VESPA CLUB LLEIDA
Procediment sol·licitud del certificat d’idoneïtat per la
bonificació de l’Impost sobre les emissions de CO2
Com ja us vam informar al comunicat del passat 14 de gener, estem a l’espera que la FEDERACIÓ
CATALANA DE VEHICLES HISTÒRICS - FCVH (www.fcvh.cat) obri la plataforma informàtica on es
farà la sol·licitud del Certificat d’idoneïtat dels vehicles clàssics de més de 30 anys. De moment
us farem un resum del procediment i les seves condicions.

CONDICIONS:
1. El titular del/s vehicle/s ha d’estar al corrent de pagament de la quota anual de soci. A més,
per garantir la bonificació de l’impost durant els 10 anys de validesa del Certificat la FCVH
demana que s’ha de mantenir aquesta condició de soci.
2. El/s vehicle/s a certificar ha de tenir com a mínim 30 anys d’antiguitat, “i el seu estat de
funcionament és correcte des d’un punt de vista històric, resta en estat original i no s’han
modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components
principals”.
Segons la FCVH, sí seran certificables i, per tant, poden tenir bonificació:
–

Modificats amb elements pròpies 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 de 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 son
museus).
Vehicles que no poden tenir bonificació:
– Sense per permís de circulació, a excepció dels museus.
– Desmuntats sense elements bàsics per circular, en baixa temporal o no.
– Modificats amb elements de vehicles de menys de 30 anys.
3. El cost del l’emissió del Certificat d’idoneïtat i la seva entrada a la FCVH tindrà una taxa de
20,00 € per vehicle, que correspon a l’import que cobra la pròpia FCVH per tràmits de gestió
i validació.
Pel primer vehicle de cada soci VESPA CLUB LLEIDA no hi carregarà cap cost addicional, però
sí ho farà a patir del segon vehicle (30,00 € per vehicle amb la taxa de la FCVH inclosa).
El pagament de la taxa (o l’import total si són dos o més vehicles) es farà a través al compte
bancari ES10 3140 0001 9000 1151 5100 (Caixa Guissona) i sense el justificant o la recepció
del pagament VESPA CLUB LLEIDA no s’iniciarà cap tipus de tràmit. No es permetrà el
pagament en metàl·lic.
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4. La documentació del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica) s’ha d’enviar en format
digital, amb un màxim de 1 Mb per arxiu. Si heu de certificar més d’un vehicle ens els heu
d’enviar els documents per separat. No s’acceptaran documents conjunts ni barrejats (per
exemple un únic PDF amb 10 pàgines) .
5. El propi titular del vehicle omplirà el model de Certificat acreditatiu de vehicle clàssic segons
l´apartat 3 de l´article 45 de la llei 16/2017 (trobareu el document adjunt a aquest email) amb
seves dades i les del vehicle a certificar:
–
–
–
–
–
–
–
–

Marca.
Model.
Núm. Bastidor.
Matrícula.
Data 1ª matriculació.
Propietat del Sr-Sra-Entitat.
NIF/CIF del propietari.
Telèfon mòbil del propietari (a efectes de notificació SMS).

