
Informe justificatiu per l’autorització temporal excepcional de la circulació de 
vehicles pesants a la ciutat de Barcelona 
 
Normativa de referència 
 
Existeixen dues normatives de referència. 
 
En primer lloc l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles. 
 
En el seu Article 41 sobre Vehicles de transport de mercaderies, i en concret en 
l’apartat 1 subapartat c), indica que els vehicles de transport de mercaderies poden 
circular per les vies amb dos o més carrils de circulació i per la Ronda del Litoral amb 
MMA igual o inferior a 18 tones i de llargària igual o inferior a 12 metres. També ho 
poden fer, entre les 23 i les 5 hores, els vehicles amb MMA igual o inferior a 44 tones i 
de llargària igual o inferior a 16’5 metres. 
 
 
En segon lloc, el Decret S5D/2018-1650 de desembre de 2018 que estableix 
exempcions per permetre la circulació als vehicles que superin les limitacions 
redactades a l’Article 41 de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles. 
 
En concret  
 

a) Autoritza a circular pels vials de 2 o més carrils de circulació de l’àmbit 

d’influència de la Ronda de Dalt, sempre que ho justifiqui la documentació de 

control establerta en l’article 6 de l’Ordre de Foment 2861/12, als vehicles amb 

MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres i que 

tinguin origen o destinació en l’àmbit d’influència de la Ronda de Dalt. 

L’àmbit d’influència de la Ronda de Dalt s’estableix com la superfície del terme 
municipal de Barcelona ubicada a la banda muntanya de l’alineació definida per 
Diagonal – Pl Mª Cristina – Gran Via Carles III - Rda General Mitre – Travessera 
de Dalt – Rda Guinardó – Ramon Albó – Arnau d’Oms – Piferrer – Av Rio de 
Janeiro – Meridiana - Les vies que delimiten la zona d’influència queden 
excloses de la mateixa. 

 
b) Autoritza a circular pels vials de 2 o més carrils de circulació de l’àmbit 

d’influència de la Ronda Litoral, sempre que ho justifiqui la documentació de 

control establerta en l’article 6 de l’Ordre de Foment 2861/12, als vehicles amb 

MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres i que 

tinguin origen o destinació en l’àmbit d’influència de la Ronda Litoral. 

S’estableix, com àmbit d’influència de la Ronda Litoral, la superfície del terme 
municipal de Barcelona ubicada a la banda mar de l’alineació definida per Gran 
Via– Pl. Glòries – Meridiana. Les vies que delimiten aquesta zona d’influència 
queden excloses de la mateixa.   



Situació d’excepcionalitat 
 
Diverses resolucions determinen la situació d’excepcionalitat actual. 
 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
Del Ministerio de Transportes, Movilidad i Agenda Urbana, la RESOLUCIÓN DE 13 DE 
MARZO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE POR LA QUE 
SE EXCEPTÚA TEMPORALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TIEMPOS DE 
CONDUCCIÓN Y DESCANSO EN LOS TRANSPORTES DE 
MERCANCÍAS. 
 
Del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, la RESOLUCIÓ 
INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s'aixequen excepcionalment determinades 
restriccions a la circulació establertes en la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, 
per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. 
 
De l’Ajuntament de Barcelona, el DECRET D'ALCALDIA de 14 de març de 2020, 
d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del 
virus COVID-19. 
 
Objectiu de la mesura 
 
L’objectiu de la mesura és establir temporalment unes condicions excepcionals de 
circulació dels vehicles pesants en els carrers de 2 o més carrils de la ciutat de 
Barcelona, de forma que apliquin a tota la ciutat les condicions de circulació que el 
Decret de desembre de 2018 estableix per a les xones d’influència de Ronda de Dalt i 
de Ronda Litoral. 
 
Motivació 
 
Existeix una triple motivació per aquesta mesura. 

 

1. Facilitar el subministrament de productes essencials, principalment als 

supermercats de la ciutat, en quant que podran ser proveïts per vehicles de 

majors dimensions. 

 

2. Permetre als transportistes aprofitar la singular situació de la circulació, en 

quant que es registren volums circulatoris excepcionalment reduïts (reducció 

superior al 50%), de forma que la circulació de vehicles de majors dimensions 

no presenta les problemàtiques existents en la densitat de trànsit habitual. 

 

3. Permetre a les empreses de transport reduir el nombre de conductors 

necessaris per a repartir les mercaderies essencials, en quant que en cada 



camió el volum subministrat podrà superior. En conseqüència s’augmenta el 

nivell de protecció sanitària en aquest col·lectiu, doncs es redueix la seva 

exposició al contagi del virus.  

 
Proposta de resolució 
 
En conseqüència, es proposa l’aprovació de la següent resolució. 
 
S’autoritza a circular pels vials de 2 o més carrils de circulació de la ciutat, sempre que 
ho justifiqui la documentació de control establerta en l’article 6 de l’Ordre de Foment 
2861/12, als vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior 
a 16,5 metres. 
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