
TAULA AJUDES VEHÍCLES ELÈCTRICS/PILA DE COMBUSTIBLE

Sense 

V.Ferralla

Amb 

V.Ferralla

Sense 

V.Ferralla

Amb 

V.Ferralla

Sense 

V.Ferralla

Amb 

V.Ferralla

Pila de combustible - - 4.500 7.000 2.900 4.000 2.200 3.000

Major o igual de 30 i 

menor de 90 (híbrid 

endollable)

2.500 5.000 1.700 2.300 1.600 2.200

Major o igual de 90 4.500 7.000 2.900 4.000 2.200 3.000

Elèctrics i Pila de 

combustible
Furgoneta (N1) Major o igual de 30 7.000 9.000 3.600 5.000 2.900 4.000

Quadricicle 

lleuger (L6e)
- - 1400 1600 800 1000 800 1000

Quadricicle pesat 

(L7e)
- - 1800 2000 1200 1500 1200 1500

Motocicleta (L3e, 

L4e, L5e, con 

P≥3kW)

Major o igual de 70 10.000 1100 1300 750 950 700 900

(3) El límit de preu de venda del vehicle s'amplia a 53.000 per a vehicles BEV de 8 places

Increments d'ajuda 10% (no acumulables entre si):

1. Vehicles M1 per persones físiques o vehicles N1 per professionals autònoms, amb discapacitat amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció, sempre que l'adaptació 

conste en la fitxa tècnica del vehicle adquirit.

2. Habitants 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.

3. Vehicles M1 que es destinen a l'ús de taxi o a serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC), sempre que s'acredite que, en el permís de circulació, en el camp D4 del vehicle adquirit, conste PUBL-

Taxi (codi A04) o «lloguer amb conductor (ACC)», respectivament.

Motorització Categoria

Autonomia en manera 

de funcionament 

elèctric (km)

segons cicle WLTP
(2)

Límit preu 

venda 

vehícle (1) (€)

Ajuda (€)

Persones físiques, 

Autònoms i Entitats 

Públiques

PIME Gran Empresa

(1) S'entén com a preu de venda, el preu de venda al client, abans d'IVA, en el moment de sol·licitar l'ajuda.

(2) L'autonomia en manera de funcionament exclusivament elèctric, es defineix com la distància capaç de recórrer el vehicle utilitzant exclusivament l'energia acumulada en els seus bateries, i que declara el 

fabricant en la documentació tècnica i comercial del vehicle.

Elèctrics 45.000(3)

Elèctrics

Turisme (M1)