A l’hora d’omplir aquestes dades serà molt important tenir en compte el següent:
• Un document per cada vehicle.
• Cal utilitzar LLETRES MAJÚSCULES.
• El nom del titular ha de coincidir amb el que consta en el seu D.N.I.
• El telèfon mòbil que s’indiqui ha de disposar de connexió a internet per rebre un SMS
de notificació i confirmació de dades de la FCVH.
Si el propietari del vehicle no disposa de mòbil amb connexió a internet pot donar el
d’algun familiar o amic i avisar-lo que rebrà un SMS de la FVCH que caldrà confirmar
a la seva recepció.
6. Els vehicles han de ser sotmesos a una inspecció visual per part dels inspectors oculars de
VESPA CLUB LLEIDA.
En cas de tractar-se d’un vehicle conegut per part dels inspectors ocular serà possible
certificar-lo sense veure’l presencialment. En aquest cas serà suficient amb l’enviament de
les fotografies.
En cas contrari, serà necessari la inspecció ocular presencial posant-se d’acord amb els
inspectors de VESPA CLUB LLEIDA, ja sigui presentant-se amb el vehicle al lloc acordat per
ambdues parts o que l’inspector és desplaci on estigui el vehicle. En cas de desplaçament el
servei tindrà un cost addicional de 0,50 €/km.
En qualsevols dels casos, cal enviar 6 fotografies del vehicle (davant, darrera, lateral esquerra
complet, lateral dret complet, detall del motor i número de bastidor). Han d’estar fetes amb
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bones condicions de llum, la matrícula i el número de bastidor han de ser llegibles ¡¡¡vigileu
amb el flash!!!, i els arxius no han d’ocupar més d’1 MB per fotografia.

7. Tot la documentació (model de Certificat, permís de circulació, fitxa tècnica del vehicle i
fotografies) s’enviarà al correu electrònic del Club: vespaclublleida@vespaclublleida.com

PROCEDIMENT:
Un cop VESPA CLUB LLEIDA disposi de tota la documentació, aquesta sigui correcta, s’hagi rebut
el pagament de la taxa, i si és considera necessari s’hagi fet la inspecció visual del vehicle,
s’enviarà el Certificat acreditatiu de vehicle clàssic a la FEDERACIÓ CATALANA DE VEHICLES
HISTÒRICS (FCVH) per a què procedeixin a validar-lo.
Quan la FCVH rebi la documentació i el pagament de la taxa per part de VESPA CLUB LLEIDA, la
validarà, la registrarà per la seva custòdia i enviarà un SMS al telèfon mòbil del titular del vehicle
i un correu electrònic a VESPA CLUB LLEIDA demanant autorització per la tramitació.
Tant el titular del vehicle com VESPA CLUB LLEIDA hauran de respondre positivament a la FCVH,
que confeccionarà el Certificat d’idoneïtat del vehicle on es reflectiran de forma automàtica les
signatures/autoritzacions del PROPIETARI i del CLUB i la signatura electrònica de la FCVH.
La FCVH enviarà a l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA el Certificat per a que li sigui aplicada la
bonificació de l'impost de CO2.
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TERMINIS:
Per l’exercici de 2020 serà d’aplicació el Decret Llei 33/2020 de 30 setembre, i l’impost de CO2
només s’aplicarà als vehicles de amb emissions de CO2 superiors als 120 gr/km, el termini de
sol·licitud a la FCVH acaba el 15 de març (tot i que per garantir-ho des de VESPA CLUB LLEIDA cal
presentar el Certificat abans del 28 de febrer).
Pels exercicis del 2021 i posteriors la que aplicarà serà Llei 9/2019 de 23 de desembre, que
redueix el límit d’emissions de CO2 superiors als 95 gr/km. En aquest cas, la sol· licitud a la FCVH
s’ha de abans del 15 de desembre (però ja es podrà presentar a partir del 16 de març).
En cas de no sol·licitar la bonificació o els vehicles de menys de 30 anys, l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
CATALANA passarà el pagament de l’impost del 1 al 20 novembre de 2021 per l’exercici
corresponent a l’any 2020, i al mes de maig a partir del 2022.
Per a que sapigueu quin és el cas de cadascun dels vostres vehicles us vam preparar un fitxer
Excel (també el trobareu el document adjunt a aquest email) per a que pugueu simular cada cas
de les vostres scooters clàssiques i, en funció del resultat decidiu el moment en el que cal
sol·licitar la bonificació.
Per tant, per tal que puguem començar a treballar us preguem que comenceu a enviar-nos
la documentació i fotografies dels vostres vehicles, prioritàriament els que tenen emissions
de CO2 superiors als 120 gr/km.
Per qualsevol dubte o consulta poder fer-ho per email o al grup de WhatsApp.
Salut i benzina!!!
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