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   Nota de premsa  

                                                                        07/10/2021 

 

L’SCT demana extremar la prudència i 

planificar els trajectes davant la previsió de 

mobilitat elevada per la festivitat del Pilar  

 

• Enguany, 102 persones han perdut la vida a les carreteres 

catalanes, en 96 sinistres viaris mortals 
 

• Es podran registrar retencions especialment a l’A-2, l’AP-

7, C-14, C-16, C-17, l’N-260 i l’N-145 

 
• Un total de 1.728 efectius dels Mossos d’Esquadra 

vetllaran per mantenir la seguretat a les carreteres  
 

El Servei Català de Trànsit (SCT) apel·la a la prudència dels conductors i 
demana extremar la precaució a la carretera en el marc d’un llarg cap de 
setmana en el que es preveu una mobilitat elevada, amb motiu de la 

festivitat del Pilar. L’SCT demana, tant als conductors com als acompanyants, 
una actitud prudent i segura en els seus desplaçaments. Fins al 7 d’octubre 
d’enguany, han mort 102 persones en 96 accidents mortals a les carreteres 

catalanes.  
 
L’SCT, amb la col·laboració i suport de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, estableix un dispositiu especial de trànsit a partir de les 15.00 

hores d’aquest divendres 08 d’octubre i fins a les 24.00 hores del dimarts 

12 d’octubre, amb motiu del cap de setmana llarg del Pilar.  
 
L’objectiu de l’activació del dispositiu és el de minimitzar les possibles 
complicacions viàries en una operació sortida en què es preveu que uns 
500.000 vehicles es mobilitzin des de l’àrea metropolitana de Barcelona entre 
les 15.00 hores de divendres 08 i les 15.00 hores de dissabte 09 d’octubre. Les 
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previsions de l’SCT també indiquen un intens retorn de vehicles al llarg de la 
tarda del dimarts 12 d’octubre entre les 12.00 i les 24.00 hores. S’estima que 
uns 275.000 vehicles retornin a l’àrea metropolitana. 
 
En aquesta operació especial s’espera intensitat de trànsit sobretot cap a 
zones de l’interior i de muntanya. Tanmateix, depenent de la meteorologia, 
encara es podrà registrar mobilitat cap a les zones de costa. Aquest trànsit pot 
produir un increment de retencions en les autopistes alliberades de peatge 
(AP-7 des de La Jonquera fins a Alcanar, C-32 nord –Maresme- i C-33) des del 
passat 1 de setembre, atès que, tal com ha succeït els caps de setmana 
anteriors, hi ha un transvasament de vehicles cap a aquestes vies, que ja eren 
considerades, abans d’aquesta situació de gratuïtat, com a carreteres 
d’elevada mobilitat en totes les operacions especials anuals. És per això que 
des de l’SCT es demana als usuaris que aquest cap de setmana i sobretot 
de cara al retorn de dimarts planifiquin els trajectes.  
 

 
Previsió de dies, horaris i vies amb més mobilitat 

 

L’SCT preveu que els dies i hores amb més mobilitat seran els següents: 
 
Sortida 

Divendres 08/10/2021: de 14 a 21 hores 

Dissabte  09/10/2021: de 10 a 14 hores 

 

Retorn 

Dimarts 12/10/2021: de 12 a 22 hores 

 

Les vies que poden registrar més volum de trànsit, sempre i quan la  
meteorologia  sigui  favorable, són l’A-2, AP-7, C-14, C-16, C-17 i N-260. 
També les vies més properes a Barcelona en l’operació sortida. 
 

Sortida 

AP-7 nord  Barberà – Mollet del Vallès – La Roca del Vallès  
AP-7 sud  El Papiol - Martorell  
B-23                Molins de Rei – El Papiol 
B-30                Cerdanyola – Barberà del Vallès 
C-14  Oliana – Organyà 
C-16   Berga – Cercs 
C-17                Mollet del Vallès – Parets del Vallès 
A-2                  Cornellà – Sant Feliu de Llobregat 
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N-145         La Seu – Andorra 
N-340              El Vendrell 
  

Retorn 

 

AP-7 nord Sant Celoni – Llinars del Vallès – la Roca del Vallès 
C-16             Túnel del Cadí – Berga 
C-14        Organyà 
C-55          Castellgalí – Manresa 
N-145  Valls de Valira 
N-260  Ripoll  

A-2  Jorba i el Bruc   

 
 
Mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit 

 

L’SCT, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, activarà una sèrie de 
mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit, amb l’objectiu 
d’incrementar la capacitat viària i reduir l’acumulació de vehicles a les vies 
durant aquest període festiu: 
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D’altra banda, l’SCT també ha previst mesures especials a la C-14 amb motiu 
de la Fira del Torró d’Agramunt, amb l’objectiu de facilitar la circulació i 
augmentar la fluïdesa del trànsit, en concret els dies 9 i 10 d’octubre. 
 
