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Resum de les Bases Reguladores dels 
 

Incentius a la mobilitat eficient i sostenible   
 

MOVES III  
 

RD 266/2021 del 13 d’abril 
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Bases reguladores: RD 266/2021 del 13 d’abril 
 
En el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
 
Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 
 
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/ 
 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-
moves-iii 
 

 Règim: Reglat  i incompatible amb altres ajuts pel mateix objecte 

 Convocatòria publicada a Catalunya l’1 d’octubre de 2021 
 Per persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris o administracions 

públiques sense activitat econòmica, vigència del programa des del 10 abril 
2021. 

 Per persones jurídiques i administracions amb activitat econòmica, vigència del 
programa des de la publicació de la convocatòria a Catalunya 

 Resolució d’atorgament des de la presentació de la sol·licitud amb un màxim 
de 6 mesos 

 Termini per execució i justificació de 12 mesos, des de que es rep l’atorgament 
 Es cobra l’ajut atorgat un cop validada la justificació presentada 
 Final convocatòria: 31 desembre 2023 

 
 
BENEFICIARIS: 
 

 Autònoms o persones físiques que desenvolupin activitat econòmica 
Import màxim limitat per Reglament (UE nº 1407/2013) de “mínimis” a 200.000 
€ els darrers 3 exercicis fiscals. 100.000 € en cas de realitzar operacions de 
transport de mercaderies per carretera. El Reglament exclou les següents 
activitats: Empreses que es dediquen a la producció, transformació i 
comercialització de productes de pesca i de l’aqüicultura; Empreses dedicades 
a la producció primària de productes agrícoles; Empreses que realitzen per 
compte d’altri operacions de transport de mercaderies per carretera (epígraf 
722 de l’IAE) 
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 Persones físiques majors d’edat 
Límit d’1 vehicle en tota la convocatòria i màxim de 5.000 € per punt de 
recàrrega vinculat. 
 

 Persones jurídiques, comunitats de propietaris, administracions i sector 
públic institucional 
Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de 
presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el 
nombre d’identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, 
R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de Polígons o 
societats agràries de transformació el NIF comenci per V. 
 
Límit de 50 vehicles per any i màxim 800.000 € per expedient o de 2,5 M€ per 
la convocatòria en infraestructures de recàrrega. 
 

QUINS CODIS IAE o CNAE SÓN POSSIBLES BENEFICIARIS DELS AJUTS?: 
 

 Per empreses, en cas d’adquisició de vehicles: 
Els concessionaris o punts de venda amb el codi IAE de 615.1 o el 654.1 
 

 Per autònoms: 
Degut a les limitacions del Reglament UE 1407/2013 per ajuts de “minimis”, les 
següents activitats econòmiques no poden ser beneficiaris dels ajuts: 
 
- En cas d’adquisició de vehicles: 

 
Nom Activitat IAE CNAE 

Pesca i aqüicultura 912 0311 
  0312; 0321; 0322; 1021 
 416.1 1022 
 416.2  
 612.8 4638 
 643.1 4723 
 643.2  
Transport mercaderies per 
carretera 

722 4941 

Producció primària de productes 
agrícoles 

 0111;0112;0113;0114;0115;0116; 
0119;0121;0122;0123;0124;0125; 
0126;0127;0128;0129;0150 
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- En cas de infraestructures de recàrrega: 

Igual que la taula anterior però en el cas del Transport de mercaderies per 
carretera SÍ que són elegibles amb un límit de 100.000€ enlloc dels 
200.000€ habituals. 

