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Actualitat

Entra en vigor els 40 km/h com a nou límit de velocitat en la
circulació pel nucli urbà

Dijous 10 de novembre de 2005
A partir d'aquest cap de setmana la velocitat màxima de circulació pel nucli urbà a
Castellar del Vallès serà de 40 km/h, tal i com s'estableix a l'ordenança sobre
circulació a la via pública, aprovada el desembre de 2004. Durant els darrers dies
s'està treballant en la col·locació de la senyalització vertical i un cop enllestida, el
nou límit de velocitat entrarà en vigor. Es preveu que sigui aquest cap de setmana. A
banda de la reducció de 50 a 40 km/h en la velocitat màxima de circulació pel
trànsit rodat al nucli urbà, la nova ordenança també recull que, en les zones de
vianants no es podrà circular a més de 10 km/h. "Tots aquesta canvis són només
per afavorir la seguretat, tant dels conductors com dels vianants", ha manifestat
el sergent de la Policia Local, Armand Martínez. Una vegada col·locada la nova
senyalització "donarem uns dies perquè tothom se n'assabenti i, de cara a la
setmana que ve, començarem a fer controls de velocitat al nucli urbà i aplicar
les sancions pertinents, si es dóna el cas", explicat Martínez. L'ordenança de
circulació a la via pública també inclou novetats pel què fa als vehicles pesats, una
mesura que ja va entrar en vigor a principis d'any coincidint amb l'inici de les obres
d'ampliació i remodelació de la plaça Major. Segons la normativa, quan els vehicles
pesats es trobin en trànsit, és a dir, només de pas per Castellar, no poden passar pel
mig del poble sinó que han de circular per la Ronda Tolosa, si van en direcció
Sabadell o Sentmenat, o bé, per la carretera de Sabadell, si es dirigeixen cap a
Terrassa o Sant Llorenç. Els vehicles pesats només podran passar pel nucli urbà
quan hagin de descarregar material en algun punt del centre de la vila. Amb aquesta
mesura es pretén incrementar la fluïdesa en la circulació dels vehicles pel centre del
poble. Finalment, la nova ordenança també preveu la possibilitat d'autoritzar
contraguals en carrers de menys de 6 metres d'amplada. S'entén com a contragual, la
ubicació d'un segon gual just al davant del gual autoritzat, per permetre les
maniobres pertinents. Aquesta mesura, però, només s'autoritzarà en casos
excepcionals, previ estudi de la Policia Local, ja que com a norma general,
prevaldrà la necessitat de places d'estacionament.
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