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                                                                                        n Dossier de premsa n 
                                                                                                  04/07/2009 

 
 

El SCT i els Mossos d’Esquadra 
estableixen mesures de regulació i 

ordenació del trànsit pel pas del Tour de 
França a Catalunya 

 
 
La prova ciclista es desenvolupa en territori català els dies 9 i 

10 de juliol amb les etapes Girona-Barcelona  
i Barcelona-Andorra i un total de 400 km 

  
El SCT demana que s’eviti circular en la mesura del possible  
per les vies afectades i que s’adeqüi la mobilitat als horaris 

del pas de la prova 
 

Un total de 170 mossos amb motocicletes es faran càrrec de la 
mobilitat de la cursa 

 
Se senyalitzaran les vies tallades a través de 80 cartells 

informatius a peu de carretera i de 50 panells de  
missatgeria variable 

 
 
 
1. Introducció  
 
Els propers dies 9 i 10 de juliol Catalunya acollirà dues etapes del 96è Tour de 
França, un dels esdeveniments esportius més importants a escala mundial. És 
la tercera vegada a la història del Tour que la prova ciclista arriba a Barcelona i 
recorre una part important de la xarxa viària principal catalana amb un total de 
400 quilòmetres.  
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La repercussió mediàtica de l’esdeveniment projectarà Catalunya al món i el 
Servei Català de Trànsit (SCT) desitja que el desenvolupament de la prova en 
territori català sigui el més positiu i favorable possible .  
 
Per aquest motiu el SCT, en col·laboració amb la Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra, adoptarà una sèrie de mesures especials de regulació i 
ordenació de trànsit per tal de fer front i minimitzar les possibles 
afectacions viàries en la mobilitat quotidiana i per  garantir la seguretat viària 
dels participants, els espectadors i tots els conductors. El SCT vol demanar 
també la màxima col·laboració ciutadana perquè el pas del Tour per Catalunya 
sigui satisfactori per a tothom. 
  
El dijous 9 de juliol tindrà lloc la primera de les dues etapes del Tour a 
Catalunya: etapa Girona-Barcelona (sisena etapa de la prova). Amb un 
recorregut de 184,5 km es desenvoluparà des de les 11 h fins a les 17.30 h 
aproximadament. El divendres 10 de juliol, hi haurà la segona etapa: 
Barcelona-Andorra  (setena etapa de la prova). Aquesta tindrà un recorregut 
de 224 km i es desenvoluparà des de les 9 h fins a les 17.30 h. 
 
La celebració d’aquest esdeveniment esportiu pot dificultar el trànsit ordinari de 
part de la xarxa viària catalana principalment durant les dues franges horàries 
esmentades i també en hores pròximes.   
  
Convé destacar que el SCT ha disposat de la col·laboració dels titulars de les 
vies i els municipis per on passarà el Tour, els quals han concedit el seu vist-i-
plau al recorregut de la prova. Gran part dels ajuntaments d’aquestes 
poblacions ja estan informant als ciutadans i ciutadanes del pas de la prova 
ciclista i de les mesures a prendre al respecte. 
 
El recorregut detallat pel qual es disputaran les etapes sis i set de la cursa en 
territori català, amb les vies restringides i els horaris dels talls que afecten  
els trams de la xarxa viària interurbana, queda il·lustrat en aquests mapes:   
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Les comarques catalanes afectades pel pas de la sisena etapa del Tour són: Gironès, Baix Empordà, Selva, Maresme, 
Vallès Oriental i Barcelonès. 
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Les comarques catalanes afectades pel pas de la setena etapa del Tour són: 
Barcelonès, Vallès Occidental, Bages, Solsonès i Alt Urgell 
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Al llarg d’aquest recorregut que realitzarà l’esdeveniment esportiu per 
Catalunya el SCT preveu a més que hi haurà una sèrie de vies de la xarxa 
viària principal  que connecten amb els trams restringits pel pas del Tour i que 
podran registrar retencions. La previsió de trams i vies conflictius és la següent:     
 
 
9 de juliol 
- C-35/C-31 entre Llagostera i Platja d’Aro  
- C-35 entre Hostalric i Sant Celoni  
- C-35 entre Cardedeu i Llinars del Vallès  
- C-35 entre Parets del Vallès i Granollers  
 
10 de juliol 
- N-260 en el seu pas per la Seu d’Urgell  
- C-55 entre Olesa i Monistrol de Montserrat  
- C-25 entre Sant Joan de Vilatorrada i Manresa  
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Per tot això, el SCT demana als conductors que no es realitzin desplaçaments 
pels trams de la xarxa viària catalana que estaran restringits i tallats pel pas del 
Tour i també recomana evitar la circulació per les vies en què hi podrà 
haver complicacions circulatòries per la celebració de la cursa, escollint  
itineraris alternatius en els trams que sigui possible. És molt important que els 
conductors adeqüi la mobilitat als horaris del pas de la cursa i estiguin atents a 
les senyalitzacions disposades en cartells i els panells de missatgeria variable 
i que respectin les indicacions dels agents de Mossos d’Esquadra operatius.     
 
