
el Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que es produeixin les retencions 
habituals de la mobilitat estiuenca. 
 
A més, com cada any, a aquesta mobilitat interna des de les grans àrees 
metropolitanes (sobretot de Barcelona) cap a zones turístiques de la Costa 
Brava i de la Costa Daurada cal sumar-li l’externa procedent de la resta 
d’Europa, tant els vehicles que circularan per la xarxa viària tenint Catalunya 
com a lloc de destí com els que la utilitzaran per desplaçar-se cap a d’altres 
indrets de l’Estat espanyol. En aquest sentit, l’AP-7, entre la frontera amb 
França i Tarragona, registrarà durant els dos últims caps de setmana de 
juliol i agost una elevada mobilitat, amb una gran afluència de vehicles, en 
els dos sentits de la marxa.  
 
Aquesta via, per tant, podrà registrar retencions destacables, tant de sortida 
com de retorn, ja que acostuma a haver-hi problemes per circular en diversos 
trams del seu recorregut tant en sentit nord (Montmeló – Roca del Vallès – 
Cardedeu), per anar cap a la Costa Brava o bé accedir a França, com en sentit 
sud (Martorell), per arribar a la Costa Daurada o bé accedir a la resta de l’estat.  
 
Les destinacions de costa seran les que tindran més pes, de manera que, a 
banda de a l’AP-7, el trànsit també es concentrarà a les vies que donen accés 
a les ciutats i pobles costaners. Així, també hi pot haver complicacions 
circulatòries a la C-32 Nord a Arenys de Mar – Llavaneres – Vilassar, C-32 
Sud a Sitges i Castelldefels, N-340 entre el Vendrell i Tarragona i a les vies 
d’accés a la Costa Brava (C-31, C-35 i C-65).  
   
Convé recordar, a  més, que augmentarà la mobilitat local als municipis 
costaners, així que cal conduir amb precaució també als trajectes curts.  
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Mesures especials de circulació  
 

Els darrers caps de setmana de juliol es disposaran les 
mesures especials de circulació, ordenació i regulació 
previstes per a l’estiu (carrils addicionals i en sentit contrari a 
l’habitual, inversió de prioritats a rotondes, carrils 
d’incorporació, dispositius de senyalització abalisats amb 
cons): 
 

 
 

 
Dia 

 
Via 

 

 
Sentit 

 
                 Tram Tipus mesura 

Divendres  
 

  GI-662 
 

Est Castell – Platja d’Aro Canviar prioritat a rotondes 

Dissabte 
 
 

GI-662 
 Est Castell – Platja d’Aro Canviar prioritat a rotondes 

Diumenge 

C-65 
 Sud Cassà de la Selva Inversió prioritats a les rotondes 

C-31 Sud Rotondes: la Nàutica i les 
Ovelles Inversió prioritats a les rotondes 

AP-7 
 Sud Sant Celoni – La Roca Carril en sentit contrari 

C-32 
 Sud Arenys - Vilassar Carril en sentit contrari 

C-32 
 Sud Vilassar – Montgat Carril en sentit contrari 

AP-7 
 Nord Vilafranca – Martorell Carril en sentit contrari 

C-32 
 Nord Garraf – L’Hospitalet Carril en sentit contrari 

 
 
Durant el mes d’agost s’instal·laran només les mesures corresponents a la 
demarcació de Girona  (GI-662 i C-65). 
 
