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PREGUNTES FREQÜENTS. PROGRAMA MOVES III - VEHÍCLES 

COMUNITAT VALENCIANA 

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

SÍ. Existeix una ajuda per a la compra d'un vehicle elèctric la quantia del qual depén de si es 

tracta d'un particular, autònom, una empresa (PIME o Gran Empresa) o una entitat pública. 

2. On i com sol·licitar l'ajuda? 

Les entitats locals i entitats pertanyents al sector públic instrumental, podran realitzar la 

sol·licitud de manera directa, previ registre en la web del MOVES Comunitat Valenciana 

(http://moves.ivace.es/ca/moves-iii-vehicles/registre-entitats-publiques), en la part privada 

d'aquesta web. La resta d'entitats sol·licitants hauran de fer-lo a través d'un concessionari 

adherit al programa MOVES III-Vehicles de la Comunitat Valenciana que s'encarregarà de 

realitzar tots els tràmits en el seu nom. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es 

podrà consultar en l'adreça http://moves.ivace.es/ca/moves-iii-vehicles/llistat-concessionaris-

punts-de-venda-adherits. 

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

NO. Els imports varien entre els 700€ i els 9.000€ segons la tecnologia, tipus de vehicle, 

característiques d'aquest, tipus de beneficiària, i si fa ferralla o no un vehicle antic. En aquesta 

adreça web http://moves.ivace.es/images/MovesIII/Tabla-Ayudas-MOVES-III_val.pdf, hi ha una 

taula amb totes les ajudes estructurades segons aquests criteris. 

4. Quan puc optar a l'increment de l'ajuda del 10%? 

En els següents casos: 

• Compra de turismes (M1) per persones físiques amb discapacitat amb mobilitat reduïda 

i vehicle adaptat. 

• Compra de furgonetes (N1) per part de professionals autònoms persones amb 

discapacitat amb mobilitat reduïda que adapten el vehicle per a la seua conducció. 

• Compra de qualsevol vehicle subvencionable per habitants (persones físiques i 

autònoms) de municipis de menys de 5.000 habitants, que acrediten el seu 

empadronament i el mantinguen durant almenys dos anys des de la data de registre de 

la sol·licitud. 

• Compra de turismes (M1) que es destinen a l'ús de taxi o a serveis de Vehicle de 

Transport amb Conductor (VTC). 

Les ajudes addicionals del 10% indicades no són acumulables entre si. 

http://moves.ivace.es/ca/moves-iii-vehicles/registre-entitats-publiques
http://moves.ivace.es/ca/moves-iii-vehicles/llistat-concessionaris-punts-de-venda-adherits
http://moves.ivace.es/ca/moves-iii-vehicles/llistat-concessionaris-punts-de-venda-adherits
http://moves.ivace.es/images/MovesIII/Tabla-Ayudas-MOVES-III_val.pdf
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5. Per a l'increment de l'ajuda del 10% en turismes i furgonetes, 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 que 

siguen discapacitades. 

6. Puc obtindre ajuda per a 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, igual 

que per a qualsevol vehicle de gas (GNC, GNL, GLP o bifuel gasolina-gas). 

7. Dins dels vehicles elèctrics, hi ha una altra tipologia subvencionable a més dels 

vehicles elèctrics purs (BEV)? 

SÍ. Són elegibles també tecnologies hibrides endollables (PHEV), de pila de 

combustible/hidrogen (FCV i FCHV) i d'autonomia estesa (EREV). 

8. És obligatori fer ferralla un cotxe per a optar a l'ajuda? 

NO. El programa MOVES III no obliga a fer ferralla en cap cas altre cotxe, però introdueix un 

increment de l'ajuda. 

9. Si es decideix desballestar un vehicle per a obtindre un import d'ajuda addicional, 

quins requisits han de complir-se? 

Si es compra un turisme (M1) o una furgoneta (N1), el vehicle a desballestar podrà ser M1 o N1 

indistintament. Si es compra una motocicleta (L3a, L4a i L5a) o un quadricicle (L6a i L7a), el 

vehicle a desballestar podrà ser M1, N1 o L indistintament. En qualsevol cas, haurà de tindre una 

antiguitat mínima de 7 anys des de la primera matriculació i la primera de les següents dates, o 

bé, la data de la factura de compra, o bé, la data del registre de la sol·licitud. 

