
Grup Parcmotor - Vendes 
comunicació d'interès

Apreciat client, 

Davant les informacions respecte a les limitacions d'accés de vehicles en algunes
ciutats (Barcelona, Madrid, ...) us comuniquem que la DGT està enviant els
distintius ambientals als titulars dels vehicles classi cats en les categories
següents:

C (etiqueta verda): 
Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a
partir del gener de 2006 i gasoil a partir del 2014. Vehicles
de més de 8 places i pesats, tant de gasolina com de gasoil,
matriculats a partir del 2014. Per lo tant, els de gasolina han
de complir amb la norma Euro 4,5 i 6 i en gasoil l'Euro 6.

B (etiqueta groga): 
Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a
partir de gener de l'any 2000 i de gasoil a partir de gener del
2006. Vehicles de més de 8 places i pesats tant de gasolina
com de gasoil matriculats a partir del 2005. Per lo tant, els
de gasolina han de complir la norma Euro 3 i en gasoil l'Euro
4 i 5.

Podeu consultar la classi cació del vostre vehicle en el següent enllaç:
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/

Informem que a partir de divendres 1 de desembre podran sol·licitar el duplicat del
distintiu ambiental del vehicle en algunes delegacions autoritzades de Correos. 

Caldrà presentar el NIF i permís de circulació original i pagar una taxa de 5€. 

L’o cina de Correus autoritzada a Lleida està situada a la Rambla Ferran,16. 

També teniu l’opció de sol.licitar la etiqueta a través de la nostra gestoria, el cost
d’aquest servei serà 15 € . 

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Apro tem l'ocasió que ens brinden per desitjar un 
Bon Nadal i un Feliç Any 2018. 

Bones Festes!

Salutacions,
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