
 
 

COMUNICAT DE CARÀCTER INFORMATIU SOBRE LES RESTRICCIONS DE TRÀNSIT A LA CIUTAT DE 
BARCELONA 

Benvolgut@ soci@, 
  
Us comuniquem que el Clàssic Motor Club del Bages va realitzar la setmana passada la següent                
petició a l’Ajuntament de Barcelona arrel d’algunes consultes realitzades per socis i aficionats sobre              
uns missatges que es trobaven a les xarxes socials. 
 
A continuació el text enviat per part del Clàssic a l’Ajuntament de Barcelona del dia 13 de març de                   
2018  
 
Bon dia, 
ens ha arribat per mitjà de les xarxes socials que els vehicles clàssics o històrics estaran exempts de 
les restriccions de mesura estructural (any 2020) a la ciutat de BCN. No sabem si es cert. El 
document dóna un número de resolució 3416DHC-02 a nom de -------------. La resposta va ser 
enviada des de l'àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. La petició va ser feta el dia 
19 de febrer. Adjunto document captat a les xarxes. Podrien confirmar o desmentir aquesta 
informació?.  Moltes gràcies 
 
Roger Grandia 
Clàssic Motor Club del Bages 
 
Resposta de l’Ajuntament de Barcelona en data 19 de març de 2018. 
 
Benvolgut ciutadà / benvolguda ciutadana, 
 
Responem a la vostra comunicació rebuda el 13 de març de 2018, amb codi 7899DLH sobre 
contaminació de l'aire. 
Us informem que està previst que els vehicles clàssics o històrics siguin excepció de cara a les 
restriccions de caire estructural (any 2020).  
Cal tenir en compte que la definició de les excepcions encara no és definitiva. 
Us agraïm la vostra participació i restem a la vostra disposició per a futures comunicacions. 
Cordialment, 
--------------------------------------- 
Ecologia urbana 
Ajuntament de Barcelona 
--------------------------------------- 

 
 
Davant d’aquesta resposta podem indicar que els vehicles clàssics i històrics podran circular sense              
restriccions per la ciutat de Barcelona quan es faci efectiva les restriccions estructurals de circulació               
dins l’àmbit de l’interior de la ciutat. Tot i això caldrà esperar que les excepcions siguin definitives. 
 
Podeu trobar més informació a la web del Club www.classicmotorclub.org apartat           
Serveis/Normativa mobilitat. 

http://www.classicmotorclub.org/

