CANVIS MÉS RELLEVANTS ENTRE LES RESTRICCIONS A LA CIRCULACIÓ DEL 2017 I DEL 2018

2017

2018

Restriccions per a vehicles de transports de mercaderies en general
S’han habilitat uns itineraris concrets, eximits de les
restriccions de circulació, els dissabtes al matí i els
Els vehicles ATP (transport de mercaderies a diumenges a la tarda per poder sortir i accedir,
temperatura regulada) amb mercaderia perible no respectivament, a Mercabarna i la Zona Franca.
podien accedir a Mercabarna ni a la Zona Franca de
Barcelona els dies amb restriccions de calendari (1) S’adjunten els plànols informatius, tot seguit a
(dissabtes al matí i diumenges per la tarda).
aquest document.
Nota: el tram eximit de l’AP-7, per a aquests vehicles,
és entre l’Hospitalet de l’Infant al pk 281,0 i el Vendrell
al pk 221,5 (i no el pk 119,5 com s’inclou a la
resolució).
Els vehicles en rutes de llarg recorregut s’entenien com Els vehicles en rutes de llarg recorregut es delimiten si
els que circulaven per més de tres comarques.
entre l’origen i el destí de la càrrega que transporten hi
ha més de 65 quilòmetres per carretera.
El dilluns de Pasqua Granada i la festa major de la S’han eliminat aquestes dues dates de restriccions per
Mercè, festius locals de Barcelona, hi ha restricció de calendari.
calendari en determinats trams i hores de la xarxa
viària de Catalunya.

Les exempcions generals a les restriccions de
circulació no recollien algunes peticions sectorials de
necessitat ineludible de circulació durant els trams,
hores i dies establerts.

S’introdueixen les exempcions generals a les
restriccions de circulació per als vehicles destinats al
transport en retransmissions televisives i també els
que transporten cereals o llavors oleaginoses sempre
que tinguin l’origen en el conreu.
Ara, el tram restringit s’amplia entre Soses – Cervera,
només en el sentit Barcelona, entre les 17:00 i les
22:00.

El dilluns de Pasqua, la restricció a l’A-2 en ambdós (2) S’adjunta plànol informatiu, tot seguit a aquest
sentitS, comprenia el tram Cervera – Cornellà, entre document.
les 10:00 i les 22:00 hores
Els vehicles afectats hauran d’estacionar a la zona de
Fraga, d’acord amb les indicacions que rebin
oportunament dels Agents del Trànsit.
Els que transportin mercaderia perible en vehicles ATP
podran continuar si circulen per l’AP-2 fins als trams
eximits de mobilitat permesa.
Restricció per a vehicles de transport de mercaderies perilloses (3)
La circulació d’aquests vehicles per la C-17, entre En els casos de vehicles
Granollers i Vic, no està permesa.
transport de distribució
fraccionada o paqueteria)
podran completar l’itinerari
documentalment.

que facin operacions de
i repartiment (càrrega
dins el tram esmentat,
fins a Vic , justificant-ho

L’accés a la planta de recuperació de paper de L’accés també es podrà fer accedint des de l’A-27,
Vilallonga del Camp es fa accedint des de la C-14, com igualment com a ruta concreta.
ruta concreta.
Restriccions per causes meteorològiques
La restriccions per a aquest conjunt de vehicles es
condiciona a l’existència de neu o gel damunt la
La prohibició de circulació de vehicles de transport de calçada, per a qualsevol fase del pla NEUCAT.
mercaderies perilloses de les classes 1 i 3 era a partir
de l’activació del pla NEUCAT.
En aquest sentit, el CECAT o Centre d’Emergències de
Catalunya, enviarà un avís a les associacions de
transportistes, a fi de que puguin consultar els
itineraris de circulació en temps real a la web
d’incidències viàries del SCT (http://mct.gencat.cat/)

(1) S’adjunten dos plànols dels itineraris d’entrada i sortida de Mercabarna i Zona Franca de Barcelona pels vehicles eximits
que siguin ATP (temperatura regulada) i transportin mercaderies peribles en els dies de restriccions a la circulació

(2)

Plànol de l’itinerari alternatiu a la restricció de l’A-2 entre Soses i Cervera, el dilluns de Pasqua per la tarda.

(3) Nota aclaridora del plànol de rutes obligatòries per a vehicles de mercaderies perilloses:
Els horaris de pas del Túnel del Cadí acaben a les 14:00 hores el divendres, i no pas a les 24:00 com s’indica en la taula
afegida al plànol. En la part literal, del punt 1.4.1 de la Resolució INT/3014/2017 es descriu l’inici de la restricció els divendres
a partir de les 14:00 h.

