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ESPECIAL FIRAVO

La Fira del
Vehicle d’Ocasió
celebra la seva
quinzena edició
Es farà els dies 1, 2 i 3 d’octubre, de les 10 h a
les 20 h, al Recinte Firal de Figueres, i l’entrada
serà gratuïta
Redacció l figueres

A

quest any la ciutat de Fi·
gueres torna a ser l’epi·
centre del sector de l’au·
tomòbil amb la 15a edi·
ció de la Fira del Vehicle d’Ocasió
(FiraVO). Aquesta és una de les fi·
res de vehicles de segona mà de
referència de la província de Giro·
na i les persones visitants hi troba·
ran ofertes exclusives durant els
tres dies del FiraVO.
FIRA VO 2021. L’exposició i ven·
da de vehicles dels concessionaris
i empreses de venda de vehicles
de segona mà de Figueres es farà
els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2021,
a l’emplaçament de sempre, el re·
cinte Firal, i l’entrada serà gratuïta.
Aquest any l’horari també serà ini·
terromput i les persones visitants
podran entrar al recinte de les 10
a les 20 h. Des del consistori fi·
guerenc expliquen que «enguany,
amb motiu de problemes logístics
de distribució d’abast mundial,
hi ha molt poc estoc de cotxes».
Aquest 2021 hi haurà un total de

catorze expositors, un menys que
l’edició anterior. Els concessiona·
ris expositors pertanyen la majoria
a Figueres, i hi participen gairebé
tots els de la ciutat.

Es calcula que l’impacte econòmic per la ciutat és de 467.135 euros
fira té un pressupost de 10.000 €
aproximadament que va a càrrec
de l’Ajuntament de Figueres i en
aquesta ocasió hi haurà servei de
wifi gratuït i de bar, tant pels expo·
sitors com pels visitants.

L’espai. Com en d’altres edici·
ons, l’espai expositiu ocupa més LES MESURES. Des de l’Ajunta·
de 6.000 m 2 i cada concessio· ment de Figueres desgranen que
nari exposarà entre 15 i 25 vehi· es vetllarà per a que la FiraVO 2021
compleixi totes
cles aproxima·
les mesures de
dament. I com
seguretat sani·
en altres edici· en aquesta edició
ons, es sorte·
tària establer·
del certamen
jaran entre tots
te s e n e l Pla
els compradors automobilístic
d’acció en re·
d’un vehicle, 14
cintes firals i es·
hi haurà un
targetes d’apar·
pais a l’aire lliu·
cament, és a dir, concessionari menys
re, en que es du·
una per expo· que l’any passat
en a terme fires
i fires mercat.
sitor, d’un any
Es tracta d’un
gratuït a qual·
sevol zona blava de Figueres, col· Pla d’acció que ha estat redac·
laboració especial de Fisersa.
tat pel Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de
LA INAUGURACIÓ. L’acte que do· Catalunya, i que ha estat aprovat
narà el tret de sortida de la quin· pel Comitè Tècnic del Pla PROCI·
zena edició de la FiraVO serà el de CAT per emergències associades
inauguració, i es farà el divendres, a malalties transmissibles emer·
1 d’octubre, a les 10 h. Enguany la gents.

Y els expositors 2021

1. AM 94 Motor

8.Interdiesel

2. Citroen - Interfren

9. Noumovil

3. Ford - Garatge Central

10. Opel - Garatge Guix

4. Frigola (Sun Setline SL)

11. Peugeot

5. Garatge Plana

12. Texauto

6. Garatge Sala

13. Tot Rodo

7. Hyundai (Fornells Motor)

14. vOLVO (TURISMES FIGUERES)

L’IMPACTE ECONÒMIC. Segons
les dades facilitades per l’Ajunta·
ment de Figueres, es calcula que
el l’impacte econòmic total de la
FiraVo per a la ciutat és de 467.135
€. Pronostiquen que la despesa

