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Ajudes al sector de l'automoció: Actives

Entitat Descripció Sector Destinataris Data finalització Links

IDEA

Mobilitat elèctrica MOVES III. 
Dotació pressupostària de 
400.000.000 euros, que podran 
ser ampliats sempre que hi hagi 
una execució pressupostària 
adequada, disponibilitat 
pressupostària i prèviament a 
l'expiració del termini de vigència.

Automoció. 
Mobilitat 

sostenible

Persones físiques i autònoms, comunitats de 
propietaris, persones jurídiques constituïdes a 
Espanya, el NIF de les quals comenci per A, B, C, D, E, 
F, G, J, R, W i Entitats de Conservació de Polígons o 
Societats Agràries de Transformació que el seu NIF 
comenci per V. 

També seran ultimes destinatàries de les ajudes les 
Entitats locals i sector públic institucional.

31 de desembre 
del 2023

Ministeri 
d'assumptes 
econòmics i 

transformació 
digital

Primeres ajudes de Kit Digital, per 
fomentar la digitalització de pimes. 
Té per objecte la concessió 
d'ajuts a petites empreses, 
microempreses i persones en 
situació d'autoocupació per a 
l'adopció de solucions de 
digitalització disponibles al mercat

Tots

Empreses entre 10 i 49 empleats

L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de dotze 
mil euros (12.000 €)

15 de setembre 
del 2022

GENCAT –
Departament 
d’Empresa i 

Treball

Subvencions a projectes de 
reindustrialització, relocalització
i inversió del sector industrial

Tots

Tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a 
Catalunya

Màxim 2.300.000,00 euros per projecte

23 de maig de 
2022

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://www.youtube.com/watch?v=y7ym1KZ7Rso
https://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-de-reindustrialitzacio-relocalitzacio-i-inversio-del-sector-industrial
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Ajudes al sector de l'automoció: Finalitzades

Entitat Descripció Sector Links

CDTI
El CDTI llança la convocatòria del Programa Tecnològic d'Automoció Sostenible, 
amb 40 milions d'euros a subvencions

Automoció. Mobilitat 
sostenible

IDEA PROGRAMA MOVES PROJECTES SINGULARS II
Automoció. Mobilitat 

sostenible

MINISTERI DE 
TRANSPORTS, 

MOBILITAT I AGENDA 
URBANA

Ordre TMA/892/2021, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per al Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes 
emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova i publica la 
convocatòria corresponent a l'exercici 2021

Transport urbà

MINISTERI DE 
TRANSPORTS, 

MOBILITAT I AGENDA 
URBANA

Ordre TMA/957/2021, de 7 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores de la concessió d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de 
plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola i la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds per a lobtenció de les subvencions pel procediment de 
concurrència competitiva.

Agenda urbana

INECO
Serveis per crear una factoria d'aplicacions mòbils o serveis en mobilitat (App
factory).

Mobilitat

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Noticias/2021/Julio/El-CDTI-lanza-la-convocatoria-del-Programa-Tecnologico-de-Automocion-Sostenible-con-40-millones-de-euros-en-subvenciones.html
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-39568
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/583366
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf
https://www.ineco.com/webineco/perfil-del-contratante/licitaciones/abiertas/servicios-creaci%C3%B3n-factor%C3%ADa-aplicaciones-m%C3%B3viles
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Històric d’Informació (1/7)

Entitat Descripció Sector Links

Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme

ACORD pel qual es declara com a Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 
Econòmica el desenvolupament d'un ecosistema per a la fabricació del Vehicle Elèctric i Connectat.

Automoció. 
Mobilitat 

sostenible

Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana

Fons Europeus. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Components 1 i 6. ACORD pel qual 
s'autoritza la proposta de distribució territorial de crèdits pressupostaris a favor de les comunitats 
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla per al finançament d'actuacions d'inversió en el marc 
dels components 1 "Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i 
metropolitans" i 6 "Mobilitat sostenible, segura i connectada" del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, per un import total de 947.500.000 euros per a l'exercici 2021, per 
sotmetre'ls a la Conferència Nacional de Transports.

Mobilitat 
sostenible

Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública

Fons Europeus. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. (C12, I2). ACORD pel qual es modifiquen 
els límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs al Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, General 
Pressupostària, i l'article 41 del Reial decret llei 36/2020, per a l'execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, amb la finalitat de finançar la convocatòria d'ajuts del programa de 
suport a Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica, en relació amb 
un ecosistema favorable per a la fabricació del Vehicle Elèctric i Connectat (Component 12, Inversió 
2).

Automoció

Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana

Compromís del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (C1, I1). REIAL DECRET pel qual 
s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes ia les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes 
per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades 
prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que facin transport privat 
complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Automoció. 
Transport

Nota: Presentat el 14 desembre 2022

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx#fragment-1
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210713.aspx#industria_perte
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211019.aspx#ccaa
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11918.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#hacienda_electrico
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210713.aspx#industria_perte
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211019.aspx#ccaa
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Històric d’Informació (2/7)

Entitat Descripció Sector Links

Ministeri de 
Transports, Mobilitat 

i Agenda Urbana

Fons Europeus. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. (C6, R1). ACORD pel qual s'aprova 
l'Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030.

