
                    ���� Comunicat de premsa ���� 
�

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  1 de 2 
�

Un total de 1.790 camions es desvien de l’N-
II a l’AP-7 durant les primeres dotze hores 
 
La xifra s’ha registrat, segons el recompte de la concessionària Abertis, 
des de la passada mitjanit i fins les 12 del migdia d’avui. Prop del 90% 
dels camions que s’han desviat de l’N-II a l’AP-7, fruit de la restricció de la 
circulació de camions de quatre eixos o més per aquesta via, han 
recorregut tot el tram entre Maçanet de la Selva i la Jonquera sense sortir 
de l’autopista. 
 
Les primeres hores de l’entrada en vigor de la restricció a la circulació de 
camions de quatre eixos o més per l’N-II i el seu obligat desviament per l’AP-7 
han transcorregut amb total normalitat a les dues vies.  
 
Les dades, a partir del recompte de la concessionària Abertis, apunten a que 
han circulat per l’autopista un total de 1.790 camions més entre la passada 
mitjanit, quan va entrar en vigor la mesura, i les 12 del migdia d’avui.  
 
Així, respecte a divendres passat, han circulat 1.596 camions més pel tram 
Maçanet de la Selva-la Jonquera en trànsit, és a dir, sense sortir de l’autopista 
(prop del 90% del total), i 194 realitzant moviments interns (poc més del 10% 
restant). 
 
 

IMD 00.00-12.00 12/04/2013 19/04/2013 DIFERÈNCIA 
En trànsit Maçanet-

la Jonquera 
2.901 4.497 1.596 

Interns Maçanet-la 
Jonquera 

299 493 194 

 
 
Es tracta d’unes dades significatives, tenint en compte que la previsió és arribar 
a treure uns 2.850 camions diaris de l’N-II i que el divendres és un dia atípic pel 
que fa a la circulació de vehicles pesants.  
 
D’altra banda, tot i ser les primeres hores amb les restriccions en vigor, les 
excepcions a la mesura s’han complert amb normalitat.  Els camions de quatre 
eixos o més que han circulat per l’N-II per carregar o descarregar, per repostar 
o per avituallament ho han fet amb els trajectes mínims imprescindibles i no 
s’ha imposat cap sanció per incompliment. Els camions que han circulat per 
l’autopista AP-7 han pogut gaudir de les bonificacions del 35 o del 50% del cost 
dels peatges. 
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