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EXPEDIENT NÚM. 22SD0093O 
Àmbit: Ciutat 

BAIXES EMISSIONS DE BARCELONA I ES PROMOU UNA MOBILITAT SENSE 

El present  informe complementari introdueix, en primer lloc, varis aclariments en el 
de data 12 de gener de 

2023, que obra a l expedient, per tal de donar compliment a criteris de tècnica 
normativa que clarifiquen el tractament i, en segon lloc, es 
corregeixen dos errades tipogràfique  que en consta 
com a annex. 

Primer.- 
 de tala 12 de gener de 2023. 

- A la pàgina

s a la ZBE de Barcelona per als vehicles clàssics 

per aquest motiu no cal modificar-

- 
que els vehicles de transport col·lectiu sense etiqueta puguin circular en casos de 
requeriments excepcions 
transport ferroviari o en casos de força major

etiqueta puguin circular en casos de requeriments excepcionals de mobilitat amb motiu 
d

-lo

- A la pàgina 29, on es
vehicles destinats a la venda ambulant puguin circular normalment i realitzar la seva

ha 
referent a que els vehicles destinats a la venda ambulant puguin circular normalment i 
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realitzar la seva activitat comercial, en la mesura que el text de la norma objecte 

modificar-  
 
- A la pàgina 31, on es diu: 
demanant autoritzar els tracto-camions que arrosseguin un semiremolc classificat, 
segons utilització, en una ha de dir 

-
camions que arrosseguin un semiremolc classificat, segons utilització, en una de les 

x 4, en la mesura que el text de la norma objecte 

per aquest motiu no cal modificar-  
 
- 

Es dona per 

inicial ja incorp -  
 
- 
petició de permetre la circulació de vehicles M2 i M3 que prestin serveis de transport 
públic i els vehicles de serveis que presten serveis mèdics i funeraris, en el cas que es 
faci arribar una declaració responsable del compromís de renovació de la flota de 
vehicles. Per altra banda, es dona per ACCEPTADA PARCIALMENT la 
petició de permetre la circulació de vehicles M2 i M3 que prestin serveis de transport 
públic i els vehicles de serveis que presten serveis mèdics i funeraris, en el cas que es 
faci arribar una declaració responsable del compromís de renovació de la flota de 
vehicles, en la mesura que 

-
 

 
- A la pàgina 43, on es diu: 
relatives a la sentència del TSJC, cal reiterar que la referida sentència no és ferma 
atès que ha estat recorreguda davant el Tribunal Suprem i que, per tant, no és 

més informació, aquesta ha e
 Pel que fa a la manca de 

, requeriments i dades justificatives que 
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Sara de Roa López 
Secretària Delegada de Medi Ambient i Serveis Urbans 