A més, 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, els 
caps de setmana de juliol 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 
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• servei de correus 
• distribució de premsa diària 
• trasllat de fundents d’emergència per raons de vialitat hivernal 
• mercaderies peribles en règim de transport ATP  

 

 
Previsió de vies i horaris més conflictius  
 

Durant els darrers caps de setmana de juliol, l’horari en què es preveu més 
mobilitat serà:  
 

 
Sortida  
Divendres de les 15:00 a les 21:00 h 
Dissabte de les 06h a les 14.30h 

 
 

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

 

SORTIDA 
 
AP-7   Montornès del Vallès  -  La Roca del Vallès   
AP-7   Maçanet  -  Vidreres 
AP-7   El Papiol - Martorell 
C-31   Sant Boi de Llobregat  -  Sitges 
 
RETORN 
 
A-2      El Bruc  -  Esparreguera 
AP-7    Sant Celoni  - La Roca del Vallès,  
AP-7    Vilafranca  -  Martorell 
C-32    Sant Pere de Ribes  -  Sitges 
C-32    Mataró-Vilassar 
N-340  Torredembarra  -  Tarragona 
 
Per gestionar la mobilitat en aquest període d’elevada mobilitat, l’SCT compta 
amb l’equip tècnic del CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya), els 
equips mòbils d’informació viària (EMIV) distribuïts per les vies més conflictives 
(N-340, C-31, C-35 i A-2), a més de dos helicòpters i un avió bimotor per al 
seguiment dels dispositius i el control i la vigilància del trànsit. 
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Obres 
 
Hi ha punts de la xarxa viària catalana en els quals s’estan fent 
obres, que, per tant, poden comportar trams de circulació amb 
retencions. Destaquem les següents: 

 

  

DEMARCACIÓ  OBRES  

BARCELONA  
C-55: millora de la seguretat viària entre Castellbell i el Vilar i 
Manresa  

LLEIDA  

N-145: obres de millora accés a Andorra.  
N-230: reparació d’esvoranc  entre Vielha i la frontera de 
França  (restricció a vehicles articulats de 3a categoria)  

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

  

 
Restricció de vehicles pesants 
 
Per als darrers caps de setmana de juliol  s’han establert mesures 
específiques,  recollides a la Resolució INT/2955/2012, de 21 de desembre 
(modificada parcialment per la Resolució INT/768/2013, de 8 d’abril). Aquestes 
es troben publicades al DOGC núm. 6287, de 7-01-2013 i al DOGC núm. 6352, 
de 10-04-2013, respectivament. 
 
Cal recordar la Resolució  INT/768/2013, de 8 d’abril  que, amb les excepcions 
corresponents, limita la circulació de vehicles pesants per la N-II a Girona, 
en els següents termes: 
 
S’estableix la mesura de restricció a la circulació amb caràcter temporal, 
per a tots els dies de l’any entre les 0.00 i les 24.00 hores, a la N-II entre el PK 
692,05 a Vidreres i el PK 773,5 a la Jonquera, en ambdós sentits, que es 
detalla tot seguit: 
 
Es prohibeix la circulació dels vehicles o conjunts de vehicles de transport de 
mercaderies de 4 o més eixos, en servei o no, i s’estableix amb caràcter 
preferent, per als vehicles afectats per la prohibició, l’itinerari paral·lel, 
delimitat per l’AP-7, entre les sortides número 9, Maçanet de la Selva, i 
número 2, La Jonquera (sud). 
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Les restriccions als vehicles pesants estaran vigents en les vies i els horaris 
que s’especifiquen en aquest document:  
 
http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/informacio_viaria/restriccions_
2013_cat.pdf 
 

Mesures per combatre l’accidentalitat durant el període 
estiuenc  
 

Com cada any, per afrontar el període estiuenc per l’elevada 
mobilitat que hi ha a les carreteres, els Mossos d’Esquadra, 
en col·laboració amb l’SCT, portaran a terme un seguit de 
mesures en em marc del dispositiu de sortida d’Estiu 2013 en 
què hi haurà uns 2000 efectius repartits en els dies que dura 
el dispositiu i es faran uns 1700 controls aproximadament.  
 