 
 
2. Mesures de regulació de trànsit  
 
Les mesures que habilitarà el SCT i les vies i trams tallats pel pas del Tour per 
Catalunya són els  següents:  
 
DIJOUS, 9 DE JULIOL 
 
 
TRAM GIRONA – SANT FELIU DE GUÍXOLS: C-250 i C-65 
(FRANJA HORÀRIA: 10.30 H–13.45 H) 
  
 

1. MESURA 1: TALL ACCESSOS N-II A QUART 
 
A la N-II es tallaran els accessos cap a la GI-6703, al punt quilomètric 713,4 i 
des de la mateixa N-II es restringirà també l’accés a la  C-250. A més, a la 
població de Quart es tallaran els accessos al carrer de Girona per tal de facilitar 
les tasques de regulació del trànsit. 
 
   

2. MESURA 2: C-65 (ANTIGA) A LLAGOSTERA 
 
A Llagostera es tallaran els accessos a dues rotondes (nord i sud) per tal 
d’evitar que els vehicles procedents d’aquesta població accedeixin a la C-65.  
 
 

3. MESURA 3: C-35/C-31 LLAGOSTERA–PONT D’ALOU 
 
En el tram de la C-35 (pk. 98,6) a la C-31 (PK. 310,5) els dos carrils existents 
de la via (un en cada sentit) s’habilitaran en sentit Barcelona pel pas de la 
cursa, però en el mateix tram, per tal de mantenir el trànsit en sentit platges, es 
realitzarà un tercer carril addicional. Així mateix, tots els vehicles que circulin 
per la C-65 en sentit nord seran desviats al punt quilomètric 9 en sentit 
Barcelona, cap a la C-35. 
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4.  MESURA 4: C-31 ROTONDA SANTA CRISTINA 
 
Els vehicles que provinguin de Santa Cristina d’Aro no podran accedir a Sant 
Feliu de Guíxols per la C-31, atès que es tallarà la rotonda d’accés del punt 
quilomètric 313. D’aquesta manera només estarà permès l’accés a la C-31 en 
sentit Barcelona i Girona. 
 
 
TRAM SANT FELIU DE GUÍXOLS – PALAFOLLS: B-682, N-II, 
BV-5034, BV-5031, C-61 i C-35  (FRANJA HORÀRIA: 10.30 H–13.45 H) 
 

5. MESURA 5: SORTIDA 32–SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Els vehicles que circulin per la C-32 no podran accedir a la BV-5034 atès que 
es tallaran les dues sortides de la C-32 cap a aquesta via (pk. 108,5). 
 
 

6. MESURA 6: C-61 ARENYS DE MUNT–SANT ISCLE DE VALLALTA 
 
Els vehicles procedents de Sant Iscle de Vallalta seran desviats cap a la C-61 
en sentit nord, tal com quedarà senyalitzat a la intersecció de la BV-5111 amb 
la C-61 i la BV-5031. Es senyalitzarà també l’itinerari dels ciclistes que arriben 
de Sant Vicenç de Montalt per la BV-5031 cap a la C-61.  
 
 

7. MESURA 7: SORTIDA AP-7 I C-35 SANT CELONI  
 
Es restringiran les dues sortides de l’AP-7 cap a la C-61 a Sant Celoni per tal 
d’evitar que els vehicles accedeixin a aquesta via. També es tallarà l’accés a la 
intersecció de la C-61 amb la C-35 (rotonda). Per aquest motiu es realitzarà un 
desviament a la C-35 (pk. 55,5) el qual obligarà a tots els vehicles que circulin 
per aquesta via en sentit Granollers a fer un canvi de sentit. 
 
