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Girona, 18 de juny de 2020 

 

AJUDES DEL GOVERN PER A L'ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE NOU PER RENOVACIÓ DEL PARC AUTOMOBILÍSTIC 
SOSTENIBLE. PLA MOVES II 

Amb data 16 de febrer de 2020 s'ha publicat el Reial Decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el 
programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES). 

El Govern ha aprovat una ajuda de fins a 4.000 euros a particulars i autònoms per facilitar la compra de cotxes 
dins d'un nou Pla Renove. 

En concret, aquest pla va entrat en vigor aquest dimarts 16 de juny, i subvencionarà, d'una banda, la compra 
de turismes de qualsevol tecnologia, sempre que es compleixin les condicions establertes: 

 Per poder beneficiar-se de l'ajuda caldrà lliurar un vehicle de més de 10 anys d'antiguitat per al seu 
desballestament. 

 El preu de el vehicle adquirit, en cas de Turismes, no podrà superar els 35.000 euros o 45.000 euros en 
persones amb mobilitat reduïda o cotxes amb etiqueta ZERO. 

 El vehicle adquirit ha de tenir emissions de CO2 inferiors a 120 g. 
 En l'adquisició de vehicles Comercials lleugers menys de 3.500 kg PMA ha de tenir emissions de C2 

inferiors a 155 g. 
 Hi haurà una ajuda addicional per als vehicles de més de 20 anys que es lliurin per al seu 

desballestament, per l'adquisició d'un altre nou. 

 

Les ajudes variaran segons les emissions del cotxe nou, sempre que el seu preu no excedeixi de 45.000 euros. 

Així, tenim les següents ajudes en funció del tipus de vehicle: 

En el cas de vehicles Diesel o Gasolina seran de fins a 800 euros. S'aplicarà també per a vehicles de Quilòmetre 
0, matriculats a partir de l'1 de gener 2020. (vehicles de concessionari). 

RELACIÓ D'AJUDES: 

1. ETIQUETA 0: Fins a 4.000 euros, amb 1.000 euros més per part de les empreses fabricants. 

2. ETIQUETA ECO A: Fins a 1.000 euros 

3. ETIQUETA B: Fins a 600 euros 

4. ETIQUETA C energètica A: Fins a 800 euros 

5. ETIQUETA C energètica B: Fins a 400 euros 
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Aquestes quanties augmentaran en 500 euros en els casos en què el beneficiari sigui una persona física amb 
una renda inferior a 1.500 euros mensuals o amb mobilitat reduïda, així com quan el vehicle per desballestar 
tingui més de vint anys. 

Per la seva banda, les empreses concessionàries també han d'aplicar un descompte obligatori per valor de la 
mateixa quantia que l'ajuda estatal, seguint el pla d'ajudes, excepte en els vehicles d'etiqueta '0 Emissions', 
en què el descompte serà de 1.000 euros . 

D'altra banda, també s'ha aprovat, una altra ajuda de fins a 5.500 euros, només per a la compra de vehicles 
elèctrics, híbrids i d'hidrogen. 

En aquest cas el Govern ha destinat 100 milions dins el Pla Moves, dependent de el Ministeri per a la Transició 
Ecològica. En aquesta ajuda, només se subvencionarà la compra de vehicles elèctrics purs, híbrids endollables 
o d'hidrogen. 

Les ajudes, que podran sol·licitar-se a partir d'aquest dijous, oscil·laran entre els 1.900 i els 5.500 euros. En 
concret, particulars i autònoms rebran una ajuda de 1.900 euros en la compra de turismes elèctrics purs i 
híbrids endollables d'entre 30 i 90 quilòmetres d'autonomia, sense desballestament de vehicle antics. La 
quantia serà de 2.600 euros si va acompanyat de desballestament del vehicle substituït. 

Per a la compra de turismes amb una autonomia superior a 90 quilòmetres rebran, d'altra banda, una ajuda 
de 4.000 euros sense desballestament i de 5.500 euros amb ell. 

Les mateixes quanties es rebran en el cas dels vehicles d'hidrogen, mentre que per a la compra de motocicletes 
elèctriques l'ajuda és d'entre 600 i 750 euros i en el cas de les furgonetes electrificades o d'hidrogen, d'entre 
4.400 i 6.000 euros. 

El preu de venda no podrà superar els 45.000 euros i els particulars només podran beneficiar-se de el pla per 
a la compra d'una unitat, límit que s'eleva a 30 en el cas de les empreses. Pimes i grans empreses també 
podran beneficiar-se d'ajudes d'entre 1.600 i 4.000 euros per a cotxes elèctrics, d'entre 4.000 i 5.500 per a 
cotxes d'hidrogen i d'entre 700 i 750 per a motos elèctriques. 

El concessionari oficial de cada Marca, en el moment de l'adquisició del vehicle nou, i retirada del vell, és qui 
gestiona aquestes ajudes, i afegeix les ajudes pròpies de cada marca i model. 

 

Per a qualsevol dubte o consulta al respecte poden posar-se en contacte amb la nostra àrea de Gestió de 
vehicles i sol·licitar per Anna Ramió al número de telèfon 972 20 14. 

 

Àrea de Gestió de Vehicles 
Ribas Àlvarez Gestió Laboral SL 


