
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.
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,
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.
13. MESURA 13: SORTIDA 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.

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.
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