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Programa MOVES III – Punts de recàrrega de vehicles elèctrics 

Dirigit a: Empreses/cooperatives, entitats de naturalesa pública o privada, incloent 
empresaris individuals, persones físiques majors d'edat i comunitats de propietaris, amb 
domicili d'activitat en la Comunitat Valenciana. 
 

Beneficiaris 

a) Els professionals autònoms. 

b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que 
podran ser menors d'edat. 

c) Les Comunitats de propietaris amb domicili en la Comunitat Valenciana, que 
hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en 
particular amb el que s'estableix en el seu article 11.3. 

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de 
presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el 
Número d'Identificació de la qual Fiscal (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, 
G, J, R o W, i les Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de 
Transformació el NIF de la qual comence per V. 

e) Les entitats locals. 

 

Objecte de l'ajuda 

L'objecte és incentivar la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles 
elèctrics . 
 

Import i característiques de la subvenció 

Actuacions subvencionables: 
 
1. Les previstes en el Programa d'incentius 2 «Programa de suport al desplegament 

d'infraestructura de recàrrega: Implantació d'infraestructura de recàrrega de 
vehicles elèctrics», que contempla l'article 13.1.b del Reial decret 266/2021, de 13 
d'abril, i que complisquen els requisits que s'estableixen en l'annex I del citat Reial 
decret.  

2. Els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat 
d'adquisició directa. En el cas de comunitats de propietaris, seran subvencionables 
les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i de 
servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega 
vinculada de vehicle elèctric.  

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant d'accés públic com 
d'ús privat. 
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La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als següents usos: 
 
a) Ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars. 
b) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, 

universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.). 
c) Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar 

servei a la seua pròpia flota. 
d) Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar 

servei als seus treballadors i clients. 
e) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans. 
f) Ús públic en xarxa de carreteres, sent d'especial interés la infraestructura de 

recàrrega en estacions de servei i gasolineres. 
  

Els límits d'ajuda segons la persona o entitat beneficiària seran els següents: 
 

• Particulars: 5.000€/ expedient 
• Empreses, administració, Comunitat Propietaris: 800.000€/expedient, amb 

un màxim de 2,5 M€ en total. 
• Autònoms: límit establit pel reglament de “minimis”. La quantia de la subvenció 

o ajuda acumulada que haja percebut pel concepte de “minimis” en l'exercici 
actual i en els dos exercicis anteriors, no podrà excedir de la quantitat de 200.000 
euros i per al cas d'autònoms que realitzen operacions per compte d'altri de 
transport de mercaderies per carretera (epígraf 722 de l'IAE), límit de 100.000 

Presentació de sol· licituds 

• Data presentació: Des del 0 8/10/2021 fins al 31/12/2023. 
• Data justificació: Termini de 8 mesos des de la notificació de la resolució de 

concessió de l'ajuda. 
 

Més informació i condicions especials 

IVACE - Programa MOVES III – punts de recàrrega de vehicles elèctrics Comunitat 
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