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DOSSIER DE PREMSA 
 

Dispositiu especial de trànsit pel 
pont de la Constitució i 
Immaculada 2022 
 

 
El període festiu d’enguany es divideix en dues fases per la 
llargada del pont 

 
És el primer període festiu amb una mobilitat pròpiament 
d’hivern que coincidirà amb l’inici de les compres nadalenques 
 
La C-16, la C-17 i els accessos a Andorra, però també l’AP-7, 
poden concentrar els problemes viaris més importants 

 
Al llarg de tot el període festiu, els Mossos d’Esquadra faran 
2.618 controls per vetllar per la seguretat viària 
 
En aquest període d’elevada mobilitat, l’SCT fa una crida a la 
prudència  
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 Dossier de premsa  

                                                                       01/12/2022 

 

El Servei Català de Trànsit estableix un 
dispositiu especial de trànsit en dues fases 
pel pont de la Constitució i Immaculada  
 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb els Mossos 
d’Esquadra, posarà en marxa demà divendres 2 de desembre, a partir de 
les 15.00 h de la tarda, el dispositiu especial de circulació, ordenació i 
regulació del trànsit amb motiu del pont de les festivitats de la Constitució i la 
Immaculada. Aquest dispositiu estarà vigent fins a les 24 hores de diumenge 
11 de desembre.  
 
Enguany, atès que ambdós dies festius coincideixen en dimarts i dijous i davant 
la llargada del pont, l’operació especial de trànsit es divideix en dues fases:  
 

 Una primera part del 2 al 6 de desembre  
 

 Una segona del 7 a l’11 de desembre  
 
Durant la primera fase del pont hi haurà una mobilitat de sortida de 470.000 
vehicles des de l’àrea metropolitana de Barcelona, entre les 15 h de divendres 
2 i les 15 h de dissabte 3 de desembre. Pel que fa al retorn, està previst que es 
concentri principalment el dimarts 6 de desembre, entre les 12 i les 24 hores, i 
s’estima que es mobilitzin 240.000 vehicles.  

 
Quant a la segona part del pont, la previsió de sortida és de 420.000 vehicles 

entre les 15 h de dimecres 7 i les 15 h de dijous 8 de desembre, des de la zona 
d’influència de la capital catalana, amb la tornada concentrada diumenge 11, 
amb una estimació de 250.000 vehicles 
 

CARACTERÍSTIQUES DE MOBILITAT D’AQUEST PONT 
 
Convé recordar que les característiques genèriques del pont de la Constitució i 
Immaculada són:  
 

 Inici de la mobilitat hivernal. Tot i que ens trobem encara a la tardor, és el 
primer període festiu amb una mobilitat pròpiament d’hivern cap a 
destinacions d’interior més al nord del país i en el qual les vies més 

conflictives són les que accedeixen a les zones de muntanya i a les 
estacions d’esquí. En aquest sentit, es preveu que les vies que poden 
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registrar més problemes viaris siguin la C-16, C-17, C-14, i l’A-2 així com 
també l’N-145 i N-260 d’accés a Andorra. 
 
Tanmateix, també s’espera una mobilitat cap a zones del litoral, que es 
distribuirà a través de l’eix nord-sud que és l’AP-7, una via que des de 

l’alliberament dels peatges a algunes autopistes, ha registrat un increment 
notable de la intensitat de trànsit.  
 

 Inici de les compres nadalenques. Aquests dies festius tradicionalment 
donen el tret d’inici a les compres de Nadal. Per aquest motiu, als 
desplaçaments de llarg recorregut també s’afegiran trajectes curts amb 
increments en la mobilitat al voltant dels centres comercials oberts aquests 
dies festius.  
 
A més, seran focus d’atracció les poblacions en les quals es fan fires 
tradicionals com la de l’Avet  a Espinelves (del 3 al 11 de desembre), el 
Mercat Medieval de Vic (del 8 a l’11 de desembre) i la Fira de Santa 
Llúcia de Canyelles (el 3 i 4 de desembre), amb possibles afectacions 
viàries a les carreteres C-25, C-17 i C-15, respectivament. 