ÀNGEL REYNAL

per visitant a Figueres és de 12 €,
i el retorn per cada euro invertit és
de 25,9 euros. Pel que fa a la pro·
cedència dels visitants, un 43,3%
és de Figueres, un 47,6% de la pro·
víncia Girona, i un 9,1% estrangers.
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Ester marcos. REGIDORA DE FIRES I MERCATS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES

La regidora explica al mitjà que enguany no hi haurà novetats a la Fira del Vehicle d’Ocasió, que celebra la seva 15a edició. El que sí que hi
haurà és una varietat d’oferta «interessant», detalla. Cal destacar que en aquest certamen, una de les novetats serà l’exposició de vehicles
camperitzats, una tipologia de vehicles que fins ara no s’exposaven i de fet, estan de moda i és una tendència que va a l’alça

«Hi haurà una varietat i un producte molt
interessant en aquesta 15a FiraVO»
Marta Arranz Perpinyà I Figueres

«Hi haurà molt de
vehicle elèctric
i també híbrid
i molts vehicles
d’aquests que
estan de moda
tipus càmper»

Com es presenta aquesta nova edició de la FiraVO?

Doncs sí, ja tenim una nova edició,
un any més, i una edició molt especial perquè és la quinzena edició de
la FiraVO. És un aniversari especial
i tenim moltes ganes de trobar-nos
de nou al recinte firal de Figueres.
En aquesta edició, amb un concessionari menys, en total n’hi haurà
14. Com és?

Certament, aquest any hi ha un
concessionari menys que l’edició
anterior, però no són males notícies. Tenim un concessionari menys
perquè aquest concessionari no té
producte per portar a la fira i ha decidit no venir aquest any.
Hi ha menys estoc pel sector, això
vol dir que hi haurà menys oferta?

És pel famós xip que falta i és indispensable per a la producció de
nous vehicles. I és clar, els vehicles

La regidora amb l’alcaldessa i representants del sector
estan trigant molt a arribar, i això
fa que no n’hi hagi tants de segona mà, però l’estoc que tenen és
molt interessant. Hi haurà molt de
vehicle elèctric i híbrid i vehicles
d’aquests que estan de moda ti-
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pus càmper per anar a acampar
a qualsevol lloc. La veritat és que
potser no hi haurà tanta varietat
com altres anys, però sí que hi haurà una varietat i un producte molt
interessant.

Se celebra la 15a edició, i ara ja sí
que és una fira més que consolidada.

És una fira completament consolidada i rentable perquè pel cost
d’inversió que suposa per a l’Ajuntament de Figueres és molt poc i
realment el rèdit que tenen els estands, la quantitats vehicles que
venen i l’import que això suposa,

és sens dubte una de les cites indispensables dins de les fires comercials de la ciutat.
Seguirà la línia d’altres anys o hi
haurà novetats?

Sí, serà com sempre. Per què
canviar-ho si el format funciona? Ja van haver-hi propostes per
fer una secció de vehicle elèctric,
però com que cada estand té els
seus productes i són variats, no
ens permet fer massa modificacions. Però repeteixo, si una cosa
funciona, penso que no cal canviar-la, i la FiraVO funciona molt bé
tal i com es fa.
El que no canvia és el mític sorteig
dels vals d’aparcament de Fisersa, oi?

Correcte, entre tots els compradors o compradores d’un vehicle, cada estand sortejarà un val
d’aparcament gratuït per la zona
blava de la ciutat de Figueres. I això
sí que és un bon regal!

L’any passat es van vendre 225 vehicles
L’última edició de la
FiraVO de Figueres
va rebre un total de
8.000 persones, tot i
les restriccions

en la 14a edició va
haver-hi un total
de 15 expositors i 25
marques oficials
representades, al
recinte firal

Redacció l figueres

L

es xifres de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres
de l’any passat, tot i la pandèmia, van ser positives.
Des de l’Ajuntament detallaven
que un total de 8.000 persones
van visitar, al llarg del cap de setmana, la catorzena edició de la Fira
del Vehicle d’Ocasió de Figueres.
LES VENDES. Des del consistori
detallaven que la valoració de l’edició de l’any passat va ser «molt positiva», ja que es van vendre un total de 225 vehicles. Tot i que cal
saber que aquesta xifra no és mai
exacta perquè els concessionaris

organitza cada edició l’empresa
municipal de Fisersa, entre els visitants del certamen.

