PREGUNTES FREQÜENTS. PROGRAMA MOVES-VEHICLES
COMUNITAT VALENCIANA
1.

Vull comprar-me un cotxe elèctric, tinc la possibilitat de demanar l'ajuda?

Sí, però en el cas de vehicles turisme (M1) o furgonetes lleugeres de menys de 3.500kg (N1), cal
destinar a ferralla un cotxe de més de 10 anys que haja estat almenys els últims 12 mesos al
nom del beneficiari de la sol·licitud; A més a més, també fa falta que a dia 16/02/2019 tinguera
la ITV vigent i l'impost IVTM pagat el 2018.

2.

Puc obtindre ajuda per l'adquisició d'un cotxe tipus turisme (M1) o furgoneta
lleugera (N1) que siga híbrid, de gas natural o de GLP?

No. En el cas de vehicles híbrids que no siguen endollables no hi ha cap ajuda disponible, a l’igual
que per a turismes i furgonetes de gas (GNC, GNL, GLP o bifuel gasolina-gas). En el cas de vehicles
de gas, les ajudes són per les categories N2 (de més de 3.500kg i menys de 12t) i N3 (de més de
12t).

3.

Dins dels vehicles elèctrics, hi ha una altra tipologia subvencionable a més dels
vehicles elèctrics purs (BEV)?

Sí. Són elegibles també tecnologies híbrides endollables, de pila de combustible, d'hidrogen i
d'autonomia estesa.

4.

És requisit que el vehicle adquirit siga nou?

Sí, no s'admeten vehicles usats, ni vehicles km. 0, ni comprats o matriculats amb data anterior a
la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

5.

Hi ha algun preu màxim per al vehicle a adquirir?

Sí, els turismes no poden superar el preu de 40.000€ (ni de 45.000€ en cas de persones físiques
o autònoms amb la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda o persones físiques
pertanyents a família nombrosa), ni de 10.000€ per a motocicletes.

6.

Un vehicle que no estiga en la base de dades de l’IDAE “vehicles elegibles del
programa Moves”, pot rebre ajuda?

No. És necessari que estiga inclòs en aquesta base de dades. Si no apareix en aquest llistat i és
un vehicle susceptible de rebre ajuda, el fabricant del mateix haurà de posar-se en contacte amb
l’IDAE per a procedir a la seua inclusió en aquesta.

7.

L'import de l'ajuda és el mateix per tots els vehicles?

No. Els imports varien entre els 600€ i els 15.000€ segons la tecnologia, tipus de vehicles,
característiques d'aquests i tipus de beneficiària.
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8.

Per a l'increment de l'ajuda en turismes i furgonetes en 750 €, és necessari que el
comprador tinga discapacitat i a més mobilitat reduïda o simplement amb
discapacitat és suficient?

Tal com s'indica en la convocatòria, és necessari que siguen persones físiques o autònoms
discapacitades amb mobilitat reduïda i que el vehicle que adquirisquen estiga adaptat a la seua
conducció, fet que haurà d'acreditar-se en la fitxa tècnica d'aquest, per tant, no és suficient amb
que siguen discapacitades.

9.

Per a l'increment de l'ajuda en turismes (M1) en 500 € per família nombrosa,
s'aplica a qualsevol vehicle adquirit?

No. Només s'aplica a vehicles turismes (M1) amb més de 5 places.

10. Quan s'ha de destinar a ferralla el vehicle turisme (M1) de més de 10 anys o
furgoneta lleugera (N1) de més de 7 anys?
Segons l'apartat 1.3.b), de l'actuació 1, de l'Annex I del Reial decret 72/2019: "... El titular del
vehicle susceptible d'ajuda haurà d'ostentar la titularitat del vehicle desballestat almenys durant
els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud d'ajuda,.."
Per tant, el vehicle s'ha de destinar a ferralla amb data posterioritat a la data de sol·licitud
d'ajuda.

11. El vehicle que destinarà a ferralla ha de ser de la mateixa categoria (M1 o N1) que
l'adquirit?
El vehicle destinat a ferralla ha de ser categoria M1 o N1, però no és necessari que coincidisca
amb la categoria del vehicle adquirit.

12. Si la meua opció no és un cotxe elèctric, també he de destinar a ferralla un vehicle?
No. Només s'exigeix en el cas de turismes (M1) i per furgonetes de menys de 3500 kg lleugeres
(M1). Per tant, en el cas de motocicletes, quadricicles, camions i autobusos no és necessari.

