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 Dossier de premsa  

  07/04/2017 
                                                                                                                        

 

Dispositiu especial de 
trànsit amb motiu de les 
vacances de la Setmana 
Santa 2017 
 
 

 Aquest  és un dels períodes amb més mobilitat de l’any 
amb els factors de retenció més alts 

 
 Es tracta d’un període de transició entre la mobilitat 

d’hivern i la d’estiu 
 

 Alguns eixos de la xarxa viària principal, com l’AP-7, 
l’A-2, la C-16 i la N-340, poden registrar retencions en 
hores punta 

 
 Un total de 1.868  agents dels Mossos d’Esquadra 

vetllaran per garantir la seguretat viària i la mobilitat a 
la xarxa viària catalana durant la segona fase de 
Setmana Santa 

 
 La policia de trànsit preveu establir, en les vies de 

màxima mobilitat i vies secundàries, un total de 1.751 
controls preventius per evitar excessos de velocitat, 
conducció sota els efectes de l’alcohol i drogues, 
manca d'ús dels sistemes de seguretat passiva i 
distraccions entre d’altres 
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1. Característiques del període de Setmana Santa 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT), 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 2017, que comença avui divendres, 7 
d’abril, a les 15.00 h, i que finalitzarà dilluns, 17 d’abril, a les 24.00 h.  
 
La Setmana Santa és una de les èpoques festives de l’any que registra més 
mobilitat i complicacions circulatòries en el conjunt de la xarxa viària 
interurbana de Catalunya.  
 
Es tracta d’una operació especial de trànsit que es caracteritza per ser un 
període de transició entre la mobilitat d’hivern i la d’estiu i per estar 
condicionada per les previsions meteorològiques a curt termini, tant pel que fa a 
l’operació sortida com al retorn. Les darreres nevades mantindran les 
estacions d’esquí obertes, de manera que les destinacions de muntanya 
registraran una gran afluència. A més, es preveu que hi hagi un gruix de 
desplaçaments cap a destinacions de segones residències i zones de platja, 
com la Costa Daurada i la Costa Brava, i per tant els eixos viaris costaners 
registraran una mobilitat elevada.  
 
La Setmana Santa es divideix en aquestes dues fases: 

 
Primera fase Setmana Santa  
Va des de les 15.00 h d’avui divendres 7 d’abril fins a les 24.00 h 
del diumenge 9 d’abril, coincidint amb l’inici de les vacances 
escolars i universitàries.  

 
En aquesta primera fase es produeix una primera operació sortida parcial 
des d’avui a les 15 h fins demà dissabte 8 a les 15 h en què es preveu que 
485.000 vehicles surtin de l’àrea metropolitana Barcelona.  L’any passat, ho 
van fer 482.471 vehicles. 
 

 
 Segona fase Setmana Santa  
Aquesta segona fase inclou els dies festius propis de la 

Setmana Santa i és la que presenta més problemes de mobilitat ja que en 
quatre dies concentra un gran número de desplaçaments. Comença el Dijous 
Sant, 13 d’abril, a les 15.00 h, i finalitza el Dilluns de Pasqua, 17 d’abril, a 
les 24.00 h.  
 
Durant aquesta fase es produeix una segona operació sortida parcial entre 
les 15.00 h de dijous 13 d’abril i les 15.00 h de divendres 14 i mobilitzarà 
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un total de 410.000 vehicles de l’àrea metropolitana de Barcelona, una xifra 
lleugerament superior als 404.843 vehicles registrats durant la sortida de la 
segona fase de la Setmana Santa de 2016.  

 
D’altra banda, l’operació retorn d’aquesta Setmana Santa tindrà lloc des de 
les 12 h del diumenge 16 d’abril fins a les 24 h de Dilluns de Pasqua, dia 
17 d’abril. Es preveu que 620.000 vehicles retornaran a Barcelona i a la 
seva àrea metropolitana, quan l’any passat ho van fer un total de 612.813 
vehicles. 