 
 
EFECTE INCENTIVADOR I TERMINIS PER A LA SOL.LICITUD 
 

Tipus de beneficiari Règim d’ajuts d’estat 
aplicable 

Període d’actuacions 
elegibles 

Persones físiques que 
desenvolupin activitat 
econòmica (autònoms) 

Reglament UE nº 1407/2013 de 
la Comissió de 18/12/2013 
(Reglament de minimis) 

Actuacions amb factura de 
compra venda des del 10 d’abril 
del 2021 

Persones físiques - Actuacions amb factura de 
compra venda des del 10 d’abril 
del 2021 

Comunitats de propietaris - Actuacions amb factura de 
compra venda des del 10 d’abril 
del 2021 

Persones jurídiques i altres 
entitats, amb o sense 
personalitat jurídica, amb NIF 
que comenci per 
A,B,C,D,E,F,G,J,R,W i V 

Reglament UE n1 651/2014 de 
la Comissió de 17/06/2014 
(RGEC) 

Actuacions amb factura de 
compra venda i justificants de 
pagament posteriors a la data 
de sol·licitud. 

Entitats locals i el sector públic 
institucional de qualsevol 
administració pública sense 
activitat econòmica 

- Actuacions amb factura de 
compra venda des del 10 d’abril 
de 2021 

Entitats locals i el sector públic 
institucional de qualsevol 
administració pública amb 
activitat econòmica 

- Actuacions amb factura de 
compra venda, licitació i 
justificants de pagament 
posteriors a la data de sol·licitud 
 

 
 
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIES 
 
ACTUACIÓ 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que 
disposen d’endoll i de pila d’hidrogen. 
 
Els vehicles objecte de subvenció són els M1, N1, L3e, L4e, L5e, L6e, i L7e. Tots els 
vehicles han de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES 
3 https://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES 
 



 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
  
C/ Barcelona, 49 3r  08600 Berga · 938213553 - www.bergueda.cat  

   
5  

El programa MOVES 3 no inclou vehicles híbrids que no disposin d’un endoll per 
connectar a la xarxa elèctrica, ni vehicles de gas (GLP, GNC, GNL). 
 
Els vehicles es poden adquirir mitjançant adquisició directa o per operacions de 
finançament de leasing financer o arrendament per rènting (també anomenat 
leasing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya. 
 
En cas de vehicles demostració, han de tenir un màxim de 9 mesos des de la primera 
matriculació i la primera de les dues dates: la data de la sol·licitud d’ajut o la data de la 
factura. 
 
Els imports van des dels 1.100€ per a un quadricicle lleuger, 7.000€ per a furgonetes 
de la categoria N1 i per als vehicles de la categoria M1 un import màxim de 4.500€. 
 
Si es desballesta un vehicle M1, N1 i L, els ajuts s’incrementen fins a 1.300€ per a 
quadricicles lleugers, 9.000€ per a furgonetes N1 i per a vehicles tipus turisme M1 
l’ajut pot arribar a 7.000€. 
 
En cas de desballestar un vehicle antic: 
 
Cal que el vehicle desballestat estigui a nom del beneficiari els darrers 12 mesos 
segons el registre de la DGT. També cal que estigui matriculat a Espanya i tingui un 
mínim de 7 anys d’antiguitat des d’una de les següents dates: la data de la factura de 
compra – venda o la data del registre de la sol·licitud. 
 

 Els vehicles a desballestar compleixen els requisits en funció de les 
característiques del vehicle nou: 
- Si s’adquireix un vehicle M1 o N1: es pot desballestar un vehicle N1 o M1 

indistintament. 
- Si s’adquireix un vehicle tipus L: es pot desballestar un vehicle de categoria 

N1,M1 o L. 
 
Operacions de finançament per Leasing financer o arrendament per rènting  
 

- La sol·licitud l’ha de presentar el beneficiari final 
- El contracte de rènting ha de ser per un mínim de 2 anys (inici des del 10 

d’abril de 2021) 
- El destinatari final de l’ajut signarà un document de cessió del dret de 

cobrament a favor de la companyia de rènting 
- El vehicle podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting 
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- La reducció en les quotes s’aplicarà immediatament a partir que l’empresa 
de rènting rebi l’ajut 

- Si al final del contracte encara queda en excedent de l’ajut, aquest 
s’abonarà íntegrament al destinatari últim a la finalització del contracte de 
rènting. 

