CERTIFICATS AFECTATS PER LA FINALITZACIO DE TERMINI. ALEGACIONS INDIVIDUALS
Viladecavalls, a 7 de juny de 2021
Benvolgut associat i amic,
Posats en contacte amb la Generalitat per veure la manera més fàcil d’entrar les al·legacions d’aquest
1.400 vehicles que tenen el certificat pro que aquest s’ha fet després del padró hem confirmen que :
- La bonificació s’ha de fer via ALEGACIO INDIVIDUAL PER PROPIETARI ja que el sistema NO permet :
a) Entrades massives d’al·legacions a menys que siguin d’un mateix titular
b) El sistema tampoc permet entrar totes les al·legacions mitjançant un únic número de mòbil.
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c) Un mateix número de mòbil només serveix per 4 entrades .
Des de la FCVH s’ha intentat trobar una solució per aquest 3 impediments pro el sistema informàtic i la
programació de la Generalitat no ens ho ha permès i no es pot modificar fàcilment per temes legals i de
procediment de l’Administració
Per tant us demanem que d’avui al dia 11 ( 4 dies ) intenteu comunicar a tots els vostres socis afectats
(que tinguin un vehicle en el llistat que us hem fet arribar ) que ENTRIN L’ALEGACIO INDIVIDUALMENT
mitjançant la pàgina web de la Generalitat
http://atc.gencat.cat/ca/tributs/impopst.emissions-vehicles/
Si es posen les dades bé i es té el certificat la entrada es molt ràpida .
S’ha d’intentar que d’aquí a divendres s’entrin el major nombre d’al·legacions individuals possibles.
Els que per impossibilitat no es puguin entrar d’aquí a divendres, la Generalitat s’ha compromès a trobar
una solució de cara al padró definitiu durant els mesos de juny i juliol. La FCVH ajudarà en allò que sigui
possible .
El que està clar i així ens hem compromès GENERALITAT I FCVH que els vehicles amb el certificat fet
abans del 31 de maig NO ES QUEDARAN FORA DE LA BONIFICACIO .
Els certificats realitzats després del 31 de maig i segons la normativa hauran de fer un RECURS
INDIVIDUAL a partir del padró definitiu del 1 de setembre .
Per molt que s’ha intentat trobar solucions no s’ha pogut avançar més per tant US DEMANEM que feu
tot lo impossible per tal de que els vostres associats afectats entrin l’al·legació abans de divendres .
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