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tràmit del certificat del Co2 per la FCVH caldrà omplir un formular adjunt i amb
les dades i fitxers aportats del titular que es descriuen a continuació
(DESCARGAR CERTIFICAT ) amb format PDF emplenable enviar la següent
documentació al e-mail info@anticcar.com o watssap del club 628125201
el preu del certificat es de 50€ primer cotxe i següents 40€ per certificat ,
ingressat a la compte del club ACCC ES06 2100 3335 7422 0019 6911
referència NOM I Matricula
no es farà el tràmit a la FCVH sense el pagament dels certificats

Documents del vehicle:
- Permís de circulació, no necessari en el cas de vehicles en museus si no en
disposin.
- Fitxa tècnica
- en cas de baixa temporal ( documentació de la baixa)
Fotografies de cotxes, furgonetes, i altres de 4 rodes:
- Exterior vista davantera amb matricula llegible
- Exterior vista del darrera amb matricula llegible
- Exterior vista lateral (visió 3 quarts)
- Interior part davantera
- Motor
Fotografies en el cas de motocicletes i ciclomotors:
- Davant
- Darrera amb matrícula llegible
- Lateral complet costat dret
- Lateral complet costat esquerra
- Detall de Motor
Criteris de validació de la bonificació
El seu estat de funcionament és correcte des d'un punt històric, resta en el
seu estat original i no s'han modificat de forma substancial les
característiques tècniques dels seus components principals
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VEHICLES QUE SI PODEN SER BONIFICABLES:
-Modificats amb elements propis de més de 30 anys o elements restaurats o
substituïts amb les mateixes característiques de l’època, estiguin o no reflectits
en la fitxa tècnica, a excepció d'elements de seguretat activa/passiva
-En procés de restauració i/o reparació activa amb els elements bàsics per
circular muntats, amb permís de circulació, i no cal tenir ITV al dia
-En baixa temporal en estat de funcionament correcte
-En museus homologats sense permís de circulació (les col·leccions privades
NO són museus)
VEHICLES QUE NO TENEN BONIFICACIÓ:
-Sense permís de circulació, a excepció dels Museus
-Desmuntats sense elements bàsics per circular,
-Modificats amb elements de vehicles de menys de 30 anys

1.- El CLUB envía a la FCVH en formato digital (JPG o PDF) la siguiente
Documentación: Certificado Acreditativo de Vehículo Clásico, Ficha
Técnica, Permiso de circulación y las 5 fotografías.
El CLUB realiza el pago de la tasa.
2.- La FCVH recepciona la documentación y el cobro de la tasa.
La FCVH valida la documentación y la registra para su custódia.
La FCVH envía SMS al PROPIETARIO solicitando autorización para la
Tramitación.
La FCVH envía correo electrónico al CLUB solicitando autorización
Para la tramitación.
3.- El PROPIETARIO recibe el SMS y responde positivamente a la FCVH.
4.- El CLUB recibe el correo electrónico y responde positivamente a la
FCVH.
5.- Con las dos autorizaciones recibidas, la FCVH confecciona el
CERTIFICADO DE IDONEIDAD en donde se reflejarán de forma
Automática las firmas/autorizaciones del PROPIETARIO y del CLUB y
la firma electrónica de la FCVH.
6.- La FCVH envía a la GENERALITAT el Certificado de Idoneidad del
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Vehículo para que se le aplique la bonificación del impuesto de CO2.
*Los vehículos presentados fuera de plazo, tendrán que hacer recurso de
reposición, a título personal en la ATC.

Para acceder al padrón.
https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

