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• Setmana Santa 2022: sense restriccions per la COVID-19, 

autopistes amb els peatges alliberats i una distribució 

equitativa de destinacions cap a muntanya i platja 

 

 

• S’espera una operació retorn de 570.000 vehicles entre 

diumenge i Dilluns de Pasqua 

 

• Mossos d’Esquadra de Trànsit desplegarà 1.511 efectius i 

realitzarà 1.130 punts de control 

 

• Les vies que podran concentrar més mobilitat són: A-2, AP-

7, C-16, C-17, C-33, C-35, C-55 C-65/C-31, N-340 i N-145 

 

 

  



 
 

 
 

 

 
 

 

1. PREVISIÓ MOBILITAT 

 
La segona fase de Setmana Santa inclou els dies festius propis d’aquest 
període de vacances i es considera una de les èpoques més problemàtiques de 
l’any pel que fa al trànsit a les carreteres de Catalunya. Enguany, s’inicia dijous, 
14 d’abril, a les 15.00 h, i finalitza el Dilluns de Pasqua, 18 d’abril.  
 
Les especificitats de la Setmana Santa 2022 són que no hi haurà restriccions per 
la COVID-19 i es pot produir un efecte descompressió de la pandèmia en la 
mobilitat; la majoria d’autopistes tenen els peatges alliberats i això suposa un 
increment del trànsit de pas en aquests eixos viaris, i es produirà una distribució 
equitativa de destinacions cap a muntanya i platja a Catalunya, arran de les 
darreres nevades. 
 
En aquesta segona fase del dispositiu de Setmana Santa distingim: 

1) Una segona operació sortida parcial entre les 15.00 h de dijous 14 d’abril 

i les 15.00 h de Divendres Sant, dia 15, en què es preveu que sortiran 

de l’àrea metropolitana de Barcelona 370.000 vehicles. 

  

2) L’operació retorn d’aquesta Setmana Santa tindrà lloc des de les 12.00 

h del diumenge 17 d’abril fins a les 24.00 h de Dilluns de Pasqua dia 

18. S’estima que retornaran a Barcelona i a la seva àrea metropolitana 

uns 570.000 vehicles.  

 
Els dies i horaris amb previsió de més mobilitat durant aquesta segona fase 
de la Setmana Santa 2022 són: 

SORTIDA RETORN 

14 abril 15 abril 17 abril 18 abril 

14 – 21 hores 10 – 16 hores 14 – 21 hores 14 – 21 hores 

AP-7  Martorell – Gelida  
AP-7 Barberà del Vallès - La Roca 
del Vallès -  Llinars del Vallès 
C-16 Bagà – Berga   
C-17 Ripoll 
C-65/C-31 Santa Cristina d’ Aro  
N-340 El Vendrell – Altafulla  
N-145 Andorra – La Seu d’ Urgell 

A-2 Jorba – Castellolí – El Bruc – Pallejà 
AP-7 Vendrell – Banyeres Penedès – 
Vilafranca  del Penedès – Gelida – 
Martorell – Castellbisbal 
AP-7 Hostalric – Sant Celoni – La Roca  
C-16 Cercs – Berga  
C-17 Parets del Vallès 
C-31/C-65  Platja d’Aro – Santa Cristina 
d’Aro – Llagostera 
C-33 Montcada i Reixac 
C-35 Sant Celoni 
C-55 Castellgalí 
N-145 Andorra – La Seu d’ Urgell 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

2. EFECTIUS TÈCNICS I HUMANS DESPLEGATS DE L’SCT I 

MOSSOS D’ESQUADRA

 
Per a la gestió i el control diaris de la mobilitat durant tota la Setmana Santa, els 
efectius tècnics i humans que s’han desplegat són:  

 

• Aproximadament 200 km totals de mesures de circulació, regulació i 
ordenació de trànsit instal·lades en ambdues fases. 

• 2 mitjans aeris diaris pel seguiment de dispositius i d’informació viària 
amb transmissió d’imatges en temps real(1 helicòpter i 1 avió bimotor) en 
25 serveis. 

• 52 actuacions d’equips de mesures especials de trànsit (acumulat en 
fases 1 i 2) 

• 17 camions plataforma d’instal·lació d’abalisament diaris. 

• 20 vehicles lleugers de suport i senyalització vertical diaris. 