A més, sS'haurà de presentar l'impost de circulació "IVTM" com a mínim de 2020 i el vehicle 

haurà d'estar a nom del beneficiari en els últims 12 mesos segons el registre de la DGT. El vehicle 

s'ha de fer ferralla o bé després de la data de la compra d'un vehicle (data de la factura) o bé 

després de la data del registre de la sol·licitud, i abans de la presentació de la justificació. 

10. És requisit que el vehicle adquirit siga nou? 

SÍ. No s'admeten vehicles usats. No obstant això, també són subvencionables els vehicles 

elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3a, L4a i L5a anomenats “demo”, amb 

fins a nou mesos d'antiguitat, la titularitat de la qual siga del concessionari/punt de venda, que 

haurà d'haver-lo adquirit com a vehicle nou al fabricador o importador. No obstant això, a 
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vegades els fabricants venen directament, és a dir, sense punt de venda o concessionari 

intermediari. Per tant, en cas que el fabricant o importador el venga directament al destinatari 

últim com a vehicle de demostració, llavors sí que seria elegible. 

11. Com es calcula l'antiguitat del vehicle “demo”? 

L'antiguitat serà de fins a nou mesos, comptats des de la seua primera matriculació fins a la 

primera de les següents dates, data de la factura de compra venda o data de registre de 

sol·licitud, i la titularitat de la qual haurà d'ostentar-la un concessionari o punt de venda del grup 

fabricador/importador que realitze la venda del vehicle al destinatari últim de l'ajuda. 

12. Són elegibles els vehicles demo que han sigut matriculats primer pel fabricant i 

després pel concessionari? 

NO són elegibles. En el punt 1 de l'Annex I, s'estableix que el vehicle haurà d'haver sigut adquirit 

pel punt de venda com a vehicle nou. Per tant, no pot haver-hi dues adquisicions. Una altra cosa 

és que el fabricant/importador el venga directament al destinatari últim com a vehicle demo. Es 

donen casos que els fabricants venen directament, sense punt de venda intermediari. En aqueix 

cas sí que seria elegible. 

13. En quins casos el fabricant ha de comprometre's a fer un descompte de 1.000€ en 

la factura del vehicle nou subvencionable? 

Els vehicles M1 (turismes) i N1 (furgonetes lleugeres) que s'acullen al programa d'incentius, 

hauran de comptar amb un descompte d'almenys 1.000€ en la factura de venda per part del 

fabricant/importador o punt de venda del vehicle adquirit. 

14. És obligatori també el descompte de 1.000€ per part del fabricant en el cas del 

rènting? 

Sí. 

15. Hi ha algun preu màxim per al vehicle a adquirir? 

SÍ, els turismes (M1) elèctrics purs, híbrids endollables i d’autonomia estesa, no poden superar 

el preu de 45.000€ (53.000 per a vehicles de 8 places), ni de 10.000€ per a motocicletes. 

16. Un vehicle que no estiga en la base de dades de l’IDAE “vehicles elegibles del 

programa MOVES III”, 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. Ací podran trobar la base de dades de l’IDAE 

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III. 

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III
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17. Poden sol·licitar ajudes per als seus propis vehicles els concessionaris o punts de 

venda de vehicles? 

Tal com s'estableix en les bases reguladores i la convocatòria, NO podran ser beneficiàries 

d'aquestes ajudes els concessionaris o punts de venda l'epígraf de la qual de l'IAE siga el 615.1 

o el 654.1. 

18. Puc comprar el cotxe abans de sol·licitar l'ajuda? 

Només en el cas d'adquisicions de particulars, autònoms, comunitats de propietaris o entitats 

públiques sense activitat econòmica, es podrà realitzar abans de sol·licitar l'ajuda, i sempre que 

la data d'adquisició siga igual o posterior al 10 d'abril de 2021. Per al cas d'empreses o entitats 

públiques amb activitat econòmica, l'adquisició només podrà ser elegible si es realitza amb 

posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda en IVACE. 

S'entén adquisició del vehicle per la factura i els pagaments d'aquest. En el cas d'entitats 

públiques, es tindrà en compte també la data de publicació de la licitació pública o inici de la 

contractació corresponent, que per a entitats públiques sense activitat mercantil podrà tindre 

data a partir del 10 d'abril, i per a entitats públiques amb activitat mercantil podrà tindre data a 

partir de la sol·licitud de l'ajuda. 