Edició de la FiraVO 2020
tanquen algunes de les vendes la
setmana següent de la fira. Tot i
això, la bona rebuda de la fira i les
altes xifres demostren que, un any
més, «la Fira es consolida com el
certamen de referència de vehi-

ÀNGEL REYNAL

cles d’ocasió a la demarcació de
Girona».
REPRESENTACIÓ. En la 14a edició hi van participar un total de
quinze expositors, vint-i-sis mar-

ques oficials representades i hi havia 6000 metres quadrats d’exposició, com sempre, a la zona del Recinte Firal. I també com en d’altres
edicions, a la FiraVO 2020 es va fer
el sorteig Aparca 1 any gratis, que

UNA FIRA SEGURA. Tot i les restriccions de la pandèmia de la covid-19, la fira va celebrar-se amb
totes les mesures de seguretat i
higiene establertes, i l’aforament
estava limitat a 1.000 persones.
El consistori detalla que aquesta
és una Fira que «genera dinamisme econòmic a la ciutat». És per
això que l’Ajuntament de Figueres
n’és organitzador i aposta per donar empenta al sector de l’automòbil.
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Es sortejaran
A l’última edició de la FiraVO es
catorze targetes
van facturar 3.375.000 euros
concessionaris van
d’aparcament gratuït Els
vendre 225 cotxes a
un preu mig de 15.000
euros i així va arribar
als més de 3 MEUR
Redacció l figueres

E
Redacció l figueres

E

n aquesta quinzena edició de la FiraVO també es
farà el sorteig d’aparcament que organitza cada
any l’empresa de serveis municipals Fisersa.
14 TARGETES. El sorteig es farà entre tots els compradors d’un

vehicle i es sortejaran un total de
14 targetes d’aparcament, és a
dir, una per expositor, i valdrà per
aparcar durant un any gratuïtament a qualsevol zona blava de
Figueres.
L’acte de lliurament de les targetes compta amb la participació
de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la regidora Fires i Mercats, Ester Marcos, entre altres.

ls vehicles que es podran
veure i comprar a la FiraVO de Figueres d’aquest
pròxim cap de setmana
hauran de ser automòbils de turisme o industrials lleugers (< 3,5
Tm de PMA), i haver estat prèviament matriculats. És a dir, podran
ser usats, demo, gerència i KM0.
D’altra banda, des de l’Ajuntament
de Figueres informen als concessionaris i expositors que tots els
vehicles hauran de portar un full
de disseny unificat amb les característiques i el seu preu. La Fira subministrarà el format que cal
utilitzar i aquest full haurà d’estar
posat en el vehicle en lloc visible,
tal com indiquen.

Un responsable de la fira polint els últims detalls
GARANTIA D’UN ANY. Les clàusules detallen que l’expositor atorgarà a tots els vehicles venuts a la
Fira una garantia mínima d’un any.
D’altra banda, en la mesura que sigui possible, es demana als expositors de tapar la matrícula dels
vehicles amb un rètol indicatiu del
nom de l’expositor. També detallen que cada expositor serà responsable dels vehicles que tingui
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exposats i dels elements d’exposició que hagi aportat, i dels danys
i/o perjudicis que puguin ocasionar, eximint de qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament o a la pròpia Fira. Una altra de les mesures
és que estarà permès provar els
vehicles amb el comprador. Caldrà circular amb extrema precaució dins el recinte i només ho podrà
fer el personal autoritzat.