13. Aquests requisits tan exigents existien abans. Per exemple, el programa MOVALT
o similars el demanaven?
No. El Reial decret 72/2019, que són les bases reguladores de les ajudes i ha sigut redactat pel
Ministeri i l’IDAE, ha canviat i ara són més exigents i tots aquests requisits són obligatoris.

14. Aquests incentius són compatibles amb altres ajudes?
No. Els incentius del programa MOVES-Comunitat Valenciana no són compatibles amb altres
subvencions o ajudes que pogueren concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europa o d'organismes
internacionals.

Página 2 de 5

15. On he de demanar l'ajuda?
Per a sol·licitar una ajuda ha de posar-se en contacte amb un concessionari/punt de venda
adherit. El llistat de concessionaris el trobarà en aquesta mateixa pàgina web
http://moves.ivace.es/ca/moves-vehicles/llistat-concessionaris-punts-de-venda-adherits.
El
concessionari/punt de venda tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud d'ajudes en nom de
la persona o entitat beneficiària a través de la zona privada de la web http://moves.ivace.es i
s'acompanyarà de la documentació establida en el punt 3 de l'article 10 de la convocatòria
d'ajudes, segons la naturalesa jurídica de la sol·licitant.

16. Es pot aprofitar un mateix formulari per a presentar diferents sol·licituds?
Per cada sol·licitud es pot demanar un vehicle per persona física i fins a 30 vehicles per a la resta
de sol·licitants sempre que siguen tots Elèctrics/Pila de Combustible o tots de Gas Natural/GLP.
En el cas que vulga sol·licitar de tots dos tipus, haurà de realitzar dues sol·licituds diferents.

17. Qui demana l'ajuda, l'interessat o el concessionari en nom meu?
És la persona/entitat beneficiària qui ha de demanar l'ajuda i per tant ha de signar la sol·licitud,
sent el concessionari el que la tramita telemàticament actuant com a representant d'aquesta.

18. Una vegada que es dóna d'alta l'expedient tinc reservada ja l'ajuda?
No. Una vegada es dóna d'alta l'expedient aquest passa a estat “PENDENT” i perquè siga una
sol·licitud d'ajuda en ferma és necessari aportar els documents que s'especifiquen en el
document “Informació Procediment Sol·licitud” disponible en la web http://moves.ivace.es.
Transcorreguts 15 dies des de l'alta el mateix sense que haja aportat aquests documents,
l'expedient passarà a estat “caducat”, no podent continuar amb la tramitació d'aquest.

19. La data d'alta de l'expedient és la data de sol·licitud?
No. Aquesta data només és una data d'obertura de l'expedient que s'ha generat per a facilitar la
labor de tramitació però que no té cap efecte.

20. Quan es produeix la reserva de l'ajuda?
Una vegada adjuntats tots els documents obligatoris que s'especifiquen en el document
“Informació Procediment Sol·licitud”, ha de “CURSAR SOL·LICITUD” perquè es produïsca de
forma efectiva la sol·licitud d'ajuda. En aquest moment, se li assignarà una DATA I UNA HORA
DE REGISTRE que serà la que servisca a l'efecte dels criteris de concessió establits en la
convocatòria. En aquest moment l'expedient passa a estat “EN CURS” i se li ha PRODUÏT LA
RESERVA DE PRESSUPOST. És a dir, un expedient en estat “EN CURS” té reservada l'ajuda.

21. Malgrat que tinga reservada l'ajuda, podria acabar no gaudint d'aquesta?
Sí. Una vegada sol·licitada, IVACE revisarà que compleix amb tot el que s'especifica en la
convocatòria d'ajudes i les Bases Reguladores (Reial decret 72/2019) i en cas que hi haja alguna
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cosa que no es complisca, es denegaria la sol·licitud d'ajuda. Si compleix amb tot, es procedirà a
la seua concessió.

22. Una vegada concedida l'ajuda, podria acabar no pagant-se la mateixa?
Sí. Una vegada concedida l'ajuda caldrà justificar que l'adquisició del vehicle o vehicles per part
de la persona/entitat sol·licitant s'ha realitzat complint tots els requisits de la convocatòria
d'ajudes i les Bases Reguladores (Reial decret 72/2019). En cas que hi haja algun que no es
complisca, es revocaria l'ajuda. Per exemple, si en el cas d'adquirir un turisme elegible finalment
no es desballesta un vehicle de més de 10 anys, i per tant, no es presenta el certificat
corresponent, no es rebria l'ajuda.

