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Senyor/a,
que va
presentar, amb número de registre E/27359/2021 de data 11/06/2021 i número de registre
E/28192/2021 de 17/06/2021.
En la petició E/27359/2021 es demanava:
Voldria rebre una copia (amb format pdf) del estudi mediambiental que es va fer a Sant Cugat
del Vallès per prendre la decisió d'implantar ZBE.
En la petició E/28192/2021 es demanava:
Voldria rebre una còpia (amb format pdf) del estudi d'impacte socioeconòmic i pressupostari
que es va fer a Sant Cugat del Vallès previ a la implantació de la ZBE.
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Atenent que les sol·licituds presentades es realitzen

Atenent a que la informació sol·licitada correspon concretament a informes o estudis, matèria
En aquest sentit, després de realitzar la consulta al departament responsable del tractament,
des de la regidoria responsable, ens traslladen les següents consideracions.
Pel que fa a la implementació de la Zona de baixes emissions (ZBE), aquesta ve
marcada per la llei de Canvi Climàtic,
avançat uns mesos a una
tats de més de 50.000 habitants abans
del 2023.
En relació a la petició concreta, no disposem de cap estudi fet a Sant Cugat, però sí
urbanes (https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissionsand-sinks).

Pel que fa a est
(Premature mortality due to air pollution in European cities; an Urban Burden of
Disease Assessment (Khomenko et al., 2021), publicat a The Lancet Planetary Health
al gener de 2021.).
Finalment, p
de la ciutat de Barcelona i hem ampliat les exempcions als vehicles de les categories
M1 i L sempre i quan el seu titular acrediti uns ingressos econòmics per tots els
conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.) inferiors a
professional. A Barcelona, aquesta exempció era pels qui percebessin ingressos

Atenent a les consideracions anteriors, es dona per re
Aquesta notificació
del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació
pública. En aquest sentit, aquesta comunicació substitutòria de la resolució posa fi la via
administrativa
via de reclamació
davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
Us en dono trasllat pel vostre coneixement i efectes oportuns.F_FIRMA_767