NOU TOYOTA YARIS CROSS
ELECTRIC HYBRID
DISSENYAT PER A TOT EL
QUE ET PROPOSIS

185
PER

€
AL MES

48 quotes. Entrada: 6.079€.
Última quota: 11.151,24€.
T.I.N.: 6,50%. *T.A.E.: 7,65%.
4 ANYS DE GARANTIA I MANTENIMENT

TOYOTA NOUMOVIL

www.noumovil.toyota.es

Ctra. de Roses, 49
17600 - Figueres
0972 501 261

Emisiones CO₂ (g/km): 98 – 118 (WLTP). Consumo medio (l/100 km): 4,3 – 5,2 (WLTP).
*Preu corresponent a Yaris Cross Active Tech. Preu per finançar: 22.000 € (PVP al comptat sense serveis: 23.350 €). Entrada: 6.079 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,65 %. 49 mesos: 48 quotes de 185 €/mes i última quota: 11.151,24 €.
Comissió d’obertura finançada (2,75 %): 437,83 €. Import total del crèdit: 16.358,83 €. Import total del deute: 20.031,24 €. Preu total a terminis: 26.110,24 €. Cost total del crèdit: 4.110,24 €. Import dels interessos: 3.672,41 €.
Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank GmbH sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 12.000 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció i aportació
del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Inclou paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de garantia, 4 primers manteniments (un manteniment cada
15.000 km o un any, el que abans succeeixi) i 4 anys d’assistència en carretera. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 30/11/2021 a la Península i Balears. Promoció no acumulable
a altres ofertes o descomptes. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a més
informació, consulteu el vostre concessionari habitual o visiteu toyota.es. Els nivells de consum de combustible, així com d’emissions de CO2 es mesuren en un entorn controlat, d’acord amb els requisits de la normativa
europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu amb Toyota España, S.L.U. o el vostre concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres
factors (condicions de la carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després de la matriculació, càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i emissions de CO2.
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Nova campanya de
conscienciació viària
de la DGT
Té com a objectiu la prevenció d’accidents
entre els motoristes de les vies catalanes

La falta de microxips ja està afectant les vendes a la província de Girona

HN

La crisi dels microxips i el
seu efecte al cotxe nou
Redacció/ACN l barcelona

D

es de l’Ajuntament de Figueres han informat que
enguany els concessionaris de la 15a edició de
la FiraVo potser no tindran el mateix nombre de vehicles que altres
anys. I el problema ve causat per la
crisi dels microxips. Tal com informen des d’ACN, la manca de semiconductors i microxips ha obligat
a aturar la producció a la planta de
Seat a Martorell i ja es nota als concessionaris. L’espera per comprar
un cotxe nou s’ha disparat, amb
retards que en alguns casos superen els 8 mesos, i ha enfonsat les
matriculacions de l’agost fins a un
34%, el pitjor nivell dels últims 10
o 15 anys. Com a alternativa, molts
consumidors opten pels vehicles
d’ocasió, però des de la patronal
Fecavem avisen que l’estoc «també està minvat i reduït». «Si a finals
d’any no tenim una recuperació ràpida de subministraments de peces, tindrem una baixada d’estocs
important. És un perill que espe-

Els consumidors
opten pel vehicle
d’ocasió però les
matriculacions
cauen un 34%

rem que se solucioni com més aviat millor», avisa Jaume Roura, president de Fecavem i l’UPM.
CORVE. A les comarques gironines, la falta de microxips ja està
afectant les vendes, amb caigudes que podrien ser d’entre un 20
i un 30%. L’Associació d’empresa-

ris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions (CORVE) de
Girona assegura que el problema
s’incrementarà a partir d’aquest
últim trimestre de l’any. El president de l’entitat, Jordi Solà, diu que
els retards més grans es produeixen en vehicles que tenen molts
sistemes multimèdia. Per la seva
banda, Jaume Roura indica que
el problema «més greu» a l’hora d’entregar els cotxes és en els
d’entre 10.000 i 25.000 euros, els
més utilitaris. El president de Fecavem admet que les esperes per
a un cotxe nou, dependent de cada cas «es poden estar allargant
a 10, 15 o 20 setmanes» en funció del vehicle. El temps d’espera
per rebre un vehicle configurat a
la carta «s’ha duplicat» a les comarques gironines. Si bé fins ara
un cotxe podria tardar un mes en
arribar, ara «com a mínim» passen
tres mesos, segons explica el president de CORVE. En aquells que
incorporin més microxips en els
seus sistemes, el retard es pot incrementar fins als vuit mesos.

