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Barcelona, 25 de gener de 2023 

 

A l’atenció de la Sra. Marta Morera 

Directora de l’ICAEN (Institut Català d’Energia) 

 

Benvolguda Directora, 

Des de la Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, FECAVEM, volem 

transmetre la nostra preocupació per la situació que travessa el Pla Moves 

III a Catalunya. 

Primer de tot, hem de dir que com a patronal, FECAVEM col·labora amb 

l’ICAEN per la seva condició de representació del col·lectiu de comerciants 

de vehicles de motor i manté un seguiment permanent per ajudar, amb tot 

allò que podem, i contribuir en l’èxit d’un programa d’ajudes que manté dues 

línies d’actuació: la primera, el suport als compradors de vehicles de motor 

per canviar els seus hàbits de compra facilitant l’accés al vehicle elèctric i 

assolint el menor impacte ambiental possible. La segona, ajudar a la creació 

d’una xarxa d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.  

Amb aquest propòsit d’ajudar, acompanyem aquesta carta amb un informe de 

situació del Pla Moves III a Catalunya on s’especifiquen una selecció els 

indicadors més rellevants per valorar el funcionament del programa.  

 

 



 

 

Així doncs, volem posar de manifest que les resolucions atorgades respecte 

a les sol·licitades són del 71% i el 50% en les dues línies d’ajuts obertes. Pel 

que fa als pagaments transferits efectivament als beneficiaris, només s’han 

liquidat un 3% i porta un retard alarmant.  

Considerem que es porta un retràs considerable i que es resolen massa 

lentament, restant eficiència a l’ajut.   

En aquestes circumstàncies, certament existeix un Pla que valorem molt 

positivament, però que la seva gestió li resta potencial i eficiència. 

Obviem les comparatives amb programes d’altres comunitats autònomes i 

l’acumulació de programes d’ajuts que gestioneu directament des de l’ICAEN, 

que en són molts. Però si ens focalitzem en la gestió del Pla Moves III català, 

és evident que necessita una forta empenta d’ara en endavant. 

Per tot plegat, en aquesta carta demanem una reacció ràpida i l’adopció de 

les mesures adients per accelerar les resolucions i els pagaments en la 

màxima brevetat possible. 

Acompanyem informe Pla Moves III 

 
 
 
                       

 
 
 

Jaume Roura Calls 
President 

  