 
La quantia de l’ajut també s’incrementarà en un 10% sempre que siguin (no son 
acumulables entre sí): 
 

 Vehicles turismes (M1): 
- Destinataris últims que siguin persones físiques amb discapacitat amb 

mobilitat reduïda i vehicle que s’adapti per a la seva conducció. Ha de 
constar en la fitxa tècnica del vehicle adquirit. 

- Ús de taxi. Ha de constar en el permís de circulació, al camp D4 PUBL-
Taxi, codi A04 

- Serveis de vehicle de Transport amb conductor (VTC). Ha de constar, en el 
permís de circulació, al camp D4, “lloguer amb conductor (ACC)” 

 Vehicles furgonetes (N1) per part de professionals autònoms persones amb 
discapacitat amb mobilitat reduïda que adaptin el vehicle per a la seva 
conducció 

 Habitants de municipis de menys de 5.000 habitants, que acreditin el seu 
empadronament i el mantinguin durant al menys 2 anys des de la data de 
registre de la sol·licitud 

 
Limitacions de preu de venda d’un màxim de 45.000€ (sense IVA) pels vehicles 
elèctrics (M1) i de 53.000€ per a vehicles de 8 o 9 places i de 10.000€ per a les 
motocicletes. 
 
En cas de persones físiques, límit d’1 vehicle en tota la convocatòria i en el cas 
d’empreses i administracions públiques, de 50 vehicles per any. En el cas d’autònoms 
la limitació està regulada pel Reglament de “minimis”. En el cas de vehicles de 
demostració, un màxim de 30 per concessionari o punt de venda. 
 
La factura, per vehicles M1 i N1 ha d’incorporar obligatòriament un descompte de 
1.000€ realitzada pel concessionari abans de l’aplicació de l’IVA. 
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Consideracions en cas d’adquirir motocicletes (L3e, L4e, L5e) i quadricicles (L6e, L7e): 
 

 Aquestes han de tenir una velocitat de disseny superior a 45 km/h, una 
potència nominal elèctrica igual o superior a 3kW i una autonomia mínima de 
70 km. 

 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 4 kW. 

 Els quadricicles (L7e) han de tenir una massa en buit (sense bateries) igual o 
inferior a 400 kg. (550 kg si és per transport mercaderies) i potència inferior a 
15 kW. 

 
DETALL DE LA FACTURA 
 
A la factura hi ha de constar: 
 

- La matricula, el número de bastidor, la marca, el model i la versió del 
vehicle. 

- Un descompte del fabricant de com a mínim 1.000€ pel “Programa MOVES 
3”, abans de l’IVA. 
 

 
RESUM IMPORTS 
 
Import per persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats 
sense activitat econòmica 
 

Motorització Categoria Autonomia 
(km) segons 
WLTP 

Límit Preu 
Venda 
Vehicle (€) 
sense IVA 

Ajut sense 
desballestar 

Ajut 
desballestant 

Pila de 
combustible 
(FCV,FCHV) 

M1   4.500 7.000 

PHEV, 
REEV, BEV 

 
 

M1 

Major o igual 
de 30 i 

menor de 90 

45.000 
(53.000 per 
vehicle BEV 

de 8-9 
places) 

 
 

2.500 

 
 

5.000 

PHEV, 
REEV, BEV 

 
M1 

Major o igual 
a 90 

45.000 
(53.000 per 
vehicle BEV 

 
4.500 

 
7.000 
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de 8-9 
places) 

PHEV, 
REEV, BEV, 

Pila 
combustible 

 
N1 

 
Major o igual 

de 30 

 
 

 
7.000 

 
9.000 

BEV L6e   1.400 1.600 
BEV L7e   1.800 2.000 
BEV L3e, L4e, 

L5e, amb 
P>3kW 

Major o igual 
a 70 kW 

 
10.000 

 
1.100 

 
1.300 

Increment del 10% per discapacitats mobilitat reduïda, ús taxi/VTC i municipis < 5.000 
hab. 
 

