Abans deia: R.D. 1247/1995
1.- Article 1.1 Conceptes i condicions
Podran ser considerats vehicles històrics als efectes
d’aquest Reglament:

Ara dirà: R.D. 920/2017
1.- Article 1.1
.- Els que reuneixin totes les condicions següents:

1. Els que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys,
comptats a partir de la data de la seva fabricació.
Si aquesta no es coneix, s’agafarà com a tal la de
la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la
data en què correspon tipus o variant i es va deixar
de fabricar.

a) Fabricat o matriculat per primera vegada amb anterioritat a 30 anys, com a mínim.
b) El seu tipus específic no es produeixi (fabriqui).
c) En el seu estat original i que no ha estat sotmès a
cap canvi fonamental pel que fa a característiques
tècniques o components principals com el motor,
els frens, la direcció, la suspensió o la carrosseria.

En tot cas, per tal que un vehicle, per la seva antiguitat,
pugui ser qualificat com a històric, les seves peces constitutives hauran d’haver estat fabricades en el període de producció normal del tipus o variant que es tracti i dels seus recanvis, amb excepció dels elements fungibles substituïts per
reproduccions o equivalències efectuades amb posterioritat al
període normal de producció, que hauran de trobar-se inequívocament identificades. Si hi ha modificacions en l’estructura
o els components, la consideració de vehicle històric es determinarà en el moment de la seva catalogació.

En tot cas, per tal que un vehicle, per la seva antiguitat,
pugui ser qualificat com a històric, les seves peces constitutives hauran d’haver estat fabricades en el període de producció normal del tipus o variant que es tracti i dels seus recanvis, amb excepció dels elements fungibles substituïts per
reproduccions o equivalències efectuades amb posterioritat al
període normal de producció, que hauran de trobar-se inequívocament identificades.Si hi ha modificacions en l’estructura
o els components, la consideració de vehicle històric es determinarà en el moment de la seva catalogació.

2.- Article 2.3. Requisits

2.- Article 2.3
....-----......

Per tal que un vehicle tingui la consideració d’històric es
requerirà:
....-----......
3. Inspecció tècnica, prèvia a la seva matriculació,
efectuada en una ITV de la província del domicili
del sol·licitant.
...----......

3. Inspecció tècnica, prèvia a la seva matriculació,
efectuada en una estació ITV de qualsevol punt de
l’Estat.
....-----......
Disposició final vuitena
Entrada en vigor.

Aquest Reial Decret entrarà en vigor el dia 20 de maig de 2018
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