 
Tenint en compte aquest factors i els registres de mobilitat d’anys anteriors, es 
preveu que durant aquest pont aquests seran els dies, les hores i les vies amb 
més mobilitat: 
 
  DIA HORARI    DIA HORARI  

1a  
FASE 

Sortida Divendres 
2  

De 14 a 21 h  2a  
FASE 

Sortida Dimecres 
7 

De 14 a 21 
h  

Dissabte 3  De 10 a 14 h Dijous 8  De 9.30 a 
13.30 h 

Retorn Diumenge 
4 

De 17 a 21 h 
 

Retorn Diumenge 
11  

De 12 a 15 
h i de 17 a 
21 h 
 

Dimarts 6 De 12 h a 14 h i 
de 17 a 21 h 

 

 VIES AMB MÉS VOLUM DE TRÀNSIT 

SORTIDA A-2 St. Joan Despí – St. Vicenç dels Horts i Castellbisbal – Abrera 
AP-7 Martorell – Gelida i Barberà-Mollet  
B-23 Barcelona – St. Feliu Ll. 
C-14 Coll de Nargó - Organyà 
C-16 Berga – Guardiola de Berguedà – Boca sud túnel del Cadí 
C-55 Castellgalí 
C-17 Montesquiu - Ripoll 
C-58 Barcelona - Sabadell 
N-145 La Seu d’Urgell – les Valls d’en Valira 
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RETORN A-2 el Bruc - Esparreguera 
AP-7 la Roca - Montornès 
C-14 Ribera d’Urgellet – Organyà i Ponts 
C-16 Boca nord túnel del Cadí i Guardiola de Berguedà – Berga 
C-17 Ripoll – Montesquiu i les Masies de Voltregà – Vic 
C-55 Manresa - Castellgalí 
N-145 les Valls d’en Valira - La Seu d’Urgell  
N-260 La Seu d’Urgell – Ribera d’Urgellet i Bellver de Cerdanya  
 

 

MESURES ESPECIALS I RESTRICCIONS ESPECÍFIQUES 
 
Per millorar la fluïdesa del trànsit i incrementar la capacitat viària, el Servei 
Català de Trànsit adopta una sèrie de mesures especials de circulació, 
ordenació i regulació del trànsit (inversió de prioritats a rotondes, carrils 

d’incorporació, dispositius de senyalització abalisats amb cons). 
 
Entre d’altres mesures s’instal·laran carrils addicionals a l’AP-7 entre Llinars 

i Montornès els dies 6 i 11 de desembre i a la mateixa AP-7 entre Vilafranca i 

el Papiol el diumenge 11. Per facilitar el retorn de la segona fase, també  es 

posarà un carril addicional aquell diumenge a la C-17 a Ripoll. Així mateix, es 

suprimiran els carrils ràpid i entrades a la C-16 a  Berga el dies 2 de desembre, 

4 de desembre i 11 de desembre.  

També hi haurà mesures a la C-15 a Canyelles, a la C-25 a Espinelves, a la C-
17 a Vic, a la C-55 a Castellgalí, a la C-28 a Arties i a més el carril bus-VAO de 
la C-58 s’obrirà a tots els vehicles.  
 
Amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials de transit, el 
Servei Català de Trànsit ha establert per l’any 2022 una sèrie de restriccions a 
la circulació de vehicles pesants. De manera específica, per aquesta operació 
especial, hi haurà restricció de camions el diumenge dia 11 de desembre a 
l’AP-7 entre les 17 i les 21 h. A més, en la sortida del dia 2 de desembre i del 
dia 7 hi haurà la limitació de circular per la dreta i a 80 km/h en el tram 
central de l’AP-7 (Granollers-Martorell). A la zona del  sud de l’AP-7, on 
només hi ha dos carrils, hi haurà la limitació de circular per la dreta. Així 
mateix, en les operacions de retorn hi haurà limitacions de circular per la dreta i 
a 80 km/h en aquells trams de l’AP-7 on es col·loquin carrils addicionals 
en sentit contrari.  