23. Puc comprar el cotxe abans de sol·licitar l'ajuda?
No. El vehicle s'haurà d'adquirir en data posterior a la sol·licitud de l'ajuda i tots els justificants
de despesa i pagament, data de matriculació del vehicle i altres documents necessaris per a la
justificació, hauran de ser posteriors a aquesta data.

24. Es pot fer una paga i senyal abans d'enviar la sol·licitud?
No. Tots els pagaments s'han de fer amb posterioritat a la data de sol·licitud, per tant, qualsevol
pagament relacionat amb l'encàrrec s'ha de ser amb posterioritat a la data de sol·licitud.

25. Puc realitzar algun pagament en metàl·lic?
No. No són vàlids els pagaments en efectiu, ingressos en compte, rebuts o pagarés. Així mateix,
tampoc són vàlids els pagaments amb targeta crèdit amb quota fixa que no permeta la
traçabilitat del pagament de la factura. Si es consideren vàlids, la còpia de l'extracte bancari
juntament amb còpia del xec nominatiu o de l'ordre de transferència que acredite que el
destinatari del pagament (concessionari/punt de venda) coincideix amb l'emissor de la factura,
el pagament amb targeta de dèbit + extracte bancari DE LA BENEFICIÀRIA i el pagament amb
targeta de crèdit + extracte de la targeta + càrrec total mes DE LA BENEFICIÀRIA.

26. L'últim any, el pressupost per vehicles elèctrics s'ha esgotat en qüestió d'unes
hores o pocs dies. En aquesta ocasió, es preveu que passe una altra vegada?
Atesos els requisits obligatoris per l'adquisició de vehicles elèctrics tipus turisme (M1) o
furgonetes lleugeres (N1) es preveu que el nombre de potencials usuaris de les ajudes siga
menor i les ajudes duren més que en les anteriors convocatòries.

27. Què s'ha de fer en cas d'adquirir un vehicle amb la modalitat de renting?
La sol·licitud de subvenció del vehicle l'ha de fer sempre la persona o usuari final del vehicle
objecte de subvenció. És a dir, tota la informació de la sol·licitud normalitzada ha de ser del
beneficiari final de la subvenció, ja siga una persona física, autònom, administració pública o una
empresa privada, excepte el compte corrent que serà la de l'empresa de renting.
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Una vegada s'haja resolt i atorgat la subvenció, en el moment de la justificació, caldrà adjuntar
el contracte amb l'empresa de renting amb una durada mínima de dos anys, on figure com a
arrendatari del mateix el sol·licitant d'ajuda o potencial destinatari final de l'ajuda i en el qual
aparega l'aplicació total d'aquesta ajuda per a la reducció de les quotes de pagament o renda de
l'arrendament a satisfer per part de l'arrendatari, especificant l'import corresponent a aquestes
quotes abans de l'aplicació de l'ajuda i el mateix import després de la seua aplicació. En aquest
contracte caldrà reflectir el cost d'adquisició del vehicle per part de l'empresa de renting per a
comprovar que no supera el límit establit en les bases reguladores.
A més a més, també caldrà adjuntar un document d'endós del beneficiari cap a l'empresa de
renting on el beneficiari final accepta traslladar la subvenció directament a l'empresa de
renting que serà qui posteriorment li reduirà la quota per un valor total igual del de la subvenció
obtinguda.

28. Com puc saber en quin estat es troba la meua sol·licitud d'ajuda?
En tot moment, pot saber l'estat del seu expedient introduint el DNI/CIF/NIE i el codi d'expedient
en l'apartat “CONSULTE EL SEU EXPEDIENT” de la web http://moves.ivace.es.
Així mateix, l'IVACE ha previst un sistema d'avisos SMS per a mantindre-li informat en temps real
de l'estat de l'expedient en les seues fases més importants. Per a això és necessari que se
subscriga al servei de SMS que es troba en la sol·licitud normalitzada d'ajuda i que pose en
aquest formulari un número de mòbil correcte on li arriben aquests avisos.

29. Puc continuar sol·licitant ajudes una vegada acabat els fons disponibles?
Sí. Pot continuar sol·licitant ajudes fins al 31/12/2019 encara que no hi haja fons disponibles. Si
realitza una sol·licitud una vegada esgotat el pressupost, aquesta passarà a “RESERVA” i serà
atesa per rigorós ordre de data i hora de sol·licitud (visible en la plataforma web) en cas que
s'efectue un alliberament de crèdit de la convocatòria, per una ampliació de crèdit o per trasllat
de fons d'una altra tipologia de vehicles.
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