
   

 

126. Subvenció per a la compra d'un vehicle de baixes 

emissions dedicat al transport i a la distribució urbana 

de mercaderies- AMB-. 

 

1. Tipus d’ajut:    

Concessió d'ajuts econòmics destinats a entitats dedicades al transport i la 

distribució de mercaderies, per tal de facilitar-los la compra de vehicles nous de 

baixes emissions.  

Vehicles subvencionables 

Només pot ser objecte de subvenció la compra de vehicles nous que pertanyin 

a les categories següents: 

Furgonetes o camions lleugers (N1): vehicles amb motor fabricats per al 

transport i la distribució de mercaderies amb una massa màxima en càrrega 

tècnicament admissible (MMTA) que no superi les 3,5 tones. Aquests vehicles 

han d'estar en possessió d'alguna de les següents etiquetes mediambientals de 

la DGT: 

Vehicles amb etiqueta ZERO, ECO i C. 

Bicicletes i tricicles de càrrega. 

Tot vehicle subvencionable ha de dedicar-se al transport o a la distribució de 

mercaderies en l'àmbit metropolità. 

Quantia de la subvenció: 

La quantia de l'ajut per a l'adquisició d'un vehicle nou, de les categories o 

tipologies admeses, es calcularà com un percentatge del preu de venda del 

vehicle sense IVA. No s'inclourà com a preu de venda del vehicle el possible 

equipament addicional que requereixi el comprador. 

 



   
 

El percentatge màxim de subvenció sobre el preu de venda sense IVA 

s'estableix en un 20 % en el cas de les furgonetes o camions lleugers (N1). 

En el cas de les bicicletes o els tricicles de càrrega, el percentatge màxim de 

subvenció sobre el preu de venda sense IVA s'estableix en un 50 %. 

 

CATEGORIA DEL VEHICLE 
 

AJUT MÀXIM (€ per vehicle) 

N1 (MMTA ≤ 3,5 t) etiqueta ZERO 3.500 € 

 
etiqueta ECO 2.000 € 

 
etiqueta C 1.000 € 

Bicicleta o tricicle de càrrega 
 

1.500 € 

Cada convocatòria podrà fixar uns percentatges màxims i uns llindars màxims 

de subvenció iguals o inferiors als anteriors. Els vehicles subvencionables 

hauran de ser nous, i s'hauran de comprar en un termini màxim de sis mesos a 

partir de la data d'atorgament de la subvenció. 

2. Beneficiaris: 

En el cas de furgonetes o camions lleugers (N1): Empresaris individuals 

(autònoms) donats d'alta correctament i en actiu, sempre que no estiguin 

afectats per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que compleixin els 

requisits que es troben a l’apartat beneficiaris. 

En el cas de bicicletes o tricicles de càrrega: Poden ser beneficiaris o 

beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes Bases els empresaris 

individuals (autònoms), les cooperatives, les associacions, les fundacions i les 

empreses d'inserció social donades d'alta correctament i en actiu, sempre que 

no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que compleixin 

els requisits que es troben a l’apartat beneficiaris. 

 

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencio-per-a-la-compra-d-un-vehicle-de-baixes-emissions-dedicat-al-transport/9573165/11696
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencio-per-a-la-compra-d-un-vehicle-de-baixes-emissions-dedicat-al-transport/9573165/11696


   
 

3.  Documentació a presentar: 

S’ha de presentar les declaracions següents: 

 Declaració responsable de coneixement i compliment d'aquestes Bases, 

de la convocatòria i de les altres normatives aplicables. 

 Declaració responsable de dedicar el vehicle a activitats de servei públic 

en el sector del transport i la distribució urbana de mercaderies, amb 

àmbit operatiu a Barcelona i als municipis metropolitans del seu entorn. 

 Declaració responsable de disposar, almenys, d'una base operativa en 

qualsevol dels 36 municipis metropolitans. 

 Declaració responsable de ser titular, com a màxim, de cinc vehicles 

autoritzats per al transport i la distribució de mercaderies en l'àmbit 

metropolità de Barcelona (només en el cas d'una sol·licitud per a una 

furgoneta o camió lleuger N1). 

A més de la fitxa esmentada, a la instància genèrica cal annexar-hi la 

documentació administrativa, tributària i econòmica (es pot trobar a l’apartat 2 

tràmit). 

Formularis: 

Fitxa de sol·licitud. 

Compte justificatiu certificació de despesa. 

Fitxa de dades bancàries.  

4. Quan es podrà demanar?:  

En termini, la presentació de sol·licituds s'acabarà el 30 de juny de 2021 o 

quan s'esgoti la dotació econòmica de la convocatòria. 

 

 

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencio-per-a-la-compra-d-un-vehicle-de-baixes-emissions-dedicat-al-transport/9573165/11696
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencio-per-a-la-compra-d-un-vehicle-de-baixes-emissions-dedicat-al-transport/9573165/11696
https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/0df71b02-6587-4c17-87b5-10942ea099b5/content/Fitxa%20sol.licitud%20subvencions%20DUM%202020%20CAT.pdf?attachment=false&mimeType=application/pdf&sizeInBytes=229685
https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/d028bf4b-80bb-498d-be88-d49cd95ab34f/content/COMPTE%20JUSTIFICATIU%20subvencions%20DUM%202020%20CAT.pdf?attachment=false&mimeType=application/pdf&sizeInBytes=139953
https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/28ba9b63-afc2-452b-bf55-1561fda1ec90/content/Fitxa%20de%20dades%20bancaries%20SEPA%20AMB%20CAT.pdf?attachment=false&mimeType=application/pdf&sizeInBytes=320419


   
 

5. Com tramitar-ho?:  

S'ha de presentar una sol·licitud al Registre electrònic de l'AMB a través d’una 
instància genèrica degudament emplenada, durant el termini de presentació 
establert. L’enllaç al tràmit de la subvenció és el següent:  
 
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/instancia-
generica-per-registre-electronic/7786542/11696 
 

6. Normativa aplicable:  

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE L’AMB PER A LA 

RENOVACIÓ DE LES FLOTES METROPOLITANES DE TRANSPORT I 

DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES AMB VEHICLES DE BAIXES EMISSIONS. 

Convocatoria subvenciones a la renovación de las flotas metropolitanas de 

transporte y distribución de mercancías. 

7. Altres dades d’interès :  

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencio-per-
a-la-compra-d-un-vehicle-de-baixes-emissions-dedicat-al-transport/9573165/11696 

 

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/instancia-generica-per-registre-electronic/7786542/11696
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/instancia-generica-per-registre-electronic/7786542/11696
https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/1712363d-5bfc-4621-a9de-d5f2cd6d98cf/content/Bases%20subvencions%20DUM%20sostenible%2015072020%20v013CAT.pdf?attachment=false&mimeType=application/pdf&sizeInBytes=963351
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/518741
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencio-per-a-la-compra-d-un-vehicle-de-baixes-emissions-dedicat-al-transport/9573165/11696
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencio-per-a-la-compra-d-un-vehicle-de-baixes-emissions-dedicat-al-transport/9573165/11696

