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Pla MOVES III 2021
Programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

• Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que 
disposin d’endoll i de pila d’hidrogen

• Els vehicles objecte de subvenció són els M1,N1, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e.

• IMPORTS:
– 1.100€ per a un quadricicle lleuger, 7.000 € per a furgonetes de la categoria N1 i per a vehicles de la 

categoria M1 un import màxim de 4.500 €.

– Limitacions de preu de venda d’un màxim de 45.000€ (sense IVA) pels vehicles elèctrics (M1) i de 
10.000€ per a les motocicletes.

– La quantia de l'ajut també s’incrementarà en un 10% en casos de persones físiques amb discapacitat, 
ús de taxi, VTC, habitants de municipis de menys de 5000 habitants.



Pla MOVES III 2021
Programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

• Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de 
recàrrega

• Elegibles: Les instal·lacions poden ser des de vinculades (<7kW) a ultraràpida
(>100kW).

• IMPORTS:
– Import màxim d’ajut per beneficiari de 2,5 M€ i de 800.000 € per expedient. 

– En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria pel que fa a la 
recàrrega vinculada serà de 5.000 €.

– Ajut del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions 
públiques

– Per a empreses els ajuts tindran una forquilla del 30% al 60% en funció de si és petita, mitjana o gran 
empresa



Pla MOVES III 2021
BENEFICIARIS:

• Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques
• Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat

• Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960

• Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya

• Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local
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