 
TRAM SANT CELONI– BADALONA: C-35, B-510, C-251, BP-
5002, BV-5001 i B-500 (FRANJA HORÀRIA 13.30 H- 17.00 H) 
 
 

8. MESURA 8: C-35 LLINARS DEL VALLÈS 
 
Els vehicles que circulin per la C-35 en sentit Sant Celoni se’ls desviarà cap a 
la rotonda del pk. 45,5. En aquest punt, es restringirà la incorporació a la C-35, 



 

 

 
Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació del SCT 
al 93 567 39 73 / 74 / 75 
 

8

en sentit Sant Celoni, i l’accés a la B-510, en sentit oest. Només es permetrà 
tornar a la C-35 o agafar el desviament a la B-510 en sentit est.  
 
 

9. MESURA 9: AP-7 GRANOLLERS – CIRCUIT DE CATALUNYA  
 
Els vehicles procedents de l’AP-7 que agafin la sortida 13 tindran tallat el ramal 
cap a Vilanova. Per tant, només podran circular cap a Granollers. Quan 
s’incorporin a la BP-5002 se’ls obligarà a agafar la sortida cap a la C-35 (Circuit 
de Catalunya). D’altra banda, els vehicles que circulin per la C-35 en sentit 
Granollers hauran de canviar de sentit a la rotonda de la discoteca EIBISI. Per 
facilitar-ho, es desviarà els vehicles procedents de la sortida 13 de l’AP-7 cap a 
la C-35 i se’ls obligarà a circular en sentit Circuit evitant els girs a l’esquerra.  
 
 

10.   MESURA 10: SORTIDES B-20/C-31 BADALONA   
 
Per evitar l’accés dels vehicles a la B-500, es tallaran els ramals de sortida de 
la B-20, al punt quilomètric 22,5 de Badalona, i de l’Autopista del Maresme o C-
31 Nord, al punt quilomètric 213,8 de Badalona.  
 
 
 
DIVENDRES, 10 DE JULIOL 
 
 
 
TRAM BARCELONA – TERRASSA: BP-1417, BP-1503 i C-58 
(TALL 09.15 H–12.15 H) 
 
 

11.   MESURA 11: SORTIDA C-16 RUBÍ 
 
Es tallaran els dos accessos de la C-16 a la BP-1503. A més, s’obligarà els 
vehicles que circulin per la BP-1413 a incorporar-se a la C-16.  
 
 

12.   MESURA 12: SORTIDA B-30 SANT CUGAT DEL VALLÈS  
 
Per evitar que els vehicles accedeixin a la BP-1503 des de la B-30, es 
restringiran les dues sortides d’aquesta darrera via al punt quilomètric 1,5, cap 
a Rubí i Sant Cugat del Vallès.  
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13.   MESURA 13: SORTRIDA BP-1503/ C-16 TERRASSA  
 
Amb l’objectiu d’evitar que els vehicles agafin la BP-1503 al punt quilomètric 
19,5 a l’altura de Sant Quirze del Vallès, es tallaran els dos accessos de la C-
16 al  punt quilomètric 17,5 de Sant Quirze.  
 
 

14.   MESURA 14: SORTIDA C-16 A C- 58  TERRASSA 
 
Els vehicles que agafin la sortida 23 de la C-16 en sentit nord (pk 18), no 
podran continuar circulant per la C-58 en sentit Manresa i estaran obligats a 
agafar el ramal de sortida cap a la B-120. En el punt d’incorporació es realitzarà 
un conejat per tal que els vehicles puguin realitzar el canvi de sentit i es 
reincorporin a la C-16 en sentit sud. 
 
 
TRAM TERRASSA – CARDONA: C-58, C-55, C-1411 i C-1410z 
(TALL 10.00 H–14.00 H) 
 
 

15.   MESURA 15: SORTIDA C-16 A C- 58  VACARISSES 
 
Es restringirà la sortida de la C-16 cap a la C-58 en sentit Barcelona al punt 
quilomètric 33 a Vacarisses.  
 
 

16.   MESURA 16: SORTIDA C-16 A C-58 SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 
Es tallaran els dos ramals de sortida de la carretera C-16, tant el nord com el 
sud, al punt quilomètric 41,5  a Castellbell i el Vilar.  
 
 

17.   MESURA 17: ROTONDA C- 55 MANRESA 
 
Es tallarà la C-55 a la rotonda situada al punt quilomètric 28,6 i s’obligarà als 
vehicles que vulguin incorporar-se a la rotonda a desviar-se en altres 
direccions. 
 