Import per persones jurídiques i entitats amb activitat econòmica 
 
 

Motorització Categoria Autonomia 
(km) segons 
WLTP 

Límit Preu 
Venda 
Vehicle (€) 
sense IVA 

Ajut sense 
desballestar 
 
Pime    Gran  

Ajut 
desballestant 
 
Pime      Gran 

Pila de 
combustible 
(FCV,FCHV) 

M1    
2.900   2.200  
 

 
4.000     3.000 

PHEV, 
REEV, BEV 

 
 

M1 

Major o igual 
de 30 i 

menor de 90 

45.000 
(53.000 per 
vehicle BEV 

de 8-9 
places) 

 
 
1.700   1.600 

 
 
2.300     2.200 

PHEV, 
REEV, BEV 

 
M1 

Major o igual 
a 90 

45.000 
(53.000 per 
vehicle BEV 

de 8-9 
places) 

 
 
2.900   2.200 

 
 
4.000    3.000 

PHEV, 
REEV, BEV, 

Pila 
combustible 

 
N1 

 
Major o igual 

de 30 

 
 

 
3.600   2.900 

 
5.000    4.000 

BEV L6e   800 1.000 
BEV L7e   1.200 1.500 
BEV L3e, L4e, 

L5e, amb 
P>3kW 

Major o igual 
a 70 kW 

 
10.000 

 
750         700 

 
950          900 
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DOCUMENTS NECESSARIS EN EL TRÀMIT DE LA SOL.LICITUD 
 
En el cas d’adquisició de vehicles per persones físiques i autònoms: 
 

 Fotocòpia del DNI/NIE 
 En el cas d’autònoms, aportació del certificat d’alta en el cens d’empresaris, 

professionals i retenidors 
 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 

seguretat social (si ajut < 10.000€) 
 Declaració responsable de no concurrència circumstàncies art.13, apartat 2 i 3, 

Llei 38/2003 
 Declaració que no es disposen d’altres ajuts per a la mateixa actuació, per 

incompatibilitat d’ajuts, o bé ajuts en règim de “minimis” en els darrers 3 anys. 
 
En el cas d’adquisició de vehicles per persones jurídiques o administracions: 
 

 Fotocòpia NIF empresa 
 Documentació acreditativa dels poders de representació de la persona 

representant de l’entitat i Acta Acord de Govern MOVES-3 
 Declaració responsable de condicions de petita, mitjana, gran empresa o entitat 

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 

seguretat 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 

incompatibilitat. 
 

DOCUMENTS NECESSARIS EN EL TRÀMIT DE LA JUSTIFICACIÓ 
 
En el cas d’adquisició de vehicles: 
 

 Vehicle nou adquirit de manera directa: 
- Fotocòpia de la fitxa tècnica i fotocòpia permís de circulació 

 En els casos de vehicles elèctrics i de pila de combustible de fins a 9 mesos 
d’antiguitat: 
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- Permís de circulació de vehicle a nom de concessionari o punt de venda 
 En el cas de Rènting o Leasing operatiu: 

- Fotocòpia del contracte de rènting o Leasing operatiu 
- En el cas de rènting, document d’endós en què autoritzi a l’empresa de 

rènting a rebre l’ajut. 
 Fotocòpia de la factura de compra venda del vehicle i documents justificatius 

del pagament 
 Certificació que acrediti les dades bancàries per a transferència de l’import de 

l’ajut 
 En cas d’optar a ajuda addicional del 10% per determinats col·lectius: 

- Certificat d’empadronament en municipis de menys de 5.000 hab. 
- Document acreditatiu de condició de discapacitat amb mobilitat reduïda  

 En cas d’optar a ajuda addicional per desballestar un vehicle: 
- Fotocòpia del “certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle” 
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle 
- Fotocòpia del rebut de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, com a 

mínim l’exercici 2020 
 
 
ACTUACIÓ 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de 
recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
Són elegibles les diferents tipologies d’estacions i punts de recàrrega amb la modalitat 
d’adquisició directe. 
 
CLASSIFICACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA EN FUNCIÓ DE LA POTÈNCIA 
 

a) Recàrrega vinculada amb potència fins a 7 kW 
b) Recàrrega convencional, entre potències de 7 i 15 kW 
c) Recàrrega semi ràpida, entre potències de 15 i 40 kW 
d) Recàrrega ràpida, entre potències de 40 i 100 kW 
e) Recàrrega ultra ràpida, potències a partir de 100 kW 

 
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 què 
fa a recàrrega vinculada serà de 5.000€. 
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Destinatari últim Ajut (% cost 
subvencionable) 

Ajut (% cost 
subvencionable) 

 General Municipis < 5.000 hab. 
Autònoms, particulars, 
comunitats propietaris i 
administracions sense 
activitat econòmica 

 
70% 

 
80% 

Empreses o administracions 
amb activitat econòmica amb 
recàrrega d’accés públic i 
potència > 50 kW 

35% gran empresa 
45% mitjana empresa 
55% petita empresa 
35% Administracions 

40% gran empresa 
50% mitjana empresa 
60% petita empresa  
40% Administracions 

Potència < 50 KW 30 % 40% 

 
La infraestructura de recàrrega haurà de garantir que compleix tots els requisits tècnics, REBT, 
instruccions tècniques, sistemes de seguretat, protocols i sistemes de comunicacions 
especificats en l’annex I del RD 266/2021 
 
Beneficiaris actuació 2: Infraestructura de recàrrega 
 

A) Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars. 
B) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, etc.). 
C) Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques (flota pròpia) 
D) Ús públic en zones d’estacionament d’empreses  
E) Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques (treballadors i 

clients) 
F) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans. 
G) Ús públic en xarxa de carreteres, sent d’especial interès la infraestructura de recàrrega 

en estacions de serveis i gasolineres. 
 
Per als aparcaments de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal a més de la 
infraestructura i les instal·lacions comunes també serà subvencionable la dotació de 
telecomunicacions 3G, 4G o similar que en permetin garantir la carrega intel·ligent així com els 
sistemes de gestió de recàrrega. 
 
Costos subvencionables per a la infraestructura de recàrrega 
 

 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 de recàrrega 

 Adequació de terrenys o carreteres 

 Costos d’instal·lació, costos per permisos relacionats i necessaris. 
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 Cablejat fins el punt de connexió del vehicle i punt de recàrrega 

 Sistema de pagament integrat a l’estació de recàrrega 

 La senyalització i sistema de gestió, control i deguretat 

 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. 

 
Costos subvencionables per aparcaments comunitaris en edificis existents règim de 
propietat horitzontal 
 

 Preinstal.lació elèctrica 

 Conducció principal per les zones comunitàries de tubs, canaleres, safates, etc. Que 
permeti i faci possible la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega 
ubicades a les places d’aparcament. 

 També seran elegibles els sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics, així 
com instal·lacions de telecomunicacions, internet, 3G, 4G o sistemes similars que 
permetin garantir una càrrega de vehicles intel·ligents que minimitzi les necessitats 
d’un augment de la potència elèctrica contractada  

 

DOCUMENTS NECESSARIS EN EL TRÀMIT DE LA SOL.LICITUD 
 
En el cas d’infraestructura de recàrrega per persones físiques i autònims: 
 

 Fotocòpia DNI/NIE 
 En el cas d’autònoms, aportació del certificat d’alta en el cens d’empresaris, 

professionals i retenidors 
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributaries i seguretat social (si 

ajut > 3.000€) 
 Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributaries i 

seguretat social (si ajut < 3.000€) 
 Declaració responsable de 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 

incompatibilitat d’ajuts, o bé ajuts en règim de “minimis” en els darrers 3 anys 
 Memòria descriptiva de la instal·lació 
 Pressupost de la instal·lació 

