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Els 3 radars que més multen de
Catalunya
Són el de la C-31 a Platja d'Aro (Baix Empordà), el de la C-31 nord a Badalona i el
de la C-35 a Caldes de Malavella

Un cartell advertint de la presència d'un radar Foto: ACN

El radar de la C-31 a Platja d'Aro (Baix Empordà), el de la C-31nord a Badalona i el de la C-35 a
Caldes de Malavella (La Selva) són els que més multen de tot Catalunya. Els dos de les
comarques gironines que figuren en aquest rànquing -tots, situats en un tram d'autovia- es van
instal·lar al mateix temps l'estiu del 2011, dins un paquet format per 30 nous radars que es van
repartir arreu del territori.
El trio de radars que més sancionen de tot Catalunya l'ha donat a conèixer el conseller d'Interior,
Ramon Espadaler, en resposta a una bateria de preguntes parlamentàries que fan referència a
sancions interposades per excés de velocitat a la xarxa viària. En tots tres trams, la velocitat
màxima a la qual es pot circular és de 80km/h. En el cas del de Platja d'Aro, per exemple, d'ençà
que es va instal·lar, ha generat molta polèmica, ja que està posat just després d'un tram on es pot
circular a 100km/h. De fet, en el seu primer mes de vida va multar fins a 21.000 conductors.
Durant aquest 2014, entre gener i setembre, arreu de Catalunya els radars fixes ja han caçat
606.310 cotxes circulant amb excés de velocitat als trams que controlen fotogràficament. Una
xifra que augmenta fins a 659.034 si s'hi afegeixen aquells vehicles enxampats pels radars mòbils
dels Mossos d'Esquadra.A partir d'aquí, el Servei Català de Trànsit ha obert un expedient per multarhttps://www.naciodigital.cat/noticia/77742/radars-mes-multen-catalunya
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ne els conductors, i en 402.692 casos el procés ja ha derivat en una sanció ferma cap a l'infractor.
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