
 

 

 

 

CAMPANYA PER FER LA MATRICULACIÓ HISTÒRICA 

DEL TEU VEHICLE CLÀSSIC 

Com ja sabeu el Clàssic dona el servei de realitzar la matriculació històrica en part de la seva tramitació, 

concretament emet els Certificats de Catalogació de Vehicle Històric i confecciona les Fitxes Tècniques 

Reduïdes.  

Ara, el club, posa a disposició del associats una campanya per a realitzar tota la tramitació i obtenir la 

matriculació en grup, això comportarà un preu rebaixat respecte a la tarifa normal, a més d’estalvi de 

temps i tràmits. 

Els requisits mínims són: 

l  Vehicle de més de 30 anys d’antiguitat. 
l  Vehicle en estat original i de conservació correcta. 

El preu inclou els següents tràmits i treballs: 

l  Estudi de la documentació de cada vehicle. 
l  Inspecció del tècnic del laboratori el dia 22 o 23 d’octubre de 2020 a Sant Joan de Vilatorrada 

(Barcelona). 
l  Emissió de l’informe de catalogació. 
l  Resolució d’Indústria: Gestió amb el departament administratiu encarregat d’emetre la Resolució, 

inclòs el pagament de les taxes corresponents. 
l  Enviament de dossiers de catalogació incloent tota la documentació: un per al propietari i un altre 

per lliurar a la ITV per passar la inspecció. 

Els vehicles amb matriculació històrica estan exempts o bonificats de: 

l  Impost municipal de Vehicles de Tracció Mecànica en el 95% dels ajuntaments. 
l  Impost sobre les emissions de CO2 de la Generalitat de Catalunya. 
l  ITV mínim cada 2 anys. 
l   I no oblidem que es continuarà mantenint la matrícula original (sols cal portar un disc amb les lletres 

VH situat a la part de darrera del vehicle). 

 

El cost és de 665,50 € iva inclòs per vehicle* 

Volem fer saber també que des de la FEVA s’està treballant amb el Ministerio de Industria del Gobierno 

de España per aconseguir la simplificació del tràmit de catalogació dels vehicles històrics, especialment 

per aquells que tenen tota la documentació en regla per circular amb matrícula ordinària, extrem que 

quan s’aconsegueixi simplificarà encara més el tràmit i es preveu una rebaixa en el cost. 

Per altra banda, un dels grans avantatges de la matrícula històrica, que és la bonificació en l’Impost 

sobre el CO2 de la Generalitat de Catalunya, també cal recordar –tal i com anem informant 



periòdicament– que la FCVH està a punt d’aconseguir que de cara al 2020 ja no s’hagi de pagar en cap 

vehicle de més de 30 anys, equiparant els de matrícula ordinària amb els de matrícula històrica. 

Dit això, si voleu matricular ara el vostre vehicle com a històric, amb la present oferta ens situem en la 

part més competitiva del mercat. 

En cas d’estar-hi interessat cal posar-se en contacte amb les oficines del club abans del dia 10 

d’octubre. Places limitades. 

*  Aquest preu és sobre la quantitat mínima establerta amb l’empresa REINVAC, gestora del 

servei. En cas que no s’arribi al mínim de matrícules històriques contractades en l’oferta, el 

cost per vehicle pot incrementar-se entre 50,00 € i 75,00 €. 

 


