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SeRVei CAtAlÀ De tRÀnSit
RESOLUCIÓ
INT/136/2012, de 3 de febrer, per la qual es modiica parcialment la Resolució
INT/2927/2011, de 15 de desembre, per la qual s’estableixen les restriccions a la
circulació durant l’any 2012.
Desprès de la revisió del text i annexos corresponents fins ara vigents, i de conformitat amb l’audiència preceptiva amb els principals afectats per aquestes restriccions
a la circulació, s’acorda la modificació parcial de la Resolució int/2927/2011, de
15 de desembre, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any
2012 (DOGC núm. 6030, de 22.12.2011).

El Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu creat
per la llei 14/1997, de 24 de desembre, i adscrit al Departament d’interior, d’acord
amb el que disposa l’article 1.2 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior té atribuïdes, conjuntament amb d’altres òrgans
del Departament, les funcions de gestió i control del trànsit a les vies interurbanes
i a les travesseres o vies urbanes que afectin la circulació interurbana, així com
l’adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat viària, la mobilitat i
la fluïdesa del trànsit de les carreteres.

De conformitat amb el que estableixen l’article 16 del text articulat de la llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març, i els articles 37 i 39 del Reglament general de
circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, en l’establiment
de restriccions temporals o permanents a la circulació de vehicles en determinats
itineraris de vies interurbanes i fins i tot de vies urbanes o travesseres. Aquestes
restriccions, que afecten determinats vehicles tant per raó de les seves característiques tècniques com per la seva càrrega, es dicten amb la finalitat, d’una banda, de
garantir la mobilitat dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària i, d’altra, de millorar
la seguretat viària de tots els usuaris de les vies, tant de forma ordinària com amb
ocasió de festivitats, períodes de vacances, desplaçaments massius de vehicles o bé
d’altres circumstàncies que puguin afectar les condicions de la circulació.
Per tant, d’acord amb el que estableixen els articles 5, apartats m) i n) en la redacció
donada per la llei 25/2009, de 22 de desembre, i l’article 16 del text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març; els articles 37 i 39 del Reglament general
de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, i l’article 2
de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit; en
ús de les atribucions que em confereix l’article 4.c) de la Resolució int/741/2011,
de 17 de març, de delegació de competències del conseller d’Interior en diversos
òrgans del Departament,
ReSOlC:
—1 Modificar parcialment les restriccions a la circulació establertes en la Resolució int/2927/2011, de 15 de desembre, per la qual s’estableixen les restriccions
a la circulació durant l’any 2012, pel període comprès des de l’entrada en vigor
d’aquesta Resolució fins al 31 de desembre de 2012, només en els aspectes que es
detallen tot seguit:

a) Al punt 1.1) Vehicles de transport de mercaderies en general, on diu:
“Estan exempts d’aquesta mesura els vehicles o conjunts de vehicles de qualsevol
MMA que transportin bestiar viu, llet crua o escombraries, amb o sense càrrega,
sempre que quedi acreditada la necessitat de circulació en els tres supòsits, així com
els que transportin aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes mòbils,
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servei de correus, distribució de premsa diària i trasllat de fundents d’emergència
per raons de vialitat hivernal.”,
ha de dir:
“Estan exempts d’aquesta mesura els vehicles o conjunts de vehicles de qualsevol
MMA que transportin bestiar viu, llet crua o escombraries, amb o sense càrrega,
sempre que quedi acreditada la necessitat de circulació en els tres supòsits, així com
els que transportin aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes mòbils,
servei de correus, distribució de premsa diària, trasllat de fundents d’emergència
per raons de vialitat hivernal i mercaderies peribles en règim de transport ATP.”.

b) Al punt 1.1) Vehicles de transport de mercaderies en general, on diu:
“També estan exempts d’aquesta mesura els vehicles o conjunts de vehicles de
qualsevol MMA destinats al transport frigorífic de productes peribles i bestiar viu
que circulin per l’AP-7 entre el PK 7 a Agullana i el PK 0 a la Jonquera, en sentit
França. Els vehicles sotmesos a les restriccions de trànsit franceses (veure l’annex
E) que circulin per l’AP-7 l’hauran d’abandonar per la sortida número 2 (Agullana)
i dirigir-se a les àrees d’estacionament que es troben en la via N-II, al sud de la
localitat de la Jonquera.”,
ha de dir:
“També estan exempts d’aquesta mesura els vehicles o conjunts de vehicles de
qualsevol MMA que transportin productes peribles i bestiar viu, segons les excepcions a les restriccions de circulació franceses, que circulin per l’AP-7 entre el PK
7 a Agullana i el PK 0 a la Jonquera, en sentit França. Els vehicles sotmesos a les
restriccions de trànsit franceses (veure l’annex E) que circulin per l’AP-7 l’hauran
d’abandonar per la sortida número 2 (Agullana) i dirigir-se a les àrees d’estacionament que es troben en la via N-II, al sud de la localitat de la Jonquera.”.

c) Al punt 1.3) Vehicles especials, on diu:
“Això no obstant, aquesta restricció no serà d’aplicació per a tota mena de vehicles
especials, tant si necessiten autorització especial de circulació con si no, incloses
les màquines automotrius d’elevació, que realitzin tasques d’assistència a vehicles
avariats o accidentats, en el lloc de l’incident o en el trasllat al punt en el qual hagi
de ser dipositat i el retorn en buit.”,
ha de dir:
“Això no obstant, aquesta restricció no serà d’aplicació per a tota mena de vehicles
especials, tant si necessiten autorització especial de circulació con si no, incloses
les màquines automotrius d’elevació, que realitzin tasques d’assistència a vehicles
avariats o accidentats, en el lloc de l’incident o en el trasllat al punt en el qual hagi
de ser dipositat i el retorn en buit. tampoc serà d’aplicació aquesta restricció de
circulació a la maquinària automotriu d’elevació que pugui acreditar, de forma
documentada, haver de prestar un servei necessari vinculat a una autorització de
circulació municipal o similar, en dissabte, diumenge, festiu o vigília de festiu,
sempre que no coincideixi en cap dels dies, hores i vies dels annexos B1 i B2
d’aquesta Resolució”.
d) Afegir al final de l’annex e, Restricció de la circulació per a l’any 2012 derivada de les restriccions a França, el següent:
“Per les vies franceses, entre altres, no estan restringits a la circulació els vehicles que transportin animals vius i productes o mercaderies peribles. S’entén per
productes o mercaderies peribles, segons la normativa francesa:
”a) Productes alimentaris alterables o no estables a temperatura ambient, productes
alimentaris que per a la seva conservació s’han de mantenir refrigerats, qualsevol
producte alimentari congelat o refrigerat i en particular qualsevol producte que hagi
d’ésser transportat en règim AtP.
”b) Els productes peribles particulars següents: fruites i verdures fresques, entre
les quals patates, cebes i alls, flors tallades, plantes i flors en test, mel; cadàvers
d’animals.”
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—2 Esmenar els errors materials següents:
A l’annex B2, on diu:










 







































































 

ha de dir:















 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 







—3 Període de vigència
Aquesta Resolució entrarà en vigor als vuit dies de la seva publicació i serà vigent
fins al 31 de desembre de 2012. No obstant això, el seu contingut quedarà prorrogat
automàticament fins a l’entrada en vigor de la resolució de restriccions corresponent
a l’any 2013, llevat de les restriccions per dates contingudes als annexos.
barcelona, 3 de febrer de 2012
P. D.

(Resolució INT/741/2011, DOGC de 25.3.2011)

JOAn AReGiO i nAVARRO
Director
(12.034.046)
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