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Abans de començar la tramitació li preguem que LLEGEIXI DETINGUDAMENT les indicacions següents: 
 
• Per poder tramitar el certificat, els vehicles han de tenir OBLIGATÒRIAMENT un mínim de 30 anys 

d’antiguitat en data 31-12-2020. No es podran fer els certificats si els vehicles no tenen l’edat 
mínima requerida, però es podrà fer la sol·licitud al club quan els vehicles hagin complert els 30 
anys. 

• TOTES les documentacions s’han d’enviar per mitjà del formulari que hi ha a la pàgina web del 
Clàssic www.classicmotorclub.org 

• La documentació s’ha d’enviar conjuntament per cada un dels vehicles, és a dir, no es pot enviar 
la documentació d’un vehicle en diferents formularis, sinó que cal fer un formulari per cada un dels 
vehicles. 

 
o Totes les dades del formulari s’han d’escriure en MAJÚSCULA. Cal que tots els camps del 

formulari siguin omplerts correctament i comprovar que no hi hagi errades. 
o MOLT IMPORTANT: El nom del titular s’ha d’escriure tal i com consta en el DNI.  
o El titular del vehicle ha d’estar associat al club. 
o Cal tenir en compte que el correu electrònic que s’indiqui en les dades personals ha de ser 

correcte. 
o El telèfon mòbil que s’indiqui en el formulari ha de disposar de connexió a internet per 

poder rebre un SMS de notificació i confirmació de dades de la FCVH.  
o Cadascun dels documents i/o fotografies adjunts NO pot ocupar més d’1 MB d’enviament 

per cada arxiu. 
o No es podrà admetre cap documentació si no hi ha totes les dades ni tots els documents 

que es demanen. 
• Tots els vehicles han de ser sotmesos a una inspecció visual, que en cas de conèixer el vehicle podrà 

ser certificat sense el control visual previ. Si la documentació presentada és incorrecta o presenta 
algun tipus de dubte es realitzarà la inspecció ocular in situ per validar el vehicle i la documentació. 
Aquesta visita comportarà un cost addicional a la taxa de la FCVH i, si s’escau, a la feina 
administrativa del club, que caldrà fer efectiu en el moment de la pròpia visita a l’inspector ocular 
designat. 

• Les inspeccions visuals es podran fer a la seu del Club, en els diferents punts acreditats pel club, 
repartits per Catalunya, i també rebent la visita domiciliària d’un inspector visual. 

• Si algun associat no pot realitzar la sol·licitud del certificat per mitjà de la pàgina web i decideix 
assistir a les oficines del club ha de demanar cita prèvia al telèfon 93 875 18 20. Lamentablement 
no es podrà atendre ningú sense previ avís, ateses les restriccions aprovades per frenar la 
propagació de la covid-19. 

• Aquells socis que no estiguin al corrent de pagament de la quota anual no podran obtenir els 
certificats fins que no regularitzin la situació. 

Com puc enviar la documentació dels vehicles? 

1.- Entrar a la pàgina web: www.classicmotorclub.org 
2.- Clicar a sobre de l’apartat “CERTIFICAT CO2” 
3.- Entrar les dades personals del titular del vehicle seguint les instruccions indicades més amunt. 
4.- Entrar les següents dades, tenint en compte els paràmetres següents: 

Informació del propietari: 
- Propietari del vehicle: (incloure nom del propietari tal com consta en el DNI) 
- NIF/CIF/DNI/NIE del propietari: (incloure número i lletra, sense punts ni espais) 
- Telèfon mòbil del propietari: (incloure número de telèfon mòbil sense punts ni espais). El telèfon 
que s’indiqui en el formulari ha de tenir CONNEXIÓ A INTERNET, a efectes de rebre el missatge SMS 
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de notificació que enviarà la Federació Catalana de Vehicles Històrics. (Si el propietari no disposa 
de mòbil amb connexió a internet pot donar el d’algun familiar i avisar-lo que rebrà un SMS de la 
Federació Catalana de Vehicles Històrics que caldrà confirmar). 
- Correu electrònic del propietari: (incloure e-mail del propietari). Si el propietari no té correu 
electrònic, pot ser el d’un familiar o conegut. 

Informació del vehicle:  
- Marca: (incloure marca del vehicle tal com consta en el permís de circulació) 
- Model: (incloure model del vehicle tal com consta en el permís de circulació) 
- Matrícula: (format amb guions i sense espais, exemple: B-1234-AX)  
- Número de bastidor: (incloure tots els dígits –números i lletres–) 
- Data de primera matriculació del vehicle o, en el seu defecte, la data de fabricació. 

 
5.- Adjuntar documentació del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica) en els apartats 
corresponents  (màxim 1 MB per cada arxiu, i que es vegin totes les dades correctament).  
6.- Adjuntar fotografies del vehicle en cadascun dels apartats: 

Fotos cotxes: 
a) Exterior vista davantera amb matrícula llegible 
b) Exterior vista del darrere amb matrícula llegible 
c) Exterior vista lateral (visió 3 quarts) 
d) Interior (tablier i volant) 
e) Motor (general) 
Fotos motocicletes: 
a) Davant 
b) Darrere amb matrícula llegible 
c) Lateral complet costat dret 
d) Lateral complet costat esquerre 
e) Motor 

7.- Un cop el Clàssic tingui tota la documentació, revisarà si és correcta i, si s’escau, realitzarà la 
inspecció visual per part d’un inspector acreditat. Si tot és correcte farà el certificat, que s’enviarà a la 
FCVH (Federació Catalana de Vehicles Històrics) perquè faci les comprovacions oportunes i procedeixi 
a validar-lo. 
8.- El Clàssic Motor Club del Bages farà gratuïts els 3 primers certificats per propietari i soci del club. A 
partir del 4t certificat cobrarà un import de 7,00€ per certificat.  
Es cobrarà per mitjà de domiciliació bancària amb les dades que disposem de cada associat. No es 
permetrà pagar en metàl·lic ni per transferència.  
9.- La FCVH, per tràmits de gestió i validació, cobra 20,00€ per cada certificat. Aquest import també es 
cobrarà des del club i es transferirà a la Federació. L’associat no caldrà que faci cap pagament per 
compte seu. 

Exemple. Si un associat disposa de 5 vehicles subjectes a poder obtenir el certificat, el Clàssic no 
cobrarà res pels 3 primers certificats = 0,00€ i 7,00€ x 2 vehicles = 14,00€. Per part de la FCVH 
cobrarà 20,00€ x 5 vehicles = 100,00€. En total el soci pagarà al Clàssic 114,00€ dels quals 100,00€ 
seran transferits des del club a la FCVH. 

10.- Un cop el club rebi la documentació de cada vehicle avisarà per correu electrònic o per telèfon a 
l’associat per informar-lo de què s’està tramitant el certificat.  
11.- Un cop validat per la Federació, el soci rebrà un SMS de confirmació de dades i de validació, per la 
qual cosa caldrà disposar de telèfon mòbil amb internet. 

Data límit per enviar la documentació al club: 15 de febrer de 2021 