Recull el testimoni de cinc conductors
Redacció/ACN l barcelona

E

l Servei Català de Trànsit
(SCT) ha posat en marxa una nova campanya
de conscienciació viària
que té com a objectiu la prevenció d’accidents entre els motoristes, l’únic col·lectiu en el qual
la sinistralitat no s’ha reduït en
els darrers anys. Des del 2000,
la tendència general de la sinistralitat s’ha mantingut a la baixa,
amb l’única excepció dels accidents amb motoristes implicats.
En concret, aquest any ja han
mort 35 motoristes a les carreteres catalanes i representen el
36,5% del total de víctimes mortals a la xarxa viària interurbana. A
més, enguany s’han registrat 153
motoristes ferits greus i 1.207 ferits lleus (dades tancades a 21 de
setembre).

HN

‘La Ruta més segura’. Coincidint amb un cap de setmana de
tres dies per a molts catalans, la
campanya recull el testimoni de
cinc conductors de motocicleta
de gran cilindrada, un dels quals
ha estat víctima d’un accident de
gravetat. L’acció comunicativa,
que s’escenifica en una ruta per
una carretera freqüentada per
motoristes i amb un risc elevat
de sinistralitat, es basa en la tècnica narrativa d’història de vida,
en la qual els protagonistes expliquen les seves pròpies experiències sobre la moto, i incideixen en
el seu paper actiu a l’hora d’evitar sinistres i en la seva vulnerabilitat com a usuaris. La campanya consta d’un total de 5 espots
independents que formen part
d’una mateixa línia narrativa, «La
Ruta més segura», i que s’aniran
difonent de forma progressiva.

HORA NOVA 2.631

n

firavo 35

28 de setembre de 2021

Creix lleugerament la producció de vehicles
en comparació amb les xifres del 2020
La falta de demanda
dels mercats
estrangers, sobretot
europeu, ha causat un
«fort descens»

mes d’agost ha registrat una tendència similar, amb una caiguda
del 15,5% en comparació amb les
xifres de 2020 i del 39% amb relació al 2019. En total, el sector ha
produït 68.038 unitats a l’agost.
El descens de la producció en
aquests mesos té com a «principal condicionant» la falta d’aprovisionament de microxips. En els
últims quatre mesos, el ritme de
creixement amb relació al 2020
s’ha reduït en 28 punts percentuals, un reflex de l’impacte del desabastiment de semiconductors
del sector.

Redacció/ACN l madrid

L

a producció de vehicles ha
arribat a 1.414.240 unitats
en els primers vuit mesos de l’any, segons l’Associació Espanyola de Fabricants
d’Automòbils i Camions (ANFAC).
Aquesta dada representa una caiguda del 25,3% respecte a les xifres del mateix període de 2019,
provocada principalment per la situació d’escassetat de microxips.
Tot i això, la xifra d’enguany és un
11% superior en comparació amb
el mateix període de 2020, amb
un ritme de producció condicionat pel tancament temporal de
les fàbriques a causa de la pandèmia. La reducció de la fabricació i

Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC)
la falta de demanda dels mercats
estrangers, especialment l’europeu, han causat un «fort descens»
del 20,7% de les exportacions en
els primers vuit mesos de l’any en
comparació amb 2019.

El mes de juliol s’han
fabricat 140.625
unitats a tot l’Estat

anfac

ÚLTIMS MESOS. El mes de juliol s’han fabricat 140.625 unitats
a tot l’Estat, un retrocés del 41%
respecte al mateix mes de 2020
i un 42,5% menys en comparació
amb el mateix període de 2019. El

FABRICACIÓ ESPANYOLA. En
aquest sentit, les fàbriques espanyoles han hagut de paralitzar línies de producció i realitzar ajustaments en els torns, en funció
de l’abastiment de microxips. Les
previsions indiquen que el ritme de
fabricació d’aquests components
no s’ajustarà a la demanda del sector de l’automoció fins a finals del
primer semestre de 2022, com a
mínim.

