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Entren en funcionament nous
radars per tram a la C-17 al seu pas
pel Vallès
La velocitat màxima permesa en els trams controlats és de 80 km/h en el primer
tram i de 100 km/h en el segon tram

El radar de tram, al costat del polígon de Mango | Jaume Ventura

El Servei Català de Trànsit (SCT) posarà en funcionament dos nous radars de tram al Vallès aquest
dimecres, 21 de febrer, concretament a la carretera C-17. L'objectiu és reduir la velocitat
excessiva o inadequada en el tram a l'alçada de Parets del Vallès, així com la sinistralitat.
En concret, es posaran en marxa dos radars de tram, que controlaran la velocitat al llarg d'un
tram de 3,554 km de longitud en sentit sud. El límit màxim de velocitat permès és de de 80 km/h en
el primer tram i de 100 km/h en el segon tram.
Amb aquesta ampliació de 3,554 quilòmetres més de la xarxa viària catalana equipada amb
dispositius de control de velocitat, ja són 115,355 els quilòmetres de la xarxa viària catalana
controlats per aquest sistema de velocitat mitjana. Amb aquest nou dispositiu, funcionaran 25
radars d'aquest tipus en el conjunt de la xarxa viària catalana.
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Amb aquests nous dispositius de la C-17, ja funcionen 25 radars de tram en el conjunt de la
xarxa viària catalana, un d'ells a la C-58 entre Sabadell i Badia del Vallès en sentit Barcelona, en
funcionament des del juny de 2015, dos al carril bus-VAO de la C-58, en funcionament des del
maig de 2016, i dos més a la C-16 a Sant Cugat del Vallès, un en cada sentit de la circulació, que
funcionen des del setembre de 2017.
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