
SEGURETAT VIÀRIA

ES PUBLIQUEN AL DOGC LES RESTRICCIONS 
A LA CIRCULACIÓ PER AQUEST 2021

Es tracta de restriccions temporals o 
permanents a la circulació de vehicles 
en determinats itineraris de vies interur-
banes, incloses les travesseres, i de-
terminats vehicles, tant per raó de les 
seves característiques tècniques com 
de la càrrega que transporten. 
Convé destacar com a novetats en les 
restriccions d’enguany: 
- El trànsit de pas dels vehicles de mer-
caderies de més de 7.5 tones estarà 
obligat a circular per la xarxa viària prin-
cipal 
- Les restriccions a l’N-230 s’han esta-
blert de forma que no perjudiquin a les 
empreses de transport de l’Alta Riba-
gorça, una mesura que s’ha coordinat 
amb la DGT 
- Els vehicles de transport de mercade-
ries restringits a l’N-340, N-240 i N-II 
seran únicament els de 4 eixos o més; 
s’elimina així la menció dels vehicles de 
26 tones o més 
- S’introdueix en les restriccions la ca-
tegoria de carreteres amb dificultats de 
gestió 
 
Les restriccions incloses en la resolució 
s’estableixen tant de forma ordinària 

com en dies festius, en períodes de va-
cances i desplaçaments massius de ve-
hicles o bé en d'altres circumstàncies 
que puguin afectar les condicions de la 
circulació per tal de garantir la mobilitat 
dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa vià-
ria, així com millorar la seguretat viària 
de tots els usuaris de les vies. 
 
Aquestes mesures afecten vehicles 
tant per les característiques tècniques, 
per la càrrega o bé per la tipologia de 
trajecte que realitzen i, en aquest sentit, 
la resolució fa referència a:  
 
- Vehicles de transport de mercaderies 
en general. 
- Vehicles que realitzen transports es-
pecials. 
- Vehicles especials. 
- Vehicles de transport de mercaderies 
perilloses. 
- Restriccions per causes meteorològi-
ques. 

- Restriccions per a determinades vies 
- Restricció per la celebració de proves 
esportives, marxes ciclistes i altres es-
deveniments o usos excepcionals de la 
via que suposin afectacions al trànsit or-
dinari a les vies interurbanes de Cata-
lunya. 
- Restricció per la realització d'obres o 
actuacions de conservació i manteni-
ment que suposin afectacions a la cir-
culació de vehicles a les vies 
interurbanes de Catalunya. 
 
La informació de les restriccions a la cir-
culació durant l’any 2021 es podrà vi-
sualitzar en les properes setmanes en 
el mapa continu de trànsit, en la pes-
tanya restriccions del transport, i amb 
diferents opcions de consulta per dates 
específiques i/o per una via concreta i 
també es poden consultar a l’aplicació 
‘Trànsit’  per a dispositius mòbils. 
 
Font: GENCAT.CAT

El 24 de febrer van entrar en 
vigor les restriccions a la circu-
lació durant l’any 2021 que 
s’estableixen a la Resolució  
INT/332/2021, de 8 de febrer, 
publicada avui al DOGC i la 
qual també es publicarà al 
BOE.

Núm. 74 / Març 2021

encarte-marzo21.qxp_Maquetación 1  14/7/21  10:57  Página 2



Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a Font: www.recuperapunts.cat 

MOBILITAT

Aquest cercle d'Associació per una au-
tomoció sostenible a Espanya està 
compost per l'Associació Espanyola de 
Renting de Vehicles (AER), l'Associació 
Empresarial per al Desenvolupament i 
Impuls del Vehicle Elèctric (AEDIVE), 
l'Associació Nacional d'Empreses del 
Sector de Dues Rodes (ANESDOR), 
l'Associació Espanyola de fabricants 
d'Automòbils i Camions (ANFAC), l'As-
sociació Nacional de fabricants de Ca-
rrosseries d'Autobusos (ASCABUS), la 
patronal de concessionaris espanyols 
(FACONAUTO), la Federació Nacional 
Empresarial de Lloguer de Vehicles 
Amb i Sense Conductor (FENEVAL), 
l'Associació Nacional de Venedors de 
Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis 
(GANVAM) i l'Associació Espanyola de 
Proveïdors d'Automoció (SERNAUTO), 
la constitució del s'estableix a més amb 
la signatura d'un Manifest a favor de la 
descarbonització. 

Les Associacions són conscients el 
desafiament que suposa per a Espanya i 
Europa la lluita contra el canvi climàtic i 
els compromisos que s'han fixat des de 
Brussel·les perquè Europa sigui el primer 
continent climàticament neutre de el món 
d'aquí a 2050. 

Aquest repte i la transició a aquest 
model ha de servir, a més  per millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i la cura 
del planeta, per reforçar la competitivitat i 

les capacitat econòmiques d'Espanya, a 
través d'una transició econòmica inclusiva 
que aprofiti les oportunitats mantenint les 
fortaleses econòmiques i industrials. 

Així, el sector de l'automoció es clau 
per a complir aquest doble objectiu, no 
només  responsabilitat pel que fa a les 
emissions de CO2 (el transport per ca-
rretera és el principal emissor de GEH, 
amb el 26,8% del total) sinó també pel 
potencial i fortalesa de cadena de valor, 
que representa el 10% del PIB a Espanya 
i dóna feina al 9% de la població activa.  

Es per això que les Associacions sig-
nants, conscients d'aquesta oportunitat i 
del repte que suposa, es comprometen a 
treballar junts en aquests propòsits.  

"El nostre Objectiu és contribuir a 
aconseguir que Espanya arribi a la neu-
tralitat climàtica en 2050 i que compleixi 
els objectius intermedis precisos, mante-
nint  la posició com referent econòmic i 
industrial mundial. Per això, tots els 
agents que conformem la cadena de valor 
d'automoció impulsarem i recolzarem de-
cididament la descarbonització de la mo-
bilitat / automoció i l'adopció de mesures 
i estratègies que permetin avançar amb 
pas ferm en la fabricació i comercialització 
dels nous vehicles lliures d'emissions, el 
desenvolupament de l'electrificació, així 
com d'altres combustibles nets o l'impuls 
de nous serveis de mobilitat». 

Font: Anesdor

NEUTRAL IN MOTION: PER UNA AUTOMOCIÓ 
SOSTENIBLE I DE FUTUR

Nou de les principals associacions de l'automoció i vehicles a Espanya s'han unit per primera ve-
gada en una plataforma de pensament i acció comuna que es denominarà Neutral In Motion: Per 
una Automoció Sostenible i de Futur.
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