RESTRICCIONS A LA CIRCULACIÓ
A LA CARRETERA NACIONAL II

A data d’avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ INT/768/2013, per la qual s’estableix la
mesura de restricció a la circulació a la N-II entre el PK 692,05 a Vidreres i el PK 773,5
a la Jonquera, i es modifica parcialment la Resolució INT/2955/2012, de 21 de
desembre, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2013.
D’acord amb la Llei sobre trànsit, quan raons de seguretat o de fluïdesa del trànsit ho
aconsellin l’autoritat competent podrà ordenar la prohibició total o parcial d’accés a
parts de la via a determinats vehicles en determinats itineraris de vies interurbanes i
fins i tot de vies urbanes o travesseres. En el present supòsit, aquestes restriccions,
que poden afectar determinats vehicles tant per raó de les seves característiques com
per la seva tipologia, es dicten amb la finalitat, d’una banda, de garantir la mobilitat
dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària, i de l’altra, de millorar la seguretat viària de
tots els usuaris de la N-II.
En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit estableix que una de les mesures consisteix
a reduir la intensitat de vehicles en circulació, obligant una determinada tipologia de
vehicles pesants a no utilitzar aquesta via i preveient el seu pas per l’AP-7, i aplicant
una reducció de la seva tarificació.

Mesures:
–1 Establir la mesura de restricció a la circulació amb caràcter temporal, per a tots els
dies de l’any entre les 0.00 i les 24.00 hores, a la N-II entre el PK 692,05 a Vidreres i el
PK 773,5 a la Jonquera, en ambdós sentits, que es detalla tot seguit:
Es prohibeix la circulació dels vehicles o conjunts de vehicles de transport de
mercaderies de 4 o més eixos, en servei o no, i s’estableix amb caràcter preferent, per
als vehicles afectats per la prohibició, l’itinerari paral·lel, delimitat per l’AP-7, entre les
sortides número 9, Maçanet de la Selva, i número 2, La Jonquera (sud).
–2 Exceptuar de la mesura de restricció a la circulació que disposa aquesta Resolució
els supòsits següents:
2.1 Els vehicles o conjunts de vehicles en què l’origen o destí de la mercaderia que
transporten, d’acord amb la carta de port o document equivalent que duen a bord,
estiguin a les comarques de la província de Girona en el trajecte mínim imprescindible
degudament justificat.
No obstant això, en el tram de la travessera de Bàscara no existirà aquesta excepció.

2.2 Els vehicles o conjunts de vehicles amb destí a proveïment o avituallament a la N-II
en el trajecte mínim imprescindible, degudament justificat, llevat del tram de la
travessera de Bàscara.
2.3 Els vehicles o conjunts de vehicles amb autorització especial de circulació per raó
de la seva càrrega indivisible o de les característiques constructives dels vehicles amb
itinerari específic que inclogui totalment o parcialment el tram afectat per aquesta
restricció.
2.4 El tram desdoblat de la N-II (denominat A-2) entre el PK 704 de Riudellots de la
Selva i el PK 708 de Fornells de la Selva.
–3 Modificar parcialment la Resolució INT/2955/2012, de 21 de desembre, per la qual
s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2013, de manera que el
contingut de l’annex B1, Calendari concret de dies, hores i vies, on es refereix a l’AP-7,
entre el PK 0 a la Jonquera i el PK 281 a l’Hospitalet de l’Infant, en ambdós sentits de
circulació, ha de dir: AP-7, entre el PK 84,5 a Maçanet de la Selva i el PK 281 a
l’Hospitalet de l’Infant, en ambdós sentits de circulació.
–4 Sancions i mesures cautelars, les infraccions del contingut d’aquesta Resolució
referents a la circulació de vehicles sotmesos a restriccions que circulin sense la
corresponent exempció de restricció a la circulació, de caràcter permanent o
temporal, es denuncien per l’incompliment de l’article 39.5 del Reglament general de
circulació. Aquestes infraccions se sancionen d’acord amb el que estableix la vigent Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Així mateix, i de conformitat amb aquesta mateixa norma, la Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra pot aturar o immobilitzar el vehicle i, fins i tot, retirar-lo de la via
pública, sempre que causi risc o pertorbi de forma greu el desenvolupament de la
circulació.
–5 Període de vigència. Aquesta Resolució entrarà en vigor a les 0.00 hores del dia 19
d’abril de 2013 i serà vigent fins a la seva derogació expressa total o parcial com a
conseqüència de l’entrada en servei de diferents trams desdoblats de la N-II, en vies de
2+2 per sentit.
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