INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI DE CO2 I ELS VEHICLES CLÀSSICS
La Generalitat de Catalunya ha implantat un impost sobre el CO2 que afecta els titulars de vehicles residents
a Catalunya.
Des del primer moment es va veure que aquest impost està molt penalitzat per l’antiguitat del vehicle, és
a dir, com més antic, més alt és l’import a pagar, i això afecta de ple als vehicles clàssics i antics.
1. Bonificació per als vehicles clàssics SENSE MATRÍCULA HISTÒRICA
Els vehicles podran ser bonificats si compleixen els següents requisits:
- Estar donats d’alta i/o baixa temporal.
- Estar en estat correcte de conservació, no poden estar en restauració ni desmuntats, tampoc sense ús.
2. Exempts AMB MATRÍCULA HISTÒRICA
Els vehicles que disposin de la matriculació històrica (segons el RD 1247/1995) estan exempts de l'impost
i, per tant, no l’hauran de pagar NI CALDRÀ CAP CERTIFICAT DEL CLUB NI REALITZAR CAP TRAMITACIÓ A
L’ATC (Agència Tributària de Catalunya).
3. Certificat per a la bonificació de l’impost de CO2
Els vehicles clàssics (30 anys d’antiguitat o més), que compleixin tot un seguit de requisits establerts i que
no disposin de matrícula històrica, poden també estar bonificats. A la web del Clàssic
www.classicmotorclub.org, podreu veure el Decret Llei complet.
La bonificació no és automàtica. Només els propietaris dels vehicles clàssics que estiguin associats a un club
–en aquest cas al Clàssic Motor Club del Bages– podran demanar el certificat al club, que haurà de ser
validat per la FCVH i posteriorment la mateixa FCVH presentarà a la Generalitat el certificat per obtenir la
bonificació de l’impost.
4. A qui afecta aquest impost del CO2?
A tots els propietaris de vehicles que tinguin residència a Catalunya.
5. Vehicles que NO tributen i que NO CAL DEMANAR CAP CERTIFICAT AL CLUB:
- Els vehicles amb matricula històrica
- Els ciclomotors.
- Els vehicles 100% elèctrics.
- Els turismes amb emissions de CO2 inferiors a 95g/km
- Les furgonetes amb emissions de CO2 inferiors a 120 g/km.
- Els camions i vehicles de més de 3,5 tones.
- Els autocars.
- Els vehicles amb matrícula especial com tractors i quads.
- Els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (inclòs el conductor).
6. Qui pot obtenir el certificat?
Els propietaris de vehicles de més de 30 anys (any 1991 i anteriors) que compleixin els requisits i que
siguin socis d’un club homologat, afiliat a la FCVH i a la Generalitat, o a la FEVA en el seu defecte.

7. Es pot demanar la bonificació d’un VEHICLE EN PROCÉS DE RESTAURACIÓ?
No, els vehicles que estiguin en procés de restauració NO es poden bonificar i, per tant, no cal demanar
el certificat. Més informació a https://www.classicmotorclub.org/llei-co2/certificat-co2-classics/
8. Es pot demanar la bonificació d’un vehicle en situació de BAIXA TEMPORAL VOLUNTÀRIA?
Sí, segons les informacions rebudes per part de la FCVH, a partir del dia 20-9-2021 els vehicles en situació
de baixa temporal en la data de meritació de l’impost SÍ que es poden bonificar. Cal presentar la
documentació com si fos un vehicle donat d’alta, però en comptes del permís de circulació cal adjuntar el
document que acrediti la baixa temporal i la fitxa tècnica del vehicle.
9. Quin cost té aquest certificat per al propietari?
El Clàssic Motor Club del Bages no cobrarà res –ho farà gratuïtament– per als 3 primers vehicles de cada
soci. En el cas de fer la tramitació des de la seu del club es cobraran 7,00 € des del primer vehicle. També
es cobraran 7,00 € des del primer vehicle en el cas de les persones que s’associïn al club a partir del 31
de desembre de 2021.
En tots els casos caldrà sempre abonar el cost que aplica la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH)
per validar i registrar cada un dels certificats. Aquest cost que cobrarà la FCVH serà per certificat, des del
primer vehicle és de 20,00 €/vehicle.
10. Com puc obtenir el certificat per a la bonificació de l’impost?
Contacti amb nosaltres per correu electrònic a classic@classicmotorclub.org o per telèfon al 93 875 18 20
en horari d’oficina i us donarem tots els detalls.
11. Ja tinc la bonificació per al 2020, i ara què?
Si vostè va fer la tramitació entre els mesos de gener i maig, ja NO ha de tornar fer el tràmit, i si ho va
tramitar entre els mesos de juliol i setembre de 2021 per la bonificació de 2021, tampoc NO ho ha de
tornar a tramitar.