 
2. Efectius tècnics i humans desplegats durant tota la 
Setmana Santa 2017 
 
Per a la gestió i el control de la mobilitat durant tota la Setmana Santa, els 
efectius tècnics i humans que l’SCT ha desplegat són els següents:  
 

 Aproximadament 230 km de mesures de circulació instal·lades 
 1 avió bimotor pel seguiment de dispositius  
 35 equips de mesures especials de trànsit 
 27 camions plataforma d’instal·lació 
 20 vehicles lleugers de senyalització vertical 
 10 carros mòbils de senyalització variable 
 4 equips mòbils d’informació viària  
 125 operaris de senyalització de mesures 
 11 operaris de restriccions de trànsit 
 14 tècnics de gestió de trànsit al CIVICAT 
 3 tripulants de vol, operadors i tècnics de gestió de trànsit 

 
Cal destacar que el Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) 
informarà de manera permanent i continua de la situació de la mobilitat i el 
trànsit i de les possibles incidències durant aquests dies perquè els usuaris 
coneguin la situació a les carreteres catalanes.  

 
3. Efectius i dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
desplegats durant la segona fase de la Setmana Santa 
 
En el transcurs de la segona fase de la Setmana Santa 2017, des del dijous 13  
fins al dilluns 17 d’abril, un total de 1.868 agents dels Mossos d’Esquadra 
vetllaran per garantir la seguretat viària i la mobilitat a la xarxa viària de 
Catalunya. 
  
Els agents dels Mossos d’Esquadra s’encarregaran de la vigilància i regulació 
del trànsit, actuant en les incidències que hi pugui haver i que afectin a la 
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mobilitat, prevenint accidents i infraccions mitjançant la seva presència 
continuada a la xarxa viària catalana. També se n’intensificarà la presència a 
les vies principals. 

 
S’establiran, tant en les vies de màxima mobilitat com en vies 
secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de 1.751 
controls: 
  

 
 426 controls d’alcoholèmia i drogues 
 467 controls de distraccions 
 294 controls de seguretat passiva  
 207 controls de PREMOT (motocicletes) 
 194 controls de velocitat 
 163 controls en relació als transports 

 

 
4. Previsió d’horaris i vies més conflictius de les 
operacions sortida i retorn  
 
Les franges horàries on es preveu una concentració més gran de mobilitat són 
les següents: 
 
 PRIMERA FASE SEGONA FASE 
OPERACIÓ 
SORTIDA 

Divendres 7, entre 16 i 21 h 
Dissabte 8, entre 11 i 14 h 
 

Dijous 13, entre 17 i 21 h 
Divendres 14, entre 10.30 i 
15 h 

OPERACIÓ 
RETORN 

Diumenge 9, entre 18 i 22 h Diumenge 16, entre 17 i 23 h
Dilluns 17, entre 11.30 i 23 h 

 
Les vies on es preveu una concentració més gran de mobilitat són les 
següents: 
 
OPERACIÓ SORTIDA 

 
A-2  Abrera – Esparreguera  
AP-7  Mollet del Vallès – La 
Roca del Vallès – Maçanet de 
la Selva  
AP-7 Altafulla – Tarragona  
B-23  Barcelona – El Papiol 
C-16 Bagà – Berga – Manresa   
C-55 Manresa – Castellgalí  
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N-145 Andorra – La Seu d’Urgell 
N-340 El Vendrell – Altafulla- Roda de Berà  
C-65   Llagostera 
C-31 Platja d’Aro 
 
OPERACIÓ RETORN 

A-2 Tàrrega  – Jorba – El 
Bruc – Pallejà 
AP-7   Maçanet de la Selva – 
Sant Celoni – La Roca del 
Vallès 
AP-7   Vendrell – Banyeres del 
Penedès – Vilafranca del 
Penedès – Gelida – Martorell  
B-23   El Papiol – Sant Feliu 
de Llobregat 
C-14 Organyà  
C-16 Cercs  – Berga 
C-17   Ripoll 
C-32  Viladecans – Sant Boi 
de Llobregat 
C-31/C-65   Platja d’Aro – 
Santa Cristina – Llagostera 