 
Per gestionar la mobilitat de tota aquesta operació especial, l’SCT disposa de 

l’equip tècnic del Centre d’informació Viària de Catalunya (CIVICAT), equips de 
senyalització i Equips Mòbils d’Informació Viària (EMIV) distribuïts per les vies 
més conflictives (C-17, C-16, C-14 i A-2), a més d’un helicòpter i un avió 
bimotor.  
 

https://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/mesures_especials_de_regulacio_del_transport/
https://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/mesures_especials_de_regulacio_del_transport/
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EFECTIUS DELS MOSSOS D’ESQUADRA  
 
Per la seva banda, al llarg de tot el període festiu, els Mossos d’Esquadra 
desplegaran per tot el territori un total de 3.198 agents i faran 2.618 controls 

per vetllar per la seguretat dels usuaris. Els agents intensificaran la seva 
presència tant a vies de màxima mobilitat com en vies secundàries i a aquelles 
zones on es concentrin el major nombre d’usuaris per reforçar la sensació de 
seguretat i control.   
 
El dispositiu de la Policia de la Generalitat també es dividirà en dues fases:  
 

1) Primera fase, del divendres dia 2 al dimarts dia 6 de desembre: 1.606 
agents i 1.341 controls: 

 

 340 controls d’alcoholèmia i drogues 

 276 controls de seguretat passiva 

 153 controls de PREMOT (motocicletes) 

 287 controls de distraccions 

 198 controls de velocitat 

 87 controls de transports 

 
2) Segona fase, del dimecres dia 7 als diumenge dia 11 de desembre: 

1.592 agents i 1.277 controls                                                                                                                                                                                                       

 

 337 controls d’alcoholèmia i drogues 

 255 controls de seguretat passiva 

 148 controls de PREMOT (motocicletes) 

 270 controls de distraccions 

 181 controls de velocitat 

 86 controls de transports 

 
CRIDA A LA PRUDÈNCIA 

 

Enguany, fins al 30 de novembre, hi ha hagut 149 víctimes mortals a les vies 
interurbanes, una xifra que  suposa una reducció d’un 11% respecte al mateix 
període del 2019, any de referència, quan es van registrar 167 morts. 

Tanmateix, durant el mes de novembre, amb 18 morts en accident de trànsit, 
s’ha registrat un repunt de la sinistralitat.  
 
En aquest context,  i tenint en compte que durant aquest període festiu hi haurà 
un elevat nombre de desplaçaments d’oci al conjunt de la xarxa viària catalana, 
l’SCT demana que s’extremi al màxim la prudència en la conducció amb 

l’objectiu d’evitar víctimes per sinistres de trànsit a les carreteres catalanes. Per 
això apel·lem a la responsabilitat dels conductors i recordem la importància 
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d’adequar la conducció a les condicions adverses provocades per les 
inclemències meteorològiques habituals en aquesta època de l’any ja que 
augmenten el risc de patir un accident. 
 

L’SCT difondrà al llarg d’aquest període festiu, a través dels panells de 
missatgeria variable disposats en el conjunt de carreteres catalanes, consells 
de seguretat viària així com informació de la situació viària i de les restriccions 
de circulació per als vehicles pesants. 
 

Amb tot, recordem als usuaris la importància de planificar els trajectes i que 
s’informin de l’estat del trànsit abans dels desplaçaments mitjançant el Twitter 
de l’SCT @transit, el web d’incidències cit.transit.gencat.cat o a través de 
les cròniques radiofòniques i televisives de diversos mitjans de 

comunicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/transit
https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml
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