Mesures especials de regulació de transport de mercaderies a les 

carreteres de Catalunya 

 

Amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials de transit, el 
Servei Català de Trànsit ha establert per l’any 2021 una sèrie de restriccions a 
la circulació de vehicles pesants que consten a la RESOLUCIÓ INT/332/2021, 

Dia Hora Demarcació Via Sentit Tram  Tipus 

Divendres 

08 

15.00 Barcelona 
C-

58cc 
Ambdó

s 
Bus VAO   

Per a tot tipus de 
vehicle 

15.00 Barcelona C-16 Nord 
Berga –
Cercs 

 
Cancel·lació de carril 

lent 

Dissabte  

09 

9.00 Barcelona 
C-

58cc 
Nord 

Bus VAO – 
Sortida 

 
Per a tot tipus de 

vehicle 

9.00 Barcelona C-16 Nord 
Berga –
Cercs 

 
Cancel·lació de carril 

lent 

Diumenge 

10 i 

Dimarts 12 

12.00 Barcelona C-16 Sud 

Cruïlla 
accessos 

Berga sud-
Berga centre 

 
Tancament dels 

accessos nord i sud 

12.00 Barcelona C-16 Sud 
Cercs – 
Berga 

 
Cancel·lació de carril 

ràpid 

12.00 Barcelona C-55 Sud 
Castellgalí-
Manresa 

 
Cancel·lació de carril 

ràpid 

15.00 Barcelona AP-7 Sud 
St. Celoni 

– La        
Roca 

 
Carril en sentit 

contrari a l’habitual 

15.00 Barcelona AP-7 Nord 

Vilafranca  
– Peatge 

de 
Martorell 

 
Carril en sentit 

contrari a l’habitual 

15.00 Barcelona N-II Sud 
Rotonda 

de Tordera i 
Palafolls 

 Inversió de prioritat 

15.00 Barcelona  
C-

58cc 
Sud Bus VAO   

Per a tot tipus de 
vehicle 
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de 8 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant 
l'any 2021.  
 
De manera específica per aquest operació especial, s’han establert les 
següents restriccions a la circulació: 

 

 

 
 

A més, la instal·lació de carrils addicionals és incompatible amb la possibilitat 
de què els vehicles pesants puguin circular per altres carrils que no siguin el 
carril dret de la calçada, raó per la qual es fa necessari establir l’obligació de 

circular pel carril dret de la via i la prohibició d’avançament pels vehicles 

de més de 7.500 kg de MMA o MMC i una velocitat no superior a velocitat 

a 80 km/h, limitant-la en el temps a determinats dies i horaris. La mesura 
s’aplica a l’autopista AP-7 en el tram entre el pk 55, Girona-Nord i el pk 216 

al Vendrell, en ambdós sentits, les tardes dels diumenges entre les 15.00 i 
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les 22.00 hores, des del dia 3 d’octubre i fins a l’entrada en vigor de la 

resolució de Restriccions a la circulació durant l’any 2022 que serà 
aprovada i publicada properament. 
 

Obres 

 

Recordem que alguns trams de la xarxa viària es troben en obres i per això és 
necessari extremar les precaucions si se circula per aquests punts que 
s’exposen a continuació: 
 
Barcelona 

- C-32 Nord i C-33. Tasques de demolició dels peatges. El cap de setmana no 
es treballarà. 
- A-2 Abrera. Enllaç amb C-55 en ambdós sentits.  
- A-2 El Bruc en sentit Barcelona. 1 carril tallat al túnel fins al 19 d’octubre. 
- C-17 Parets – Canovelles. Millora del tram.  
- C-17 Granollers – Centelles. Millora de la senyalització.  
- C-245 Castelldefels – Cornellà de Llobregat. Ampliació de la calçada amb 
carril bus i bici. 
 

Girona  

- N-II Vilademuls. Millora voral.  
 
Lleida  

- C-14 Organyà. Millora del traçat.  
- C-28 Naut Aran. Millora del traçat. Desviament provisional. 
- N-230 Vilaller. Millora túnel de Lladó i Colladetes. Restricció a camions de 
+3,5 m. 

 
Efectius del Servei Català de Trànsit  

 
Per gestionar i informar de la mobilitat durant aquests dies, l’SCT disposa de 
l’equip tècnic del CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya), amb el 
suport d’Equips de Mesures Especials de Trànsit, de les patrulles de trànsit del 
cos de Mossos d’Esquadra i dels Equips Mòbils d’informació Viària (EMIV, 
vehicles lleugers equipats amb càmeres per a la transmissió d’imatges en 
temps real) distribuïts per les vies amb més mobilitat. A més, compta amb els 
mitjans aeris, igualment equipats amb càmeres per a la retransmissió en 
temps real de les afectacions i incidents viaris al CIVICAT, que reforcen el 
seguiment de dispositius i el control i la vigilància del trànsit. 
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Dispositiu dels Mossos d’Esquadra  

 
Amb motiu de la festivitat del 12 d’octubre, des de la Divisió de Trànsit dels 
Mossos d’Esquadra es realitzarà un dispositiu de mobilitat, el qual s’iniciarà el 
proper divendres dia 08 a les 15.00 hores i finalitzarà el dimarts dia 12 de a 
les 23.59 hores. 
  
Per aquesta operació, s’han previst un total de 1.257 controls amb la 
participació de 1.728 efectius de trànsit: 
  

·         317 controls d’alcoholèmia i drogues 
·         199 controls de seguretat passiva  
·         178 controls de PREMOT (motocicletes) 
·         266 controls de distraccions 
·         193 controls de velocitat  
·         104 controls de transports 

  
 

Consells viaris i informació del trànsit  

 
L'SCT demana als conductors que no abaixin la guàrdia en els 
desplaçaments, tant en els viatges llargs per les vies principals com en els 
trajectes curts per la xarxa viària secundària, mantenint plena atenció durant la 
conducció. I recorda la importància d’utilitzar sempre els elements de 
seguretat passiva; de no manipular el telèfon mòbil ni altres dispositius 
electrònics al volant; de respectar els límits de velocitat; de circular amb les 
condicions físiques idònies; i de no combinar l’alcohol o altres drogues 
amb la conducció. 
 

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 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, de l’app de 
Transit i a través de les cròniques radiofòniques a diversos mitjans de 
comunicació.  
 
 