 N-340 El Vendrell – Altafulla –      
Roda  de Berà 

5. Trams afectats per 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 què quedarà limitada la 
velocitat, i que, per tant, poden comportar trams de circulació 
amb retencions. Destaquem les següents: 
  
DEMARCACIÓ  OBRES  

GIRONA 

N-II Tordera 
N-II Sils 
N-II Medinyà – Orriols 
N-II La Jonquera 
N-II Maçanet de la Selva 
N-II a  Figueres 
C-260 Figueres 
C-66 Palafrugell 
GI-522 Sant Joan Les Fonts 
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N-141e Bescanó 

LLEIDA  A-2 Torrefarrera 
N-260 travessera Gerri de la Sal 

 
6. Mesures especials d’ordenació de sortida i retorn 
 
Amb l’objectiu de reduir les congestions i millorar al màxim la 
circulació als eixos que registraran més volum de circulació, 
s’han  establert mesures especials d’ordenació i regulació del 
trànsit en els eixos viaris i trams vies que consten a continuació. 
 
 
Sortida 1a fase: divendres 7 i dissabte 8 d’abril 
 

DIA VIA SENTIT TRAM 
TIPUS DE 
MESURA 

DIVENDRES 
07/04 

 
C-16 Nord Berga-Cercs 

Anul·lació via 
lenta sentit nord 

DISSABTE 
08/04 

 
C-16 Nord Berga-Cercs 

Anul·lació via 
lenta sentit nord 

 
Retorn 1a fase: diumenge 9 d’abril 
 

DIA VIA SENTIT TRAM 
TIPUS DE 
MESURA 

DIUMENGE 
09/04 

 

C-16 SUD CERCS – BERGA 
Anul·lació carril 

esquerre 

C-16 SUD 
BERGA SUD – BERGA 

CENTRE 
Carril adicional 

C-55 SUD CASTELLGALÍ 
Anul·lació carril 

esquerre 

C-17 SUD RIPOLL 
Actuació a les 

rotondes 
 
*Fires i esdeveniments: 
Dissabte i diumenge: Mercat del Ram de Vic – Accessos C-17 
 
 
Sortida 1a fase: dijous 13 i divendres 14 d’abril 
 

DIA VIA SENTIT TRAM 
TIPUS DE 
MESURA 

DIJOUS 
13/04 

C-16 NORD 
BERGA – TÚNEL DEL 

CADÍ 
Anul·lació via 

lenta sentit nord 
GI-662 SUD S’AGARÓ – CASTELL  Inversió prioritat 
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 PLATJA D’ARO rotonda 

C-58cc NORD Bus VAO 
Obert a TOTS 

els vehicles 

DIVENDRES 
14/04 

 

C-16 NORD 
BERGA – TÚNEL DEL 

CADÍ 
Anul·lació via 

lenta sentit nord 

GI-662 SUD 
S’AGARÓ – CASTELL  

PLATJA D’ARO 
Inversió prioritat 

rotonda 

C-32 NORD PALAFOLLS – TORDERA 
Rotonda amb la 

GI-600 

N-340 SUD EL VENDRELL 
Sortida 31 de 

l’AP-7 

C-58cc NORD Bus VAO 
Obert a TOTS 

els vehicles 
 
 
 
Retorn 2a fase: diumenge 16 d’abril  
 

DIA VIA SENTIT TRAM 
TIPUS DE 
MESURA 

DIUMENGE 
16/04 

C-16 Sud BALTARGA 
Carril 
d’incorporació 

C-16 Sud CERCS – BERGA 
Cancel·lació 
carril esquerre 

C-16 Sud 
BERGA SUD – BERGA 
CENTRE 

Carril addicional 

C-31 Sud 
Rotondes LA NÀUTICA i LES 
OVELLES 

Inversió 
prioritats 

C-65 Nord 
Variant de CASSÀ DE LA 
SELVA 

Inversió 
prioritats 
rotondes 

AP-7 Sud 
MAÇANET – Peatge LA 
ROCA 

Carril sentit 
contrari 

AP-7 Nord 
VILAFRANCA – Peatge 
MARTORELL 

Carril sentit 
contrari 

AP-7/B-23 Sud 
Peatge MARTORELL – 
BARCELONA (Av. Diagonal) 