• 4 equips EMIV, mòbils d’informació viària diaris amb transmissió 
d’imatges en temps real (24 serveis). 

• 32 actuacions d’equips ARL d’armaris de radar en línia per a controls 
d’excés de velocitat. 

• 25 panells mòbils de missatgeria i senyalització lluminosa variable 
(PMMV). 

• 108 operaris de senyalització de mesures especials diaris. 

• 14 tècnics de gestió de trànsit diaris al centre de control CIVICAT. 

• 6 tripulants de vol, operadors i tècnics de gestió de trànsit. 
 
 

En aquesta segona fase de la Setmana Santa 2021, els Mossos d’Esquadra 
vetllaran per garantir la seguretat viària i la mobilitat a la xarxa viària de 
Catalunya. En concret, s’establiran tant en les vies de màxima mobilitat, com en 
vies secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de 1.130 controls 
amb la participació de 1.511 efectius de trànsit: 

 

• 283 controls d’alcoholèmia i drogues 

• 203 controls de seguretat passiva 

• 123 controls de PREMOT (motocicletes) 

• 226 controls de distraccions 

• 194 controls de velocitat  

• 101 controls de transports 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

3. MESURES ESPECIALS D’ORDENACIÓ DE SORTIDA I 

RETORN

Cal destacar que per minimitzar les possibles retencions que es puguin registrar 
en aquesta segona fase de Setmana Santa, que s’emmarcaria en una transició 
de mobilitat entre hivern i primavera (mobilitat cap a les estacions d’esquí i també 
destins de platja), el Servei Català de Trànsit habilitarà aquestes mesures 
especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit: 
 

Sortida 2a fase: dijous 14 i divendres 15 d’abril  

Dia i hora Demarcació Via Sentit Tram Tipus mesura 

D
ijo

u
s 

1
4
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4

/2
0

2
2

 

10:00 Tarragona 
C-14/N-
240 

 Montblanc 
Redistribució rotonda per 
afavorir sortida AP-2 a N-
240 

15:00 

Girona GI-662 Sud 
S’Agaró – Castell 
Platja d’Aro 

Inversió prioritat rotonda 
afavorir sortida C-31 

Girona AP-7 Nord Maçanet de la Selva 
Afavorir sortida 9AB de 
l’AP-7 amb C-35 

Barcelona C-16 Nord Berga 
Cancel·lació carril 
incorporació 

Barcelona C-58cc 
Ambdós 
sentits 

Barcelona – Ripollet Bus VAO a Meridiana 

D
iv
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d
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s 

1
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2

 

07:00 / 
14:30 

Lleida C-28 Ambdós Arties 
Impedir aparcament al 
voral 

09:00 

Tarragona N-340 Sud Sortida 31 de l’AP-7 
Inversió prioritat rotonda 
afavorir sortides AP-7 i C-
32 

Tarragona 
C-14/N-
240 

 Montblanc 
Redistribució rotonda per 
afavorir sortida AP-2 a N-
240 

Girona GI-662 Sud 
S’Agaró – Castell 
Platja d’Aro 

Inversió prioritat rotonda 
afavorir sortida C-31 

Girona AP-7 Nord Maçanet 
Afavorir sortida 9AB de 
l’AP-7 amb C-35 

Barcelona C-16 Nord Berga 
Cancel·lació carril 
incorporació 

Barcelona 
C-32 / 
GI-600 

Nord  Palafolls Inversió prioritat rotonda 

Barcelona C-58cc Nord Barcelona – Ripollet  Bus VAO a Meridiana 

 
 

Retorn 2a fase: diumenge 17 i dilluns 18 
 



 
 

 
 

 

 
 

Dia i hora Demarcació Via Sentit Tram Tipus mesura 
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12:00 

