CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A MODERNITZAR EL PARC AUTOMOBILÍSTIC DE VEHICLES I NOVES ESTACIONS DE RECÀRREGA ELÈCTRIQUES, GAS
NATURAL O GASOS LIQUATS DE PETROLI

DOTACIÓ ECONÒMICA: 150.000,00 € (any 2011)
BENEFICARIS
* Persones
físiques o
jurídiques de
dret privat.
* Associacions
o entitats sense
finalitat
lucrativa.
* Empreses
públiques.

DOCUMENTACIÓ COMÚ
* Sol·licitud segons els Annexos
d’aquesta convocatòria
* Imprès TG002 signat pel sol·licitant i
signat i segellat pel Banc (si no és
perceptor de la CAIB).
Consells insulars i ajuntaments:
a)
b)
c)

* Agrupacions
de persones
físiques o
jurídiques
privades.
* Ajuntaments i
Consells
Insulars
* Comunitats
de bens o
qualsevol altre
tipus d’unitat
econòmica o
patrimoni
separat sense
personalitat
jurídica

d)

DNI o CIF del sol·licitant o del
representant legal.
Acord òrgan competent
sol·licitud d’ajuda.
Certificat del Secretari de la
corporació de què el projecte
compleix tots els requisits
legals.
Declaració responsable d’estar
al corrent de les obligacions
tributàries i davant la S. Social.

Empreses i persones físiques:
a) DNI, NIE, CIF
En cas d’agrupacions físiques o
jurídiques privades sense
personalitat:
b) Còpia constitució Comunitat
indicant la participació de cada
membre.
c) Nomenament i poders del
Representant.
d) Compromís d’execució de cada
membre.
e) Import de la subvenció a aplicar a
cada membre.
f) Declaració d’altres ajudes subjectes a
mínimis (empreses privades).

ALTRA DOCUMENTACIÓ

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
HÍBRIDA, amb capacitat de tracció elèctrica al
100% mitjançant bateries i emissions inferiors a
110 g de CO2/km.

* Oferta tècnica i econòmica de
l’empresa comercialitzadora del
vehicle.
* Fotocòpia de la factura si la
compra ja s’ha realitzat.
* Característiques tècniques del
vehicle on constin les dades objecte
dels requisits d’actuacions
d’aquesta convocatòria.
* Fitxa tècnica del vehicle abans de
la reforma.
* Oferta tècnica i econòmica de
l’empresa que reforma el vehicle.

* Oferta tècnica i econòmica de
l’empresa comercialitzadora del
vehicle.
* Fotocòpia de la factura si la
compra ja s’ha realitzat.
* Característiques tècniques del
vehicle on constin les dades objecte
dels requisits d’actuacions
d’aquesta convocatòria.

(Només en poden ser beneficiaris
les empreses -veure resolució-)
* Oferta tècnica i econòmica de
l’empresa comercialitzadora de la
bicicleta.
*Declaració responsable (annex 5)

ADQUISICIÓ NOUS
VEHICLES (turismes o
furgonetes fins a 3.500 kg de
MMA de propulsió)

TRANSFORMAR VEHICLES
PER A SER ALIMENTATS
AMB GNC O GLP. O EN
VEHICLES ELÈCTRICS
ADQUISICIÓ VEHICLES
INDUSTRIALS NOUS DE
PROPULSIÓ
Relacionats amb el transport per
carretera (autobusos i camions)

ADQUISICIÓ
MOTOCICLETES HÍBRIDES

ADQUISICIÓ DE BICLICLETA
ELÈCTRICA

GNC o GLP, amb emissions inferiors a 140 g de
CO2/km. (poden ser transformats a GNC o GLP
prèviament a la matriculació o poden estar en
reforma autoritzada dins els tres mesos següents a
la matriculació)

Transformar a GNC o GLP: S’entén com a
transformació els vehicles en reforma autoritzada
posterior a tres mesos des de la data de
matriculació.
Transformar a vehicle elèctric: Transformar
vehicles de combustió interna amb menys de 5
anys d’antiguitat en vehicles elèctrics

SUBVENCIÓ
MÀXIMA
2.000,00 €

1.200,00 €

450,00 €

3.000, 00 €

GNC o GLP
12.000,00 €

Capacitat tracció elèctrica 100%
Potència major de 4 kW
Matrícula ordinària placa blanca.

750,00 €

500,00 €

* Memòria tècnica o avantprojecte.
S’hi ha d’incloure com a mínim:
descripció, plànols ubicació,
característiques tècniques i
pressupost.

NOVES ESTACIONS
RECÀRREGA DE GNC O GLP

NOVES ESTACIONS
RECÀRREGA ELÈCTRIQUES

Obertes al públic o privades

30.000,00 €

Punts de recàrrega elèctrics per a garatges de flotes
de vehicles d’empreses.

Veure detall a la
resolució

Punts de recàrrega elèctrics d’ús privat en places
d’aparcament comunitàries dels edificis.

200,00 €

Xarxes i punts de recàrrega elèctrics per al servei
al públic.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Fins el 27 de juny de 2011 o fins que s’exhaureixi la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.
CRITERIS DE REPARTIMENT: és el de l’ordre de presentació completa i conforme de la sol·licitud i de la documentació annexa.
QUANTIA MÀXIMA PER BENEFICIARI: 35.000,00 €
TERMINI EXECUCIÓ ACTIVITAT SUBVENCIONADA: de l’1 de gener de 2011 fins el 15 de novembre de 2011

Veure detall a la
resolució