Com a mesures puntuals per combatre l’accidentalitat durant el període d’estiu, 
el Cos de Mossos d’Esquadra de la Divisió de Trànsit portarà a terme les 
següents accions: 
                 

1. Amb l’objectiu d’aconseguir una contenció de la velocitat durant 
l’estiu, s’establirà una estratègia operativa de controls intensius de 
velocitat, anomenada PIVE (Pla Integral Velocitat Excessiva), que es 
solaparà amb la campanya de contenció de velocitat planificada per 
l’SCT del  19 al 25 d’agost. Cada ART en funció de la pròpia 
 accidentalitat i els radars fixos del SCT, establiran punts estratègics 
de controls per tal de potenciar al màxim l’acció de control. 

 
2. Davant la preocupant accidentalitat de les motocicletes, i amb 

l’objectiu d’aconseguir una contenció en el nombre de víctimes 
mortals i ferits greus motoristes, cada territori en funció de la 
problemàtica específica incrementarà els controls en llocs concrets, 
juntament amb els controls PREMOT ja establerts en el cronograma 
anual.  Aquests controls, actuen com a elements conscienciadors i 
dissuasius de conductes de risc ja que generen un patrullatge d’alta 
visibilitat en les vies que per les seves característiques són sensibles 
de concentrar una major presència de motoristes i d’accidents. 

 
 
3.  Continua l’estratègia d’establir controls preventius de 

drogo/alcoholèmia en llocs que permetin interceptar el màxim 
nombre de conductors amb taxes positives abans que accedeixin o 
s’incorporin a vies TCA (Trams de concentració d’accidents) i TVO 
(trams de vigilància obligatòria).  
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4. Des del Juny l’especialitat de Trànsit participa amb la resta dels 

serveis del CME, del Programa Operatiu Estacional de Seguretat 
GREGAL, programa adreçat a intensificar les accions operatives de 
seguretat ciutadana a les zones d’activitat turística, eixos comercials, 
a la seguretat en la mobilitat, tant per les carreteres com per la xarxa 
de transports públics i privats... tot plegat per prevenir i/o reduir la 
delinqüència, augmentant la percepció de seguretat, i assegurant un 
trànsit per les vies catalanes el menys delictives possibles. 

 

 

Dispositiu Pas de l’Estret  
 
Durant l’estiu, augmenten els fluxos circulatoris de persones que es desplacen 
per la xarxa viària des dels països europeus on resideixen –sobretot França, 
Bèlgica, Itàlia i Alemanya- cap als seus països d’origen del Magrib. Això implica 
una circulació de pas pel territori català, sobretot per l’AP-7. 
 
Fins el 15 de setembre, estarà vigent el dispositiu de trànsit ‘Pas de l’Estret’ 
en què els Mossos vetllen perquè es compleixi la normativa amb una acció de 
vigilància i controls preventius amb la finalitat de reduir les conductes de risc 
associades principalment a la fatiga, l’excés de càrrega i/o passatgers i la 
manca d’ús dels sistemes de seguretat passiva (cinturó, sistemes de retenció 
infantil) dels vehicles que viatgen al Nord d’Àfrica, per tal d’evitar accidents 
de trànsit i garantir la seguretat viària de tots els usuaris.  
 
En aquest sentit, es faran controls específics: dos en sentit sud, els dissabtes 
27 de juliol i 3 d’agost a la Jonquera, i dos controls en sentit nord, els 
dissabtes 24 i 31 d’agost a L’Aldea. En aquests controls es repartiran uns 
tríptics amb consells sobre seguretat viària a tenir en compte tant abans de 
començar  el viatge com un cop s’està circulant a la carretera. Els fullets s’han 
edita, com ens anys anterios, en francès i àrab, a banda d’en català i castellà.  
 
En aquest dispositiu hi col·laboren també Abertis Autopistas, Areas, la Creu 
Roja i el 112 Servei d’emergències. 
 
 
Informació viària i consells 
 
L’SCT difondrà al llarg d’aquest període estiuenc d’elevada mobilitat, 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. 
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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 en compte alguns  
consells bàsics de seguretat viària:  

 
 
 

ABANS DEL VIATGE 
 

 

 
Aprofiteu per revisar el vehicle, sobretot: frens, direcció, 
pneumàtics, oli, posició dels seients i dels retrovisors, i 
cinturons. 

