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Article 2. Definicions

d) “Vehicle històric o d’interès històric”, tot aquell vehi-
cle que hagi estat catalogat com a històric per una admi-
nistració competent.

Article 5. Tipus d’inspeccions tècniques

Es distingeixen els següents tipus d’inspeccions tèc-
niques:

9.- Inspeccions tècniques previstes en el procediment 
de catalogació de vehicles històrics, prescrites en el Reial 
Decret 1247/1995 de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament de Vehicles Històrics.

Article 6.- Data i freqüència de les inspeccions tècni-
ques periòdiques

1.- La inspecció tècnica periòdica dels vehicles s’efec-
tuarà amb la següent freqüència:

A efectes de determinar la freqüència, l’antiguitat del 
vehicle serà computada a partir de la data de primera ma-
triculació o posada en servei que consti en el Registre de 
Vehicles de l’organisme autònom de la “Jefatura Central 
de Tráfico” i que podrà ser consignada amb el permís de 
circulació o document equivalent.

2.- Els vehicles catalogats com a històrics se sotme-
tran a inspeccions tècniques periòdiques en les condi-
cions que s’estableixen per a la seva catalogació, segons 
el Reglament de Vehicles Històrics aprovat pel Reial De-
cret 1247/1995 de 14 de juliol, i almenys amb la següent 
freqüència:

Vehicles catalogats com a històrics

Disposició transitòria segona

Vehicles catalogats com a històrics amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret.

Els vehicles que tinguin la resolució favorable de la cata-
logació com a vehicle històric dictada per l’òrgan competent 
de la Comunitat Autònoma amb anterioritat a l’entrada en vi-
gor d’aquest Reial Decret, continuaran tenint la consideració 
d’històrics en les condicions especificades en la citada reso-
lució.

Disposició final primera

Modificació de l’article 1.1. del Reglamento de Vehículos 
Históricos, aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de 
juliol.

Es modifica l’article 1.1 i 2.3 del Reglamento de Vehículos 
Históricos, aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de 
juliol i queden redactats de la següent manera:

Un vehicle serà clàssic a partir dels 30 anys
Aquesta informació ha estat elaborada a partir del Reial Decret 920/2017 de data 
23 d’octubre de 2017, aprovat pel Consell de Ministres de Madrid i per les consultes 
fetes al Servei Català de Trànsit, òrgan gestor del control de carreteres i usuaris de 
vies interurbanes a Catalunya.

Resum del Reial Decret 920/2017 i que afecta directament als propietaris de vehicles clàssics i històrics.