Mobilitat

Ministeri de 
Transports, Mobilitat 

i Agenda Urbana

Anunci de la Secretaria General de Transports i Mobilitat pel qual es fa pública la relació de 
sol·licituds admeses provisionalment i de sol·licituds a anul·lar a petició del sol·licitant a la primera 
convocatòria del Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i 
la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, efectuada per Ordre TMA/892/2021, de 17 d'agost.

Mobilitat

Ministeri per a la 
Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic

Compromís del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Component 8. REIAL DECRET pel 
qual es regula la concessió de subvencions directes a les empreses distribuïdores d'energia 
elèctrica per a la realització d'inversions de digitalització de xarxes de distribució d'energia elèctrica 
i en infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric amb càrrec als fons del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.

Mobilitat 
sostenible

Hisenda i Funció 
Pública

REIAL DECRET-LLEI pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit energètic per al foment de la 
mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables.

Mobilitat 
elèctrica

Ministeri per a la 
transició ecològica i 
el repte demogràfic

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 
FLOTAS), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència .

Mobilitat 
sostenible

Ministeri d’indústria, 
comerç i turisme

El Govern dóna llum verda a la norma que regirà els ajuts del PERTE del vehicle elèctric i connectat PERTE VEC

Nota: Presentat el 3 gener 2022

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#movilidad
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-B-2021-49117.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211221.aspx#electricos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211221.aspx#fiscales
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21196.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/El-Gobierno-da-luz-verde-a-la-norma-que-regir%C3%A1-las-ayudas-del-PERTE-del-vehiculo-electrico-y-conectado.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21612.pdf
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Històric d’Informació (3/7)

Entitat Descripció Sector Links

Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme

ACORD pel qual es declara com a Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 
Econòmica el desenvolupament d'un ecosistema per a la fabricació del Vehicle Elèctric i Connectat.

Automoció. 
Mobilitat 

sostenible

Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana

Fons Europeus. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Components 1 i 6. ACORD pel qual 
s'autoritza la proposta de distribució territorial de crèdits pressupostaris a favor de les comunitats 
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla per al finançament d'actuacions d'inversió en el marc 
dels components 1 "Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i 
metropolitans" i 6 "Mobilitat sostenible, segura i connectada" del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, per un import total de 947.500.000 euros per a l'exercici 2021, per 
sotmetre'ls a la Conferència Nacional de Transports.

Mobilitat 
sostenible

Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública

Fons Europeus. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. (C12, I2). ACORD pel qual es modifiquen 
els límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs al Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, General 
Pressupostària, i l'article 41 del Reial decret llei 36/2020, per a l'execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, amb la finalitat de finançar la convocatòria d'ajuts del programa de 
suport a Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica, en relació amb 
un ecosistema favorable per a la fabricació del Vehicle Elèctric i Connectat (Component 12, Inversió 
2).

Automoció

Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana

Compromís del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (C1, I1). REIAL DECRET pel qual 
s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes ia les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes 
per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades 
prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que facin transport privat 
complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Automoció. 
Transport

Nota: Presentat el 3 gener 2022

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx#fragment-1
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210713.aspx#industria_perte
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211019.aspx#ccaa
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11918.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#hacienda_electrico
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210713.aspx#industria_perte
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211019.aspx#ccaa
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Històric d’Informació (4/7)

Nota: Presentat el 17 gener 2022

Entitat Descripció Sector Links

Ministeri per a la 
Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic

Resolució de 29 de desembre de 2021, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, EPE, 
MP, per la qual es publica la Resolució de 29 de desembre de 2021, del Consell d'Administració, per 
la qual es deleguen competències per a la formalització de convocatòries d'ajudes establertes a 
l'empara de 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 Flotas), a el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Mobilitat 
sostenible

Ministeri de Ciència i 
Innovació

Anunci de formalització de contractes de: Secretaria General del Centre d'Investigacions 
Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT). Objecte: Subministrament, instal·lació, 
legalització, posada en servei i manteniment dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a les 
instal·lacions del CIEMAT a Madrid (lot1) i Centres Territorials: CEDER (Lot2) i PSA (lot 3). Finançat 
amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Mobilitat 
sostenible

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-B-2022-786.pdf
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Històric d’Informació (5/7)

Nota: Presentat el 28 febrer 2022

Entitat Descripció Sector Links

Ministeri de 
Transports, Mobilitat 

i Agenda Urbana

Anunci de la Secretaria General de Transports i Mobilitat sobre la resolució provisional de 
concessió d'ajuts del programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes 
emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència

Mobilitat

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/perte.aspx
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Històric d’Informació (6/7)

Nota: Presentat el 15 març 2022

Entitat Descripció Sector Links

Ministeri de 
Transport, Mobilitat i 

Agenda Urbana

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha atorgat provisionalment 1.000 milions 
d'euros dels fons europeus de recuperació a 170 municipis i dos ens supramunicipals per 
descarbonitzar i digitalitzar la mobilitat urbana. 

Transport

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-23022022-1401
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Històric d’Informació (7/7)

Nota: Presentat el 1 abril 2022

Entitat Descripció Sector Links

Ministeri de 
Indústria, Comerç i 

Turisme

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat el PERTE pel desenvolupament del vehicle 
elèctric i connectat i preveu una inversió total de més de 24.000 milions d’euros en el període 2021-
2023, amb una contribució del sector públic de 4.295 milions d’euros i una inversió privada de 
19.714 milions d’euros.

Vehicle Elèctric

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-23022022-1401


Partners
for impact