18.   MESURA 18: SORTIDA C25 A C- 55 MANRESA 
 
Es tallaran els dos ramals de la sortida 132 de la carretera C-25, tant el nord 
com el sud, al punt quilomètric 133 a Manresa.  
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TRAM CARDONA  - ORGANYÀ: C-55, C-26, LV-4011 i C-14 
(TALL 11.30 H–16.00 H) 
 
 

19.   MESURA 19: ROTONDES C-55 SOLSONA 
 
Per evitar els moviments a les rotondes de la C-55 al punt quilomètric 79, a 
l’entrada de Solsona, es restringiran els accessos a les mateixes. Per aquest 
motiu, s’anul·laran els dos carrils centrals de gir a l’esquerra i quatre entrades.  
 
 
 
3. Mitjans  
 
Totes les mesures especials de regulació del trànsit planificades pel SCT es 
complementaran amb senyalització per ta l d’avisar els conductors de les vies 
tallades, el dia i la franja horària de l’afectació. Es disposarà de: 
 
- 80 cartells informatius a peu de carretera per informar dels trams restringits1  
- 50 panells de missatgeria variable ubicats en pòrtics a carretera 
 
El SCT disposarà de 19 equips de mesures especials a carretera amb 60 
operaris de senyalització.  
 
A més, per realitzar el seguiment del dispositiu, hi haurà 2 helicòpters del SCT 
amb equip de filmació d’imatges, els quals transmetran en temps real la 
informació al Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT). Convé 
destacar que en aquests mitjans aeris hi haurà operatius 6 tripulants de vol i al 
CIVICAT, 10 operadors, tècnics i caps de sala cada dia de celebració del Tour.    
 
 
 
4. Dispositiu de trànsit dels Mossos d’Esquadra pel Tour   
 
Els agents del Cos de Mossos d’Esquadra garantiran el normal 
desenvolupament de la prova esportiva al seu pas per les carreteres catalanes, 
vetllant per la seguretat viària i la integritat tant dels participants com dels 
ocupants dels vehicles que circulin pels trams afectats. També treballaran per 
minimitzar l’impacte que el pas de la cursa tindrà en la circulació a la xarxa 
viària interurbana.  
 

                                                 
1 Veure l’Annex 
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Per aquest motiu 170 mossos amb motocicletes es faran càrrec de la 
mobilitat  de la cursa durant els dos dies, 9 i 10 de juliol, acompanyant tant a la 
caravana publicitària com al grup de ciclistes i obrint i tancant tota la comitiva. A 
més, un centenar d’agents s’encarregarà del dispositiu de seguretat estàtica de 
la cursa, és a dir, vetllarà per la seguretat a les sortides i arribades, als 
itineraris, a les metes volants i a les zones VIP. També gestionaran els punts 
de tall del trànsit, perquè les afectacions viàries siguin les mínimes. 
 
Finalment, més de 370 mossos per dia treballaran juntament amb les policies 
locals dels municipis per on passi la cursa per garantir la seguretat en l’àmbit 
urbà, vetllant perquè la prova esportiva es produeixi sense incidents. 
 
 
5. Informació de l’estat del trànsit per als usuaris  
 
 

- telèfon d’informació ciutadana: 012 

- web del Servei Català de Trànsit: www.gencat.cat/transit 

- portal de la mobilitat:  www.mobilitat.net  

- telèfon mòbil amb tecnologia wap: http:/wap.gencat.cat/transit 

- cròniques radiofòniques 

 
També es pot consultar la pàgina oficial del Tour, http://www.letour.fr/, per 
conèixer els detalls d’aquesta prova esportiva i saber quina afectació tindran les 
2 etapes que es desenvoluparan a Catalunya.  
 
 
Convé destacar que per tal de recordar als ciutadans les implicacions del pas 
per Catalunya del Tour de França, el SCT difondrà a través de les principals 
emissores radiofòniques, entre dilluns 6 de juliol i dijous 9 de juliol, el 
següent anunci:  
  
“El Servei Català de Transit recorda que els dies 9 i 10 de juliol el Tour de 
França arriba a Catalunya. Dijous la cursa anirà de Girona a Barcelona i 
divendres arribarà fins a Andorra. Per això eviteu desplaçaments pels trams 
restringits i estigueu atents a les senyalitzacions. Per a més informació truqueu 
al 012 o consulteu la web del Servei Català de Trànsit. Generalitat de 
Catalunya. Som-hi”. 
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ANNEX 1 
 
La senyalització vertical a peu de carretera per informar dels trams restringits 
pel pas del Tour de França serà la següent:  
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