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22 de desembre del 2021

Altres disposicions
Decret 419/2021, del 15 de desembre del 2021
Decret 419/2021, del 15-12-2021, pel qual s’aprova la modificació de l’annex 2, “Condicions de circulació”, del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, del
24 d’abril del 2002, per a l’any 2022.
Per acord de Govern del 15 de desembre del 2021, s’aprova la modificació de l’annex 2, “Condicions de
circulació”, del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials,
del 24 d’abril del 2002, per a l’any 2022, que queda fixat com s’indica a continuació.

Annex 2. Condicions de circulació
Categories de transports especials (A, B i C) i de vehicles especials (VE-A, VE-B, VE-C i VE-D) definits en el
Reglament
Categoria de transport especial
(article 1 del Reglament)
Categoria de vehicle especial
(article 3 del Reglament)

A

B

C

VE-A

VE-B

VE-C

VE-D

Amplada

Fins a 2,55 m,
inclosos

De 2,55 a 3 m, inclosos

De 3 a 3,50 m, inclosos

Superior a 3,50 m

Llargada

Fins a 12 m, inclosos

De 12 a 20,55 m, inclosos De 20,55 a 25 m, inclosos Superior a 25 m

Alçària
Massa

Fins a 4 m, inclosos
Fins a 40 t, incloses

Fins a 4 m, inclosos
De 40 a 44 t, incloses

De 4 a 4,30 m, inclosos
De 40 a 44 t, incloses

Superior a 4,30 m
Superior a 80 t

Trams de carretera
Carretera
CG núm. 1
CG núm. 2

Tram
Andorra la Vella (rotonda del “quilòmetre zero”) – Frontera del riu Runer
Andorra la Vella (rotonda del “quilòmetre zero”) – Canillo
Túnel dels Dos Valires, que enllaça la CG núm. 2 (Andorra la Vella, rotonda del “quilòmetre zero”, fins a la
boca est del túnel) i la CG núm. 3 (boca oest del túnel) fins a Ordino

CG núm. 3A

En els trams de carretera indicats en la taula anterior, els transports especials i els vehicles especials de les
categories definides en el Reglament no poden circular en els dies i horaris següents:
Dies

Laborables i dissabtes

Govern

Festius i diumenges
Dimecres 5 (vigília de Reis) i divendres
7 de gener
Dijous 14 i dissabte 16 d’abril (Pasqua)
Dilluns 31 d’octubre (Tots Sants)

Horaris de prohibició
VE-A
De 8 h a 9.30 h i de 12.30
h a 15 h
Les 24 hores
X
Dies específics de restriccions

Categoria de
vehicle especial i de
transport especial
A / VE-B

B / VE-C C / VE-D

X

X

X

X

De 17 h a 20 h

X

X

X

De 17 h a 20 h
De 17 h a 20 h

X
X

X
X

X
X
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Dilluns 5, dimarts 6, dimecres 7 i
divendres 9 de desembre (Constitució
espanyola)
Divendres 23 (vigílies de Nadal) i
divendres 30 (vigílies de Cap d’Any) de
desembre
Agost (dies laborables)
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De 17 h a 20 h

X

X

X

De 17 h a 20 h

X

X

X

X

X

De 17 h a 20 h

Durant els dies específics de restriccions:
1. En transport nacional, els vehicles de transport de mercaderies de més de 19 t d’MMA i els vehicles de
transport de terra de més de 33 t d’MMA i de més de 10 m de llargada han de circular d’acord amb el que
està previst en la columna de la categoria A / VE-B.
2. En transport nacional, el vehicle de distribució de carburant, de gas, de sal, de l’escòria i de les cendres
del forn pot circular.
3. En transport internacional, el vehicle de transport de tot tipus de mercaderies (mercaderies peribles,
mercaderies perilloses, sal, mercaderies en general, etc.) pot arribar al seu destí per descarregar, sempre
que l’empresa on ha descarregat li faciliti l’estacionament allà mateix i que el vehicle s’hi quedi fins que
s’aixequi la restricció horària de la circulació.
4. Les hores no treballades a causa de les restriccions de circulació dels vehicles o de l’aturada de les obres
de l’Administració a les carreteres generals i a les zones d’influència han de ser retribuïdes o han de ser
recuperades d’acord amb la llei que regula les relacions laborals.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 15 de desembre del 2021

Govern

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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