Carril sentit 
contrari 

C-58cc Sud Bus VAO 
Obert a TOTS 
els vehicles 

C-17 Sud RIPOLL 
Actuació a les 
rotondes 

 
 
Retorn 2a fase: dilluns 17 d’abril  
 

DIA VIA SENTIT TRAM 
TIPUS DE 
MESURA 

 
 

DILLUNS 
17/04 

C-16 Sud BALTARGA 
Carril 
d’incorporació 

C-16 Sud CERCS – BERGA 
Cancel·lació 
carril esquerre 

C-16 Sud BERGA SUD – BERGA Carril addicional 
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CENTRE 

C-55 Sud CASTELLGALÍ-MANRESA 
Cancel·lació 
carril esquerre 

C-65 Nord 
Variant de CASSÀ DE LA 
SELVA 

Inversió 
prioritats 
rotondes 

C-31 Sud 
Rotondes LA NÀUTICA i LES 
OVELLES 

Inversió 
prioritats 

C-32 Nord PEATGE VILASSAR-B20 
Carril Sentit 
contrari 

AP-7 Sud 
MAÇANET – Peatge LA 
ROCA 

Carril sentit 
contrari 

AP-7 Nord 
VILAFRANCA – Peatge 
MARTORELL 

Carril sentit 
contrari 

AP-7/B-23 Sud 
Peatge MARTORELL – 
BARCELONA (Av. Diagonal) 

Carril sentit 
contrari 

C-32 Sud 
CASTELLDEFELS-
CORNELLÀ 

Carril sentit 
contrari 

C-58cc Sud Bus VAO 
Obert a TOTS 
els vehicles 

 C-17 Sud RIPOLL 
Actuació a les 
rotondes 

 
 

 
7. Mesures de regulació de vehicles pesants a la 
segona fase de Setmana Santa  
 
Amb la finalitat de garantir la mobilitat general de la 
circulació, d’augmentar la fluïdesa a la xarxa viària i de 
millorar la seguretat viària, durant aquesta Setmana Santa 
2017 hi haurà restriccions a la circulació per a tot tipus de 
vehicles o conjunts de vehicles de més de 7.500 kg d'MMA. 
Aquestes restriccions es difondran a través dels panells de missatgeria 
variable. 
 
Les restriccions a la circulació durant l’any 2017 s’estableixen a la Resolució 
INT/2989/2016  de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a 
la circulació durant l'any 2017.  
 
Les restriccions als vehicles pesants durant l’operació sortida de la segona fase 
de Setmana Santa estaran vigents en les vies i els horaris que es detallen a 
continuació:  
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Les restriccions als vehicles pesants durant l’operació retorn de la segona fase 
de Setmana Santa estaran vigents en les vies i els horaris que es detallen a 
continuació:  
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8. Consells i informació 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, del web http://transit.gencat.cat i a través de les 
cròniques radiofòniques i televisives de diversos mitjans de comunicació. 
 
En aquest període festiu, en el qual es registrarà una elevada mobilitat, l’SCT 
vol remarcar la necessitat de no abaixar la guàrdia en cap moment durant 
la conducció per tal d’evitar accidents. L’SCT recorda la importància 
d’utilitzar els elements de seguretat passiva; de no manipular el telèfon mòbil ni 
altres dispositius electrònics; de respectar els límits de velocitat, i de no 
combinar l’alcohol i la conducció. A més, cal insistir  en la necessitat de revisar 
el vehicle abans de sortir a la carretera, ja que amb un bon manteniment 
s’eviten incidències durant la circulació. 
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A l’hora d’emprendre un viatge a les carreteres i durant els desplaçaments cal 
tenir en compte els consells bàsics de seguretat viària següents: 

 
 
 