Més informació a la pàgina web www.classicmotorclub.org

GUIA PRÀCTICA PER A L’ENVIAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ PER OBTENIR EL CERTIFICAT
PER A LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DEL CO2
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 31-12-2021. 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. Caldrà
afegir el cost de la tramitació de 7 euros per cada un dels vehicles tramitats.
• 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, ni tampoc posar el
prefix +34). El telèfon que s’indiqui en el formulari ha de tenir CONNEXIÓ A INTERNET, a efectes de rebre el
missatge SMS 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– tal com consta en la fitxa tècnica)
- Data de primera matriculació del vehicle o, en el seu defecte, la data de fabricació de la fitxa tècnica.
5.- Adjuntar documentació del vehicle (permís de circulació o document de baixa temporal i fitxa tècnica) en
format pdf o jpg, en els apartats corresponents (màxim 1 MB per cada arxiu, i que es vegin totes les dades
correctament).
6.- Adjuntar fotografies del vehicle en format jpg en cadascun dels apartats:
Fotos cotxes (vehicles 4 rodes):
a) Exterior vista davantera amb matrícula llegible
b) Exterior vista del darrere amb matrícula llegible
c) Exterior vista davant + lateral (visió 3/4)
d) Interior (tablier i volant)
e) Motor (general)

Fotos motocicletes (vehicles 2 rodes):
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 sempre que ja sigui soci
del club abans del 31 de desembre de 2021. A partir del 4t certificat cobrarà un import de 7,00€ per certificat.
Als nous associats al club a partir del dia 31-12-2021, se’ls cobrarà l’import de 7,00 € per certificat des del
primer vehicle.
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, excepte si la tramitació es fa a la seu sel club.
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.
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.
MOLT IMPORTANT!!! El missatge SMS de la Federació arribarà amb el nom CO2_FCVH i un text que dirà: “En
el següent link podrà revisar i signar el certificat d’idoneïtat del vehicle clàssic matrícula B-XXXX-XX”. Caldrà
clicar l’enllaç s.viafirma.com, s’obrirà i es podrà previsualitzar un document, aquest document NO S’HA
D’IMPRIMIR NI SIGNAR EN BOLÍGRAF. Caldrà comprovar que les dades del document siguin correctes i a
continuació clicar “Proceder a la firma”, on caldrà introduir un codi de 6 dígits que li arribarà també per SMS,
posar “verificar código” i “Enviar”. Cal fer tots aquests passos per validar el missatge correctament. No esborrar
els missatges SMS que arribin de CO2_FCVH, ja que no es podran tornar a enviar. NO ESBORRAR EL
MISSATGE SMS PER A FUTURES CONSULTES O AL·LEGACIONS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA.

El mes de maig de 2022 es podrà consultar el padró provisional de vehicles que l’Agència Tributària de
Catalunya publicarà a la web https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/
on figuren els vehicles que consten a nom de cada propietari.

Enviament de la documentació a través de la web del club
entre el 10 i el 31 de gener de 2022

