
 

MADRID -  MESURES RESTRICTIVES DE TRÀNSIT A GRAN VIA - 22.11.2019 AL 07.01.2020 

 

 

Posem en el seu coneixement que segons informació rebuda de CONFEBUS, en el Butlletí 

Oficial de l'Ajuntament de Madrid (BOAM) d'ahir, dijous 21 de novembre, es va publicar la 

Resolució de 20 de novembre de 2019 del Coordinador General de Seguretat i Emergències de 

l'Ajuntament de Madrid per la qual s'estableixen mesures de restricció del trànsit al carrer Gran 

Via a vehicles pesants des de les 00:00 hores del dia 22 de novembre de 2019 fins a les 

00:00 hores del dia 7 de gener de 2020. 

 

Quedaran exceptuats de la prohibició imposada els següents vehicles, tot i trobant-se dins de 

les especificacions tècniques referides anteriorment: 

1. Autobusos de l'Empresa Municipal de Transports. 

2. Autobusos de transport turístic de concessió municipal, amb itinerari fix i reiteració 

d'horari i calendari. 

3. Autobusos del servei de transport urbà de viatgers per contemplar la il·luminació 

nadalenca, organitzat per l'Ajuntament de Madrid. 

4. Unitats mòbils de producció i retransmissió audiovisual. 

5. Vehicles de transport de persones que es dirigeixin als hotels. 

6. Aquells vehicles que sense estar inclosos en les categories anteriors, rebin 

l'autorització expressa de la Coordinació General de Seguretat i Emergències com a 

mesura excepcional.  

La sol·licitud per obtenir l'autorització es dirigirà per escrit al correu 

seguridademergencias@madrid.es  amb un mínim de 4 dies hàbils d'antelació al dia o dies per 

als quals se sol·licita la preceptiva autorització, havent de contenir com a mínim: 

a) Motivació fundada que expressi l'absoluta necessitat de sol·licitar aquesta mesura 

excepcional. 

b) Marca, model, matrícula i característiques tècniques del vehicle amb el qual es pretén 

accedir. En el cas, que es produeixi alguna discordança entre les dades del vehicle 

facilitats al realitzar la sol·licitud i el vehicle que pretengui entrar a les zones de les 

restriccions, els agents actuants han de denegar el pas a la mateixa adoptant les 

mesures que requereixi el cas concret. 
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c) Filiació completa de la persona o persones que es trobessin en el vehicle objecte de 

la sol·licitud, bé com a conductor/es, bé com a acompanyant o passatgers. En el cas que 

els agents actuants detectin al interior de vehicle persona/es diferents a les sotmeses a 

l'autorització, o hi hagi discrepàncies pel que fa a les filiacions, han de denegar el pas a 

el mateix, i adoptar les mesures que requereixi el cas concret.  

En base a criteris exclusius de seguretat, la Coordinació General de Seguretat i Emergències, 

considerarà en cada cas concret, si és procedent o no autoritzar l'excepció a les mesures 

adoptades mitjançant la present resolució. 

L'autorització es realitzarà per escrit i de forma expressa i serà remesa a l'adreça de correu 

electrònic que faciliti l'interessat. El silenci administratiu serà interpretat de forma negativa. En 

aquesta autorització figuraran totes les dades de sol·licitant i que s'enumeren en els punts 

anteriors. 

Per circular, serà condició indispensable mostrar als agents actuants l'autorització estesa per la 

Coordinació General de Seguretat i Emergències. A més, serà necessària l'absoluta coincidència 

entre les dades de la sol·licitud i el vehicle i persones que pretenguin circular. 

A fi d'agilitar i facilitar el tràmit, CONFEBUS ha confeccionat un formulari a emplenar  i que 

conté les dades bàsiques (imprescindible dades del conductor i motivació fundada) que necessita 

la Coordinació General de Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid per autoritzar un 

servei de transport amb autobús que circuli pel carrer Gran Via  
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