De l’1 de novembre de 2021
al 9 de gener de 2022,
BARRI de

campanya informativa sobre les restriccions
de la circulació de vehicles a la zona.
Del 10 de gener de 2022 en endavant,
aplicació del règim sancionador.

Amb l’aixecament progressiu de les restriccions
de la pandèmia, l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) continuen impulsant la conversió de
gran part de Vila Vella en una zona preferent
per a vianants. Aquesta actuació permet reduirhi el volum de gasos contaminants. A més, s’hi
guanya un gran espai de passeig.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha engegat una
campanya informativa sobre les restriccions
del trànsit rodat a la zona. De l’1 de novembre
de 2021 al 9 de gener de 2022, es recordarà a la
ciutadania quines són les limitacions d’entrada
de vehicles, així com les sancions que es
poden imposar si no es respecten els senyals.
Del 10 de gener en endavant, s’aplicarà el
règim sancionador a totes les persones que
incompleixin la normativa.
En aquesta fase del projecte, estan restringits
amb càmera els carrers de Mossèn Josep Duran,
Francesc Moragas, Nadal i Nou, així com les
places de Catalunya i Sant Jordi. També estan
tancats al trànsit rodat el carrer Josep Carner
i part del carrers de Dr. Fleming i Barcelona
(vegeu el mapa).

una gran ZONA
de VIANANTS
Cal tenir-hi autorització?
•

Sí. No caldrà, però, cap distintiu. El veïnat ha
de facilitar prèviament al SIAC quin és el model i
la matrícula del seu vehicle. S’ha d’emplenar una
instància genèrica i lliurar-la al SIAC o a través
del web svh.cat. L’Ajuntament respondrà en el
termini legalment establert.

•

Com puc fer un tràmit
electrònicament
amb l’Ajuntament?

•

Qui ja va acreditar el seu vehicle al 2019,
no caldrà que ho torni a fer. Sí s’ha de tornar a
presentar instància, si s’ha canviat de vehicle.

Qui hi pot accedir
amb vehicle?

Es perden places
d’aparcament?

•

•

Les persones que tinguin un vehicle amb l’impost
de circulació domiciliat en una adreça de la zona.

•

Les persones que acreditin que aparquen en la
zona, malgrat no tenir domiciliat el seu cotxe en
aquesta.

• Les persones residents a la zona afectada i que
no tinguin cap vehicle domiciliat a la zona, podran
acreditar-ne un per accedir-hi.
•

No, ja que actualment no n’existeixen en
aquesta zona.

•

Guanyem un gran espai de passeig per a la
ciutadania.

•

•
•

•

Podeu consultar altres vehicles
i excepcions al protocol de regulació.

www.svh.cat

Beneficis de la zona
preferent per a vianants

Transport públic, serveis municipals i serveis
d’emergència, les 24 hores.
Vehicles de càrrega i descàrrega, de 9,30 a 12 h.

Més informació:

Minimitzem els efectes de la contaminació
sobre la salut de la ciutadania.
Restablim els nivells normals i recomanables
de qualitat de l’aire.

•
•

Can Comamala
(carrer de Mn. Jacint Verdaguer 105-113)

Dinamitzem el comerç de la zona.

S’ha de demanar cita a través de:

Garantim la distància social dels vianants.

- www.svh.cat
- 900 111 656
- siac@svh.cat / siae@svh.cat
- en el mateix edifici municipal

L’atenció és:
- de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
- de dilluns a dijous, de 16.30 a 18 h

