Programa MOVES lll



Objectiu: promoure l’electrificació de la mobilitat
Inversió MÀXIMA:
o Adquisició de vehicles 50 vehicles per any i màxim 800.000 € per expedient
 Pot ser adquisició directa, Leasing financer o Leasing operatiu
 El vehicle ha de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE:

http://coches.idae.es/base‐datos/vehiculos‐elegibles‐programa‐
MOVES‐III


o Infraestructura de recàrrega 2,5 M€
Ajudes:
o Vehicles elèctrics:

Motorització*

Categoria

Pila de
combustible
(FCV, FCHV)
PHEV, REEV,
BEV

M1 (turismes)

Autonomia
(km) segons
WLTP

Major o igual
de 30 i menor
de 90
Major o igual
a 90
Major o igual
de 30

PHEV, REEV,
BEV, pila de
combustible
BEV

Límit preu
venda
vehicle (€)
sense IVA

45.000
(53.000 per
vehicles de
BEV de 8 o
9 places)

N1 (furgonetes
amb pes màx.
3,5t)
L6e (quadricicles
elèctrics)
L7e (quadricicles
elèctrics)
L3e, L4e, L5e
Major o igual
10.000
amb P>=3kW
a 70 kW
(motocicletes
elèctriques)
*FCV – vehicle elèctric de pila de combustible
FCHV – vehicle elèctric híbrid de pila de combustible
PHEV – vehicles híbrids endollables
REEV – vehicles elèctrics d’autonomia extesa
BEV – vehicles elèctrics purs


Ajut (€)
Sense
Amb
desballestament desballestament
4.500

7.000

2.500

5.000

4.500

7.000

7.000

9.000

1.400

1.600

1.800

2.000

1.100

1.300

No s’inclouen en aquesta convocatòria:
• autocars de més de 8 places (categoria M2 o M3)
• camions i furgonetes de massa màxima superior a les 3,5 t
(categoria N2 i N3)
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o Infraestructura de recàrrega:

o











Convocatòria incompatible amb altres ajuts pel mateix objecte.

Pagament de les ajudes: un cop s’hagin realitzat i justificat les inversions subvencionables
corresponents.
Presentació de sol·licituds: del 02/10/21 al 31/12/23 (són elegibles les inversions fetes a
partir del 10/04/2021)
Pressupost total convocatòria: per a Catalunya  30.724.035,44 € (vehicles elèctrics i de
pila de combustible) i 30.724.035,44 € per a implantació d’infraestructura de recàrrega per
a vehicles elèctrics.
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8514/1872668.pdf
Bases: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
Beneficiaris: entitats locals (segons article 3 de la Llei 7/1985), qualsevol altra entitat local
o supralocal, diferent a les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat
jurídica pròpia
Documentació a presentar :
o Vehicles elèctrics:
 Fotocòpia NIF de l'empresa
 Documentació acreditativa dels poders de representació de la persona rep
resentant de l'entitat
 Declaració responsable de condició de petita, mitjana, gran empresa o enti
tat sense activitat econòmica
 Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social (
si ajut > 10.000 €)
 Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i se
guretat social (si ajut ≤ 10.000€)
 Declaració responsable no concurrència circumstàncies article 13, apartats
2 i 3, Llei 38/2003
 Declaració que no es disposa d'altres ajuts per a la mateixa actuació, per in
compatibilitat d'ajuts
 Acta Acord de Govern MOVES‐3
o Infraestructura de recàrrega
 Fotocòpia NIF de l'empresa
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Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona
representant de l'entitat.
 Declaració responsable de condició de petita, mitjana, gran empresa o enti
tat sense activitat econòmica
 Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social (
si ajut > 3.000 €)
 Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i se
guretat social (si ajut ≤ 3.000€)
 Declaració responsable no concurrència circumstàncies article 13, apartats
2 i 3, Llei 38/2003
 Declaració que no es disposa d'altres ajuts per a la mateixa actuació, per in
compatibilitat d'ajuts
 Memòria descriptiva de la instal∙lació i pressupost (3 ofertes si es superen
els 40,000€ d’inversió)
Mesures subvencionables:
o Vehicles elèctrics:
 Vehicle
o Infraestructura de recàrrega (per ús privat i públic):
 Projecte
 Obra civil
 Enginyeria i direcció d’obra
 Instal∙lació o actualització de qualsevol element elèctric (inclòs
el transformador)
 Treballs a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i
escomesa de mitja tensió, necessaris per a connectar la infraestructura d
e recàrrega
 Adequació de terrenys o carreteres,
 Costos d’instal·lació
 Costos per permisos relacionats i necessaris.
 Cablejat fins el punt de connexió del vehicle
 Punt de recàrrega
 Sistema de pagament integrat a l’estació de recàrrega
 La senyalització i sistema de gestió, control i seguretat
 Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local
per generar o emmagatzemar l'energia elèctrica, cas d'existir, seran
elegibles únicament si estan exclusivament dedicats a punt de recàrrega i
es poden considerar part de l'estació de recàrrega
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