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Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del 
programa d’incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES 
FLOTES), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. 

 

PUBLICACIÓ OFICIAL: BOE  nº 305 
DATA DE PUBLICACIÓ:22/12/21 
ENTRADA EN VIGOR: 23/12/21 
ÀMBIT: Estatal 

DECRET 
FITXA INFORMATIVA PER OPTAR A LES AJUDES PER A LA PROJECTES 
D’ELECTRIFICACIÓ DE FLOTES DE VEHICLES LLEUGERS QUE OPERIN EN MÉS D’UNA 
COMUNITAT AUTÒNOMA (Programa MOVES FLOTES) 
  
RESUM 

 
Enguany ha entrat en vigor l'Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles 
lleugers (Programa MOVES FLOTES), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència Europeu. 
 
Aquests ajuts estan regulats i gestionats per l’IDAE. 
 
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 i de pila combustible. 
 

 Actuació 2: Instal·lació de punts de recàrrega en l'aparcament de la flota, com a part del 
projecte d'electrificació de l'empresa. 

 
 Actuació 3: Costos de transformació de la flota cap a l'electrificació. 

 
a) Cost d'adquisició i implantació de sistema de gestió de la flota o      adaptació de 

l'existent, que permeti, entre altres, digitalitzar el control de rutes o gestionar la 
recàrrega, així com formació en el seu ús, del personal de l'empresa sol·licitant 
de l'ajuda, cas de ser necessària. 

 
b) Cost en impartició de cursos de formació de conductors de l'empresa sol·licitant, 

per a una conducció eficient de la flota elèctrica. 

S'estableix com a requisit imprescindible que se sol·liciti ajuda almenys per a l'actuació 1, relativa 
a l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila combustible, mentre que les actuacions 2 i 3 seran 
opcionals. 
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BENEFICIARIS 
 

a) Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran 
empresa) 

b) Sector públic institucional 

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

 

TERMINIS 

Sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOE, 
en la forma i termini que en ella s'estableixi. 

Resolució: 6 mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria. 

Execució: 18 mesos, comptats a partir de la data de notificació de la resolució favorable 
de concessió d'ajuda. 

Justificació: 3 mesos, comptats a partir de la data en què expiri el termini màxim per a 
l'execució de l'actuació. 

 

 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva 
 
 
CARÀCTER INCENTIVADOR 

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

 

 
Adjuntem l’enllaç web al Orden TED/1427/2021 on hi podeu consultar l’annex I (actuacions 
subvencionables), l’annex III (quantia de les ajudes) i l'annex v (documentació que cal presentar 
amb la sol·licitud). 
 
 
 