 
En el cas de persones jurídiques i comunitats de propietaris 

 Fotocòpia del NIF de l’empresa o comunitats de propietaris, sol·licitud amb NIF 
comunitat 
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 Documentació acreditativa dels poders de representació de la persona 
representant de l’entitat, actes de juntes de propietaris en cas de comunitats, 
on aparegui l’acord MOVES 3 i els càrrecs 

 Declaració responsable de condició de petita, mitjana, gran empresa o entitat 
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 
seguretat 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 
incompatibilitat d’ajuts 

 Memòria descriptiva de la instal·lació i pressupost (3 ofertes si es superen els 
40.000€ d’inversió)  

 

DOCUMENTS NECESSARIS EN EL TRÀMIT DE LA JUSTIFICACIÓ 
 

 Memòria tècnica o projecte de la instal·lació realitzada si així ho requereix 
(segons REBT) 

 Ubicació de la infraestructura de recàrrega, referència d’aquests en un plànol, 
indicant adreça, número o coordenades GNSS (aquestes últimes només si el 
punt és d’accés públic) 

 Acreditar en cas que la infraestructura estigui situada en un municipi de menys 
de 5.000 habitants. 

 Factures detallades i documents justificatius del pagament de les factures de 
compra venda 

 Còpia de contracte de subministrament dels béns i/o serveis objecte d’ajut 
 Còpia del certificat del registre de la instal·lació elèctrica (RITSIC) 
 Certificació que acrediti les dades bancàries per a transferència de l’import dd 

l’ajut. 
 
Aspectes generals a tenir en compte tant per adquisició de vehicles com per 
infraestructures de recàrrega: 
 

 La data de les factures i tots els pagaments inclosos paga i senyal han de ser 
posteriors a la data de presentació de la sol·licitud en cas de tractar-se d’empreses. 

 La data de les factures i tots els pagaments inclosos paga i senyal han ser posteriors a 
la data del 10 d’abril de 2021 en el cas de les persones físiques, autònoms, comunitats 
de propietaris, administracions locals i les inversions directes que realitzi la Generalitat 
de Catalunya. 
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 L’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de qualsevol tipus d’infraestructura de 
recàrrega realitzada per persones físiques sense activitat professional, autònoms, 
comunitats de propietaris i administracions públiques que hagin estat formalitzades a 
partir del 10 d’abril de 2021, es consideren actuacions subvencionables, sempre que 
compleixin els requisits especificats en el Reial Decret 266/2021 i en la convocatòria 
que es publicarà al DOGC en el cas de Catalunya. Un cop s’obri la convocatòria i el 
tràmit de sol·licitud hauran de fer el tràmit com la resta de beneficiaris. 

 
Requisits de publicitat dels ajuts 
 
Els beneficiaris dels ajuts han de donar la publicitat adequada al caràcter públic del 
finançament de l’activitat, inversió o actuació. 
 
Per tant, qualsevol adquisició de vehicle o instal·lació d’infraestructura de recàrrega per part 
d’una empresa o entitat jurídica ha de complir aquest requisit adaptant la mida de la publicitat a 
la instal·lació o vehicle i situar-lo en un lloc amb bona visibilitat. 
 
Al web de l’ICAEN es poden descarregar els logotips que s’hauran d’aplicar a les actuacions 
objectes de subvenció el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 
 
En el cas de les estacions de recàrrega d’accés públic, caldrà incloure també una senyalització 
vertical i horitzontal per tal que els usuaris de vehicles elèctrics puguin identificar i localitzar la 
ubicació de l’estació de recàrrega fàcilment. 
 
Aquesta obligació no cal realitzar-la en el cas de persones físiques ni per adquisició de vehicles 
ni per infraestructura de recàrrega. 


