
 
 
 
 
NOTA, relativa a la mesura de prohibició d’avançament aplicable als vehicles i 
conjunts de vehicles de més de 7.500 kg de MMA o MMC a l’Autopista AP-7 

Arrel de la finalització del contracte concessional per a la construcció, explotació i 
conservació de determinades autopistes, de la desaparició conseqüent dels peatges i 
de la realització dels treballs necessaris per a l’eliminació de les estructures de les 
cabines existents, a partir de l’1 de setembre d’enguany s’han produït una sèrie 
d’incidències de circulació que han generat afectacions importants, especialment en 
les operacions de retorn dels caps de setmana. 
 
Això va motivar l’adopció de mesures de restricció a la circulació de vehicles pesants 
durant les tardes dels diumenges del mes de setembre a l’autopista AP-7, que ha estat 
la via més afectada, que actualment ja han perdut la seva vigència. 
 
Atesa la continuïtat de les incidències i per tal de no perllongar aquestes mesures que 
han afectat de forma exclusiva als vehicles pesants, s’ha decidit aplicar altres mesures 
entre les quals la instal·lació de carrils addicionals en sentit contrari en determinats 
trams de la referida via. 
 
La instal·lació de carrils addicionals és incompatible amb la possibilitat de què els 
vehicles pesants puguin circular per altres carrils que no siguin el carril dret de la 
calçada, raó per la qual es fa necessari establir la obligació de circular pel carril dret 
de la via i la prohibició d’avançament pels vehicles de més de 7.500 kg de MMA o 
MMC, limitant-la en el temps a determinats dies i horaris. 
 
La mesura s’aplica a l’autopista AP-7 en el tram entre el pk 55, Girona-Nord i el pk 216 
a El Vendrell, en ambdós sentits les tardes dels diumenges entre les 15:00 i les 22:00 
hores, des del proper dia 3 d’octubre i fins a l’entrada en vigor de la resolució de 
Restriccions a la circulació durant l’any 2022 que serà aprovada i publicada 
properament.  
 
Els vehicles afectats hauran de circular en tot cas a una velocitat no superior als 80 
km/h. 
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