Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

RESOLUCIÓ
de 8 de gener de 2021, per la qual es restringeix la circulació dels vehicles de
tot tipus o conjunt de vehicles que superin els 7.500 Kg de MMA destinats al
transport de mercaderies en general a tota la xarxa viària catalana, com a
conseqüència del nivell d’alerta actual dels Plans de Protecció Civil, NEUCAT I
VENTCAT.

Com a conseqüència de les
Meteorològic de Catalunya i
derivar, avui 8 de gener
d’emergències per nevades i
fase d’alerta.

previsions meteorològiques emeses pel Servei
per les afectacions que es preveu se’n poden
de 2021 s’han activat els Plans especials
vent a Catalunya (NEUCAT i VENTCAT) en la

El Consells Assessors del Plans Especials esmentats, en l’exercici de llur
funció d’assessorament al director o directora del Pla en els diferents aspectes
de l’emergència, han proposat al director del Pla l’establiment de restriccions a
la circulació dels vehicles de tot tipus o conjunt de vehicles que superin els
7.500 Kg de MMA destinats al transport de mercaderies en general a tota la
xarxa viària Catalana, amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i
el funcionament dels serveis bàsics.
Els Plans especials esmentats estableixen que correspon al director del Pla,
amb el recolzament del Consell Assessor, decidir les actuacions més adients
per a fer front a l’emergència, així com l’aplicació de mesures de protecció a la
població, els béns, l’entorn i el personal adscrit al Pla.
Per tant, d’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya
(NEUCAT), així com la resta de la normativa vigent,

Resolc:
Primer. Restringir la circulació dels vehicles de tot tipus o conjunt de vehicles
que superin els 7.500 Kg de MMA destinats al transport de mercaderies en
general a tota la xarxa viària catalana, com a conseqüència del nivell
d’emergència dels Plans especials NEUCAT i VENTCAT.
Segon. Aquesta restricció serà efectiva des de les 19 hores d’avui dia 8 de
gener de 2021 fins les 6 h de dilluns 11 de gener de 2021. En funció de
l’evolució de la situació meteorològica, la direcció del Pla podrà decretar
l’aixecament o la prolongació de l’esmentada restricció.
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Tercer. Donar la màxima difusió d’aquesta Resolució mitjançant la seva
publicació al web de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, i als
webs d’altres organismes competents en la matèria, així com als principals
mitjans de comunicació i a les xarxes socials.
Quart. Els vehicles de tot tipus o conjunt de vehicles que superin els 7.500 Kg
de MMA que hagin de circular en serveis d’urgència, emergència i els
subministraments essencials mentre sigui vigent aquesta restricció han de
contactar amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya mitjançant el
correu electrònic sorg.cecat@gencat.cat, per tal d’obtenir l’autorització de
circulació per l’itinerari concret.
Cinquè. Les infraccions al contingut d’aquesta Resolució es denunciaran per
incompliment del que estableix la legislació vigent sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.

Barcelona, 8 de gener de 2021
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