Recordar, que, per a poder rebre l'ajuda, la persona o entitat haurà de sol·licitar a l'IVACE la 

corresponent sol·licitud d'ajuda i sotmetre's a la resta de requisits de les Bases del programa i 

de la convocatòria d'ajudes. 

19. Que data pot matricular-se el cotxe adquirit? 

Les matriculacions dels nous vehicles adquirits per particulars, autònoms, comunitats de 

propietaris o entitats públiques sense activitat econòmica podran realitzar-se des de la data de 

factura, entenent-se aquesta com a data de formalització de l'adquisició. Per a empreses i 

entitats públiques amb activitat econòmica, la data de matriculació ha de ser posterior al 

registre d'entrada de la sol·licitud d'ajuda. 

20. Es pot accedir a les ajudes havent realitzat el pagament d'un senyal, la signatura 

d'un contracte de rènting, abans de la sol·licitud de l'ajuda? 

Només per al cas de particulars, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques amb 

activitat econòmica, i sempre que aquest pagament d'un senyal o signatura de contracte siga a 

de data igual o posterior al 10 d'abril de 2021. Per a empreses i entitats públiques amb activitat 

econòmica, qualsevol pagament d'un senyal o signatura de contracte ha de ser posterior a la 

data de registre de la sol·licitud d'ajuda en IVACE. 
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21. Quan es té que fer ferralla el vehicle turisme (M1), una furgoneta lleugera (N1) o 

un vehicle L (motocicleta, ciclomotor, quadricicle) de més de 7 anys per a optar a 

l'increment de l'ajuda? 

En el cas de particulars, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat 

econòmica, es podrà fer ferralla des de la data de factura, entenent-se aquesta com a data de 

formalització de l'adquisició. Per a empreses i entitats públiques amb activitat econòmica, el 

vehicle es té que fer ferralla amb data posterior a la data de sol·licitud d'ajuda. 

22. Aquests incentius són compatibles amb altres ajudes? 

NO. Els incentius del programa MOVES III - 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. 

23. Quin és el límit de vehicles que pot adquirir un mateix destinatari últim? 

S'estableix un límit d'ajuda de cinquanta vehicles per destinatari últim i any natural, excepte 

persones físiques sense activitat professional, que tindran un límit d'un vehicle per destinatari 

últim i convocatòria, i els autònoms que tindran el màxim d'ajudes regulat pel Reglament de 

minimis (Reglament (UE) n°1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013). 

24. Es pot aprofitar un mateix formulari per a presentar l'ajuda a més d'un vehicle? 

Per cada sol·licitud es pot demanar un vehicle per persona física i fins a 10 vehicles per a la resta 

de sol·licitants. En el cas que vulga sol·licitar més de 10 vehicles, haurà de realitzar dues 

sol·licituds diferents. 

25. 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. 

En el cas de particulars, autònoms, comunitats de propietaris i empreses la tramitació es 

realitzarà a través d'un concessionari/punt de venda adherit mentre que en el cas d'una entitat 

local o una empresa/entitat del sector públic institucional, la sol·licitud de l'ajuda podrà 

realitzar-la directament sense necessitat de contactar amb un concessionari adherit. 

26. Es pot adquirir el vehicle en un concessionari de fora de la Comunitat Valenciana? 

Segons la Resolució de 14 de juliol de 2021, del president de l'IVACE, el concessionari on 

s'adquirisca el vehicle i a través de qui se sol·licite l'ajuda, haurà de tindre el seu domicili, seu 

social o establiment en la Comunitat Valenciana, llevat que es justifique que el vehicle a adquirir 

no posseeix un punt de venda en la Comunitat Valenciana. No obstant això, en el cas de 

particulars, autònoms, comunitats de propietaris o entitats públiques amb activitat econòmica 

que hagen adquirit el vehicle en un concessionari/punt de venda que no que tinga el seu 
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domicili, seu social o establiment en la Comunitat Valenciana, amb data anterior a la publicació 

de la convocatòria (19/08/2021), podran tramitar l'ajuda de manera directa a través de l'IVACE. 

27. 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 en aquest estat no 

és una sol·licitud d'ajuda ja que, tal com s'especifica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes, 

perquè siga una sol·licitud d'ajuda en ferma, és necessari aportar els documents que 

s'especifiquen en la convocatòria i en el document “Procediment Simplificat Sol·licitud” 

disponible en la web http://moves.ivace.es/ca/moves-iii-vehicles/informacio-programa-moves-

iii-vehicles. Transcorreguts 15 dies des de l'alta del mateix sense que haja aportat aquests 

documents, l'expedient passarà a estat “CADUCAT”, no podent continuar amb la tramitació 

d'aquest. 

