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Benvolgut associat, 

Davant de la interessada desinformació abocada últimament en certs sectors de la xarxa sobre les 

gestions que la nostra Federació està realitzant davant les administracions pel que fa a la nova 

normativa de restricció d'emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona, i per la vostra informació, us 

traslladem el següent: 

1.-  Des de fa gairebé dos anys, aquesta Federació ha mantingut i segueix mantenint de forma 

continuada reunions amb l'Administració (Ajuntament de Barcelona, Servei General de Trànsit i 

Generalitat), referents a la nova normativa i a les afeccions que aquesta té respecte als nostres 

representats. 

2.-   A diferència d’altres organitzacions, aquesta Federació ha prioritzat l'efectivitat a la propaganda, per 

la qual cosa s'ha considerat prudent no avançar ni exterioritzar cap posició subjecte de negociació 

per considerar contraproduent, tot i que en alguns sectors s'ha volgut interpretar de manera 

maliciosa el fet de no fer visibles les nostres accions ni comunicar oficialment els nostres avenços a 

la premsa (sí que ho vam fer en la nostra Assemblea General de socis). 

3.-  A raó d'aquesta forma d'actuar, s'ha aconseguit que les administracions considerin a aquesta 

Federació un interlocutor vàlid amb el qual tractar i negociar de manera civilitzada i no bel·ligerant 

els temes que afecten al col·lectiu que representem, ja que les nostres argumentacions estan 

sempre esgrimides amb dades demostrables i amb sentit comú. 

4.-   La normativa serà presentada a principis d'octubre i l'ordenança haurà de ser aprovada a finals de 

desembre perquè entri en vigor a partir de l'1 de gener de 2020 (una possible moratòria en la 

imposició de multes de 4 mesos). Això vol dir que el període d'al·legacions s'obrirà entre octubre i 

desembre, moment en el qual s'hauran de presentar les al·legacions que es considerin necessàries i 

en el qual aquesta Federació farà les seves com entitat representativa dels clubs associats. 

5.-   Com tothom sap, les restriccions afecten els dies laborables. En la normativa que es presentarà ja 

s'inclouran elements defensats per aquesta Federació des del primer dia com són els permisos 

especials per a gestions entre setmana amb els vehicles clàssics (ITV, taller, etc ...). 

Les últimes dades facilitades per l'Administració apunten que es disposarà d'un "saldo" de 10 dies 

anuals per vehicle per a aquestes gestions. S'instrumentarà una base de dades en la qual els usuaris 

s'han d'inscriure per sol·licitar els permisos de circulació especials en hores de restricció. Un cop 

inscrits, els usuaris podran realitzar les peticions amb 24 hores d'antelació tant de forma presencial 

com telefònicament o telemàticament. 

Hi ha certs matisos respecte a tot això que encara s'estan negociant. Aquesta norma també és 

aplicable per a la resta dels vehicles afectats per la restricció de circulació encara que no formin 

part del nostre col·lectiu. 
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6.-  Hi ha altres aspectes de millora de condicions per al nostre col·lectiu que no apareixeran en la 

primera proposta de la normativa, però que aquesta Federació segueix negociant i que no 

publicitem a hores d'ara per raons òbvies i de sentit comú. 

Us anirem informant com associats dels avenços de tot això, però estem a la vostra disposició per a 

qualsevol consulta. 

 

Junta Directiva a 8 d'octubre de 2019 


