
   

 

Tarragona,14 de març de 2022 
 

Circular nº 41 /2022 
 Referència: Afiliats FEAT 

 
 
 
ASSUMPTE: AJUDES TRANSFORMACIÓ DE FLOTES DE TRANSPORT. 
   
A data d'avui, s'ha publicat al DOGC l'ORDRE VPD/37/2022, de 9 de març, per la qual 
s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la transformació de flotes 
de transport de viatgers i mercaderies, així com de la RESOLUCIÓ VPD/664/2022, de 
9 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de les dites 
subvencions (finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU). 
 
La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 
21.744.599 euros, que seran distribuïts de la manera següent: 
 
Activitat 1: “Achatarramiento”, fins a un màxim del 45% de l'import disponible, que 
representen 9.785.069 euros. 
 
Activitat 2: Adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni, amb un 
mínim del 40% de l’import disponible, que representen 8.697.839 euros. 
 
La resta d’activitats subvencionables són: 
 
Activitat 3: “Retrofit” o modificació de la forma de propulsió de vehicles. 
Activitat 4: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
Si alguna de les partides no s'ha esgotat i una altra partida tingués llista de reserva 
o espera, es podrà reassignar el pressupost entre tipologia d'activitats, a criteri de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
L’import de les subvencions a atorgar en aquesta convocatòria es fixa en les 
quantitats de les actuacions subvencionables amb els límits màxims que s’inclouen a 
l’annex I del Reial decret 983/2021 (vegeu circulars núm. 143/2021 i 34/2022). 
 
Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores de l'endemà 
de la publicació, mes a dir, del dia 15/03/2022 i fins al 30 d'abril del 2024 
a les 15.00 hores, excepte per a l'activitat 4, d'implantació d'infraestructura de 
recàrrega de vehicles elèctrics, que és fins al 31 de desembre del 2023 a les 15 hores. 
 
 
 



   

 

 
 
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, les han de signar la 
persona sol·licitant de la subvenció o el seu representant legal i s'han de presentar 
per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i 
mitjançant el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya. 
 
La sol·licitud s'ha d'emplenar al formulari específic habilitat per tramitar-la, que es 
pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/index.html  
  
Adjuntem com a annex a la present circular les normes esmentades, on podran 
comprovar els requisits i incompatibilitats de les ajudes (base 4) així com els requisits 
de la sol·licitud (base 6). 
 
 
Atentament,     

                                                                     

 PER LA FEDERACIÓ                                                                       
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