28. 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. 

29. Quan es produeix la reserva de l'ajuda? 

Una vegada adjuntats tots els documents obligatoris que s'especifiquen en el document 

“Procediment Simplificat Sol·licitud” (vegeu pregunta 27), s'ha de “CURSAR SOL·LICITUD” 

perquè es produïsca de manera efectiva la sol·licitud d'ajuda. En aquest moment, se li assignarà 

una DATA I UNA HORA DE SOL·LICITUD 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. 

30. Malgrat 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 266/2021) i en cas que hi haja alguna 

cosa que no es complisca, es denegaria la sol·licitud d'ajuda. Si compleix amb tot es procedirà a 

la seua concessió. 

31. Una vegada concedida l'ajuda, podria acabar no pagant-se la mateixa? 

SÍ. Una vegada concedida l'ajuda falta 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 266/2021). En el cas que hi haja algun que no es 

complisca, es revocaria l'ajuda. 

32. Puc realitzar algun pagament en metàl·lic? 

http://moves.ivace.es/ca/moves-iii-vehicles/informacio-programa-moves-iii-vehicles
http://moves.ivace.es/ca/moves-iii-vehicles/informacio-programa-moves-iii-vehicles
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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. Sí que 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 persona beneficiària i el pagament 

amb targeta de crèdit + extracte de la targeta + carregue total mes persona beneficiària. 

33. Què s'ha de fer en cas d'adquirir un vehicle amb la modalitat de rènting? 

En la sol·licitud d'ajuda: 

El tràmit l'ha de fer i signar la persona o usuari final del vehicle objecte de la subvenció (a través 

del concessionari adherit si correspon). Per tant, tota la informació del formulari de sol·licitud 

ha de ser del beneficiari final de la subvenció, ja siga una persona física, autònom, administració 

pública o una empresa privada, excepte el número de compte bancària on vaja a abonar-se 

l'ajuda si escau, que haurà de ser el de l'empresa rènting. 

En la justificació (una vegada s'haja resolt i atorgat la subvenció): 

Presentar el contracte amb l'empresa de rènting amb tots els requisits especificats segons 

l'apartat 2.a.4 de l'annex II del Reial decret 266/2021. Aquest contracte deu: 

- Establir una duració mínima de dos anys des de la data de la seua entrada en vigor. 

- Ha de ser posterior a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. En el cas d'autònoms, 

persones físiques, comunitats de propietaris i administracions públiques posterior al 9 

d'abril de 2021. 

- Establir expressament que l'arrendatari és el destinatari últim de l'ajuda que s'atorgue. 

- Constar que una vegada l'empresa de rènting reba el pagament de l'import de la mateixa 

en aquesta data, aplicarà el total d'aquesta ajuda a la reducció de les quotes de 

pagament que queden per a satisfer per part de l'arrendatari. 

- Recollir que, en cas que l'import de la suma de les quotes pendents per abonar fóra 

inferior a l'import de l'ajuda, l'excedent d'ajuda pendent d'abonar al destinatari últim 

haurà de ser abonat a la finalització del contracte. 

- Indicar de manera clara el cost d'adquisició (sense IVA) per part de l'empresa de rènting 

per a comprovar que no supera el límit establit en les bases reguladores (45.000 € sense 

IVA o 53.000 € per a vehicles BEV de 8 places). 

A més, també s'haurà d'adjuntar un document d'endós del beneficiari cap a l'empresa de rènting 

on el beneficiari final accepta traslladar la subvenció directament a l'empresa de rènting, qui 

posteriorment li reduirà la quota per un valor total igual a l'import de la subvenció obtinguda. 

34. Com puc saber en quin estat es troba la meua sol·licitud d'ajuda? 
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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/ca/consulti-el-seu-

expedient. 

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. 

35. Puc continuar sol·licitant ajudes una vegada acabat els fons disponibles? 

Sí. Pot continuar sol·licitant ajudes fins al 31 de desembre de 2023 encara que no hi haja fons 

disponibles. Si realitza una sol·licitud una vegada esgotat el pressupost, aquesta passarà a 

“RESERVA”. Aquesta sol·licitud 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. 

http://moves.ivace.es/ca/consulti-el-seu-expedient
http://moves.ivace.es/ca/consulti-el-seu-expedient