Barcelona C-16 Sud Cercs – Berga Cancel·lació carril ràpid 

Barcelona C-16 Sud Berga Sud – Berga Nord 
Tancament accessos 
nord i centre 

Barcelona C-55 Sud Castellgalí Cancel·lació carril ràpid  

13:00 Barcelona 
AP-7/B-
23 

Nord 
AP-7 Vilafranca del 
Penedès – B-23 Molins 
de Rei 

Carril sentit contrari a 
l’habitual 

14:30 Girona C-17 Sud Ripoll Rotondes 

15:00 

Girona C-31 Sud 
Rotondes la Nàutica i les 
Ovelles 

Inversió prioritats 
rotonda i tancament 
sortides C-31 

Girona C-65 Nord 
Variant de Cassà de la 
Selva 

Actuació rotonda 

Barcelona C-58cc Sud Ripollet – Barcelona Bus VAO a Meridiana 

15:30 

Tarragona C-14  La Riba Cancel·lació carril lent 

Tarragona 
C-14/N-
240 

 Montblanc 
Inversió prioritat 
rotonda 

Dia i hora Demarcació Via Sentit Tram Tipus mesura 

D
ill

u
n

s 

1
8/

04
/2
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08:00 Girona C-31 Sud 
Rotondes la Nàutica i 

les Ovelles 

Inversió prioritats 

rotonda i tancament 

sortides C-31 

08:30 Barcelona 
AP-7/B-

23 
Nord 

AP-7 Vilafranca del 

Penedès – B-23 Molins 

de Rei 

Carril sentit contrari a 

l’habitual 

09:30 

Barcelona C-16 Sud Cercs – Berga Cancel·lació carril ràpid 

Barcelona C-16 Sud Berga Sud – Berga Nord 
Tancament accessos 

nord i centre 

Barcelona C-55 Sud Castellgalí – Manresa Cancel·lació carril ràpid 

10:00 

Tarragona 
C-14/N-

240 
 Montblanc 

Cediu pas dintre 

rotonda 

Tarragona C-14 Nord La Riba   Cancel·lació carril lent 

Barcelona N-II Sud Tordera Redistribució rotonda 

14:30 Girona C-17 Sud Ripoll Rotondes 

15:00 
Girona C-65 Nord 

Variant de Cassà de la 

Selva 
Actuació rotonda 

Barcelona C-58cc Sud Ripollet – Barcelona Bus VAO a Meridiana 

 Barcelona C-32 Nord 
S. Andreu LL. fins B-20 

Montgat 
Carril sentit contrari 



 
 

 
 

 

 
 

 

També convé destacar que en alguns punts de la xarxa viària catalana s’estan 

fent obres que poden afectar la fluïdesa del trànsit durant aquest període festiu. 

Tot i que alguns treballs s’aturen aquests dies, poden haver-hi afectacions 

viàries, 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 provocar 

trams de circulació amb retencions. Destaquem les obres següents:  

 

DEMARCACIÓ OBRES 

LLEIDA C-14 Artesa de Segre. Millora del traçat 

TARRAGONA C-12  Tortosa. Construcció de rotonda, millora del traçat 

GIRONA C-26 Ripoll. Millora del traçat 

BARCELONA 

B-10 Barcelona. Tall total de la Ronda Litoral de divendres a 
dissabte per asfaltat 
C-15 Olèrdola-Torrelavit. Millora del traçat 
C-17  Diversos trams des de Mollet, Parets del Vallès, La Garriga i 
fins a Centelles. (Horari diürn  i nocturn.) 
C-245 Entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Construcció de 
Carril Bus i Via Ciclista 
C-35 Villalba Sasserra. Reforçament del ferm 
C-55 Olesa de Montserrat. Millora del traçat. Horari diürn i nocturn 
C-59 Caldes de Montbui. 

 

4. MESURES ESPECIALS DE VEHICLES PESANTS 
 
Amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials de transit, el Servei 
Català de Trànsit ha establert per a l’any 2022 una sèrie de restriccions a la 
circulació que consten a la Resolució  INT/956/2022, de 4 d’abril, i que entraran 
en vigor el proper 21 d’abril. Tanmateix, aquesta Setmana Santa es prorroguen 
les restriccions de l’any passat, amb la aplicació anàloga que correspon per 
dates. Es poden consultar en aquest enllaç: https://bit.ly/3jIfhoF 

 

5. CONSELLS I INFORMACIÓ PER A L’USUARI 
 
El Servei Català de Trànsit 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 del Twitter de l’SCT 
@transit, del web d’incidències cit.transit.gencat.cat i a través de les 
cròniques radiofòniques i televisives de diversos mitjans de comunicació. 
 
 

https://bit.ly/3jIfhoF
https://twitter.com/transit
https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml


 
 

 
 

 

 
 

 
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. En concret, 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. 
 

 


