
Ajuts econòmics del programa d'incentius
a la mobilitat eficient i sostenible

Programa MOVES III

Adquisisció de vehicles elèctrics i híbrids endollables 
       (Adquisició directa, leasing o rènting)
     - Vehicles tipus turisme, furgonetes i motocicletes

Instal·lació d'equips de recàrrega per a vehicles elèctrics 
   - Adquisició d'equips de recàrrega
   - Instal·lació d'equips de recàrrega
   - Pre instal·lació d'infraestructura en comunitats de propietaris

Qui dona l'ajut?

Ajuts provinents dels Fons Next Generation EU. A Catalunya la gestió la porta l'ICAEN 
(Institut Català de l'Energia)

Qui el pot demanar?

Persones físiques majors d'edat, persones jurídiques, comunitats de propietaris,
administracions i sector públic institucional.

Què se subvenciona?

Quina quantitat es dona?

Quan s'ha de demanar?

Des del 2 d'octubre fins el 31 de desembre de 2023 o fins que s'esgotin els fons
Important !!! Les sol.licituts seran ateses per rigorós ordre de presentació fins
que s'acabin els fons

Com ho haig de sol.licitar?

A la web https://bit.ly/movesIIIcat

Adquisisció de vehicles elèctrics i híbrids endollables 
    Per a particulars i autònoms:
    Fins a 7.000 € per a furgonetes (9.000€ amb desballestament)
    Fins a 4.500 € per a turismes (7.000€ amb desballestament)
    Per a empreses:
    Fins a 3.600 € per a furgonetes (5.000€ amb desballestament)
    Fins a 2.900 € per a turismes (4.000€ amb desballestament)

Instal·lació d'equips de recàrrega per a vehicles elèctrics 
    Per a particulars, autònoms i comunitats de propietaris:
    70% del cost subvencionable (sense IVA) fins un màxim de 5.000€
    Per a empreses:
    Punts de recàrrega públics de més de 50kW 
    35%-55% del cost subvencionable (sense IVA) segons mida de l'empresa
    30% del cost subvencionable per punts de recàrrega de menys de 50kW

Recordeu que us podem ajudar en:

Assessorament a particulars i empreses sobre el canvi de flota

Informació general sobre vehicle elèctric

Informació general sobre punts de recàrerga

Servei de Desenvolupament Local i Comerç
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Plaça del Treball, 1
Telèfon: 93 544 61 63
tortajadafe@staperpetua.cat

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local”