 

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

 

 
No consumiu alcohol, begudes estimulants ni medicaments 
que us puguin afectar la percepció com a conductors. 

 

 
Programeu el viatge amb prou antelació, triant els itineraris 
més adequats i evitant les vies 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 el cinturó de seguretat, encara que sigui en els 
desplaçaments curts. Si viatgen infants protegiu-los amb 
els dispositius de retenció infantil. 
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Si conduïu motocicletes o ciclomotors, poseu-vos el casc 
ben cordat. 
 

 

No carregueu excessivament el vehicle i disposeu 
l’equipatge de manera que no entorpeixi la visibilitat del 
conductor. 
 

 

 
Ajusteu la velocitat a les circumstàncies de la circulació. 
 

 

 
Respecteu la distància entre vehicles. 
 

 

En cas d’avaria, retireu el vehicle de la carretera sempre 
que sigui possible i adopteu les mesures necessàries. 
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. 

 

 
Una vegada instal·lats al lloc de vacances, no abaixeu la 
guàrdia en els petits desplaçaments. Poden ser tant o més 
perillosos que el viatge principal. 
 

 
 
 
Campanya de conscienciació viària Podem evitar-ho 

Coincidint amb aquest període 
estiuenc d’intensa mobilitat a les 
carreteres i autopistes catalanes, el 
Servei Català de Trànsit (SCT) posa 
en marxa a partir del dilluns 22 de 
juliol la segona part de la campanya 
de conscienciació viària difosa a 
finals de l’any passat i protagonitzada 
per víctimes reals d’accidents de 
trànsit i familiars.  

Sota el lema Podem evitar-ho s’inicia aquesta acció de sensibilització amb 
vuit peces: espais audiovisuals de 90 segons i de 30 segons per al format 
radiofònic. La campanya consta de la redifusió de quatre càpsules emeses 
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l’any passat protagonitzades per víctimes de sinistres viaris: Josep Roca, Xavi 
Mireia Sanz, Albert Quiles i Jordi Casellas. Enguany, a més s’emetran quatre 
càpsules inèdites més on participen, la Mireia Sánchez (víctima), acompanyada 
de la seva germana, i testimonis familiars de víctimes: Enrique Quiles, família 
Casellas (Joana Tamborini i Jordi Casellas) i Montse Montal. Aquest 2013, 
doncs, en el període de tres mesos d’emissió de la campanya, s’aniran difonent 
aquestes vuit càpsules (4 ja emeses el 2012 i 4 noves).  

 
La difusió de la campanya Podem evitar-ho es durà a terme durant dos 
períodes diferenciats:  
 

1) una primera fase que anirà des del 22 de juliol fins a meitats del mes de 
setembre.  
 

2) una segona fase, amb unes quatre setmanes de durada i que es 
realitzarà entre meitats d’octubre i meitats de novembre. 

Podem evitar-ho  arribarà al públic  a  través de diversos canals de difusió: 
 

 
-A emissores generalistes i radiofórmules durant les franges 
horàries i programes de màxima audiència, Concretament s’han 
planificat 945 falques a RAC 1, RAC 105, Catalunya Ràdio, Flaix, 
Europa FM, Onda Cero i SER 
 

  
-A les televisions es faran 430 passis en prime time a BTV, 8TV, 
TV3 i televisions locals.  
 
-Al cinema es visualitzaran quatre espais de la campanya a 233 
sales de Catalunya. 

 
   - Insercions a la premsa escrita. 
 
 
-En format pre-roll s’emetrà la campanya a internet (15´6 milions 
d’impressions) 

 
 

La campanya es pot veure també a : http://www.gencat.cat/transit2013 
 
I a més, es podrà visualitzar al canal You Tube de l’SCT: 
http://www.youtube.com/transitcatalunya 
 


