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REAL DECRETO 266/2021,de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de 
ayudas a las comunidades autònomes y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de 
programes de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. 

 
PUBLICACIÓ OFICIAL: BOE nº 89 
DATA DE PUBLICACIÓ: 14/04/2021 
ENTRADA EN VIGOR: 15/04/2021 
ÀMBIT: Estatal 
DECRET 
FITXA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA D’INCENTIUS A LA MOBILITAT EFICIENT I 
SOSTENIBLE ( PROGRAMA MOVES III) 
 
RESUM 

 
Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i a Catalunya l’ICAEN, n’és l’Òrgan gestor. 
 
Cada comunitat autònoma efectuarà la convocatòria corresponent en un termini màxim 
de 3 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret. 
 
A continuació us oferim un breu resum dels punt més destacats d’aquest Reial Decret: 
 
 
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 
 
Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que hauran de 
complir els requisits que s’estableixen en l’annex I: 
 

• Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics<<endollables>> i de pila 
combustible. 

 
• Actuació 2: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. 

 
 
BENEFICIARIS 
 

a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques. 
b) Les persones físiques majors d'edat 
c) Les comunitats de propietaris. 
d) Les persones jurídiques. 
e) Entitats locals i el sector públic institucional. 

 
QUANTIA 
 
S’inclou en l’annex III d’aquest Reial Decret, per a cadascuna de les actuacions 
subvencionables. 
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TERMINIS 

Sol·licitud:  Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a 
esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació o com a màxim el 31 
de desembre de 2023. 

 
RÈGIM REGLAT 
 
Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud. 
 
 
CARÀCTER INCENTIVADOR 

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud 
d’ajuda. 

 

 
Adjuntem l’enllaç web al Real Decreto 266/2021 on hi podeu consultar l’annex I 
(actuacions subvencionables), l'annex II (documentació que cal presentar amb la 
sol·licitud) i  l’annex III ( Quantia de les ajudes ). 
 
 


