
AJUTS PROGRAMA MOVES  
Actuació 1: adquisició de vehicles d’energies alternatives i, 

en el cas de turismes (M1) i furgonetes lleugeres (N1), 
substitució de vehicles convencionals per vehicles 

d’energies alternatives

Bases Reguladores segons el Real Decret 72/2019 i 
convocatòria EMC/XX/2019



Seran beneficiaris dels ajuts :
a) Sector públic estatal
b) Entitats autònomes de la generalitat i servei català de la salut
c) Altres entitats del sector públic o adscrites, a universitats públiques i 

a altres entitats participades
d) A ens depenents de corporacions locals i corporacions locals
e) Empreses privades (professionals autònoms i persones jurídiques)
f) Famílies i institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius 

(persones físiques, comunitats de propietaris, ...) 

Beneficiaris

Pressupost disponible 
3.285.345,78 euros

Convocatòria
Modalitat reglada i incompatible amb altres ajuts pel mateix objecte.



Actuacions subvencionables i 
requeriments més rellevants

Adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o 
arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, 
matriculats per primera vegada a Espanya. 

CONSIDERACIONS IMPORTANTS:
• Cal descarregar sempre un formulari nou per cada sol·licitud.
• La paga i senyal de qualsevol vehicle, la data de la factura de compravenda i data 

de matriculació ha de ser posterior a la data de la sol·licitud en la convocatòria. En 
el cas de persones jurídiques públiques la data de serà la de publicació dels plecs de 
licitació.

• En el cas de rènting el contracte d’arrendament ha d’establir de forma clara i 
concreta que l’arrendatari és el beneficiari últim de l’ajut. El contracte ha d’incloure 
l’aplicació total de l’ajut a la reducció de les quotes de pagament. Caldrà especificar 
l’import corresponent de les quotes abans i després de la seva aplicació.

• En el cas de rènting, el contracte ha d’establir de forma clara que és per un mínim 
de 2 anys des de la data de la seva formalització.

• En el cas de rènting, ha de sol·licitar l’ajut aquell (persona física, entitat bancària,...) 
que hagi de rebre l’ajut (transferència bancària).



Actuacions subvencionables i 
requeriments més rellevants

Formulari A) Vehicles camions N2 i N3 de GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas 
pressupost de 197.120,75€

→ Nota: els vehicles turismes (M1) i furgonetes lleugerse (N1) de gas no      
estan inclosos en les Bases Reguladores (Real Decret 72/2019), per tant, 
no poden sol·licitar l’ajut. 

→ Nota: els camions (N2 o N3) bifuel inclosos només són els de gasolina-gas
(no dièsel o gasoil).

→ Nota: en cas de vehicles transformats, aquests han de ser nous i ser 
transformats i garantits sota el control del fabricant mitjançant la seva 
xarxa autoritzada.

→ Nota: el vehicle adquirit ha de figurar a la base de dades de vehicles de 
l’IDAE ( http://www.idae.es/coches-cuanto-consumen).



Actuacions subvencionables i 
requeriments més rellevants

Formulari B) Vehicles turisme (M1) i furgonetes lleugeres (N1) de BEV, REEV, 
FCV i FCHV pressupost de 1.642.672,89€. En en cas de PHEV pressupost de 
328.534,58€

→ Nota: cal desballestar un vehicle turisme (M1)>10 anys o furgoneta 
lleugera (N1)>7 anys

→ Nota: el vehicle a desballestar a de disposar de la ITV vigent en data  
15/02/2019 

→ Nota: el vehicle a desballestar ha d’estar en nom del sol·licitant els 
darrers 12 mesos abans de la sol·licitud.

→ Nota: el vehicle a desballestar ha de disposar de l’impost de tracció 
mecànica (IVTM) abonat el 2018.

→ Nota: les Bases Reguladores (Real Decret 72/2019) no inclou els vehicles 
híbrids que no siguin endollables, per tant, no poden rebre l’ajut.

→ Nota: el vehicle adquirit ha de figurar a la base de dades de vehicles de 
l’IDAE ( http://www.idae.es/coches-cuanto-consumen)



Actuacions subvencionables i 
requeriments més rellevants

Formulari C) Motocicletes L3e, L4e, L5e i quadricicles L6e i L7e de BEV 
pressupost de 394.241,49€

→ Nota: les bateries han de ser de liti.
→ Nota: les motocicletes L3e, L4e i L5e han de tenir una velocitat de disseny 

superior a 45 km/h.
→ Nota: les motocicletes L3e, L4e i L5e han de tenir una potència nominal 

elèctrica igual o superior a 3 kW i una autonomia mínima de 70 km.
→ Nota: els quadricicles lleugers L6e han de tenir una massa en buit (sense 

bateries) inferior o igual a 350 kg i potència inferior o igual a 4kW. 
→ Nota: els quadricicles L7e han de tenir una massa en buit (sense bateries) 

igual o inferior a 400kg (550kg si és per transport mercaderies) i potència 
inferior o igual a 15 kW.

Formulari D) Vehicles camions N2, N3 i autobusos M2, M3 de BEV, REEV, PHEV, 
FCV i FCHV pressupost de 722.776,07€



Import de l’ajut (1/4)

En cas que el beneficiari sigui una persona física major d’edat, un professional 
autònom, una entitat pública vinculada al sector públic, una persona física amb 
mobilitat reduïda, persona física integrant de una família nombrosa o un 
professionals autònoms amb discapacitat en mobilitat reduïda



Import de l’ajut (2/4)

En cas que el beneficiari sigui una empresa privada i d’acord amb la mida de la 
mateixa, petita i mitjana empresa (PIME) o gran empresa



Import de l’ajut (3/4)

En cas que el beneficiari sigui una persona física major d’edat, un professional 
autònom, una entitat pública vinculada al sector públic, una persona física amb 
mobilitat reduïda, persona física integrant de una família nombrosa o un 
professionals autònoms amb discapacitat en mobilitat reduïda



Import de l’ajut (4/4)

En cas que el beneficiari sigui una empresa privada i d’acord amb la mida de la 
mateixa, petita i mitjana empresa (PIME) o gran empresa



Nombre de vehicles màxim

• Persones físiques: 1 vehicle per beneficiari
• Resta: 30 vehicles per beneficiari

Termini de presentació de sol·licituds 
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el 
pressupost disponible per a aquesta actuació o com a màxim el 31 de 
desembre de 2019.

Període d’execució 
12 mesos des de la data de notificació de la Resolució d’atorgament de l’ajut. 
La notificació de la resolució per part de l’administració es pot allargar fins a 
6 mesos a comptar des de la sol·licitud.



Informació addicional

• Esquema dels ajuts disponibles PIRVEC – MOVES 2019 

Real Decret 72/2019, Convocatòries EMC/XXX/2019 

[http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-programa-moves/]

• Correu de contacte amb ICAEN – subvencions.icaen@gencat.cat

• Oficina de Tràmits - Sol·licitud de subvenció 

• En el cas d’entitats públiques per EACAT 

• Informació web IDAE Programa MOVES

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-programa-moves/
mailto:subvencions.icaen@gencat.cat
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-incentivos-la-movilidad-eficiente-y


Tràmits gencat: OVT, Canal empresa, EACAT



1 nou cada vegada



Anem al formulari









Anar al manual idCAT



https://idcatmobil.seu.cat/







Moltes gràcies,
Restem a la vostra atenció


