RESTRICCIONS CIRCULACIO 2014 A CATALUNYA
LA XIMP SOLS PER PANELL TARONJA
PREGUNTA ACCS:
A la darrera jornada organitzada per l´ACCS els nostres associats ens van plantejar dubtes
relatius a les restriccions a la circulació respecte a la RESOLUCIÓ INT/2836/2013, de 20 de
desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2014 i es deixa
sense efectes la Resolució INT/2010/2012, de 26 de setembre.
Ens trobem que si bé per la restricció per motius de calendari deixa clar que afecta als vehicles
que han de portar els panells taronja.
No sembla així en el cas de restriccions per itineraris.
La consulta més freqüent és la que trasllado a continuació per tal de sol.licitar una resposta
oficial de cara als nostres associats , doncs hi ha diferents versions i ens demanen ens
pronunciem.
Pel que fa als itineraris (XIMP), restriccions relatives al apartat 1.4.2: “restricció per raó
d´itineraris”
1. Els vehicles que transporten mercaderies perilloses segons l’apartat 1.1.3.6 de l´ADR,
han d’atendre també a les disposicions relatives als itineraris pel transport de
mercaderies perilloses.
2. I els que transporten segons l’apartat 3.4.1 de l´ADR ,es a dir en LQ?
RESPOSTA:
En relació amb la consulta formulada, us informem que les restriccions a la circulació de
vehicles amb mercaderies perilloses (ADR) per raó d’itinerari només afecten a vehicles amb
el panell taronja reglamentari, tal com s’estableix en l’Annex C de la Resolució INT/2836/2013.
Per a major claredat, no obstant això, no es descarta incloure un aclariment en una eventual
modificació de la Resolució esmentada, de manera que l’abast de la restricció per raó del
itinerari no s’hagi de conèixer recorrent a l’Annex C sinó consultant directament l’apartat 1.4.2
de la Resolució.
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