-Concessionari vehicles Nous,
Seminous, Km0 i d’Ocasió
-També tenim cotxes de lloguer
-Som un grup amb més de 30 anys
d’experiència

DR F35 AUTOM HYBRID/GLP
150CV Full Equip 2021
26.500€*

VOLKSWAGEN TIGUAN
4 MOTION AUTM 150CV Full Euip 2018
24.500€*

DFSK 580 INTELIGENT 7 PLZ
HYBRID/ GLP Full Euip 2019
20.500€*

TOYOTA YARIS FEEL
AUTOM HYBRID / ELECT 2016
11.500€*

MINI CLUB MAN D
5P AUTOM Full Equip 2016
19.950€*

CITROEN C3 AIRCROSS PURETECH
FEEL GASOLINA 110 2018
13.950€*

BMW 118d
AUTOM 2013
12.750€*

LEXUS CT200H
AUTOM HYBRID/ ELECT 2018
17.950€
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La Generalitat destinarà 65 MEUR en ajuts
per a la compra de vehicles elèctrics
També hi haurà
una línia d’ajudes
públiques per a la
instal·lació de punts
de recàrrega
Redacció/ACN l barcelona

L

a Generalitat de Catalunya
ha habilitat un nou paquet
d’ajuts de 65 milions d’eu·
ros per a l’adquisició de ve·
hicles elèctrics i la instal·lació de
punts de recàrrega.
MOVES III. El pressupost del nou
pla, que forma part del Programa
MOVES III, multiplica per quatre
l’anterior i entre els objectius que
persegueix hi ha incrementar en·
tre un 8% i un 10% les matriculaci·
ons de vehicles elèctrics a Catalu·
nya, que a dia d’avui té un parc de
més de 33.000 vehicles elèctrics.
Durant la presentació del nou pa·
quet d’ajuts, que es va fer la set·
mana passada, a Santa Perpètua
de Mogoda, la consellera d’Acció
Climàtica, Teresa Jordà, va expli·
car que els ajuts es podran dema·
nar fins el 31 de desembre de 2023
i que preveuen tancar uns 7.000
expedients. Teresa Jordà desta·
cava que el nou pla d’ajuts «refer·
ma» el compromís del Govern per
avançar de manera «ferma» en la
descarbonització del sector del
transport, que actualment consu·
meix el 45% del total de l’energia.
La consellera recordava que a dia
d’avui Catalunya compta amb un
parc de més de 33.000 vehicles
i que l’objectiu és que el nou pla,
que es podrà prorrogar quan els 65
milions d’euros s’esgotin, perme·
ti incrementar les matriculacions
de vehicles elèctrics, tant cotxes

A la comarca hi ha diferents punts de càrrega
com motos i furgonetes, entre un
8% i un 10%.
RECÀRREGA RÀPIDA. Pel que fa
als punts de recàrrega, Jordà de·
tallava que actualment qualsevol
punt del país està a menys de 30
minuts d’un punt de recàrrega rà·
pida i que l’objectiu és anar redu·
int aquesta distància amb la instal·
lació de nous equips.
QUI POT DEMANAR L’AJUT? Po·
dran sol·licitar ajuts les persones
físiques, autònoms, comunitats
de propietaris o administracions
sense activitat econòmica que ha·
gin adquirit un vehicle inclòs en el
programa o que hagin instal·lat
un punt de recàrrega des del pas·
sat 10 d’abril. Per a les persones
jurídiques i la resta d’administra·
cions, la vigència dels ajuts s’ini·
cia a partir de l’endemà de la pu·
blicació al DOGC que està prevista
per dilluns, 27 de setembre. Des
de l’atorgament de l’ajut hi haurà
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ajuts per a persones
físiques, autònoms,
comunitats de
propietaris o
administracions
sense activitat
econòmica

un període màxim de 12 mesos per
executar i justificar l’actuació.
LES SUBVENCIONS. La partida
destinada a ajuts per a l’adquisi·
ció de vehicles d’energies alterna·
tives (elèctrics o de pila de com·
bustible) ascendirà a 30,7 milions
d’euros. Per a les persones físiques
i autònoms, els ajuts aniran des
dels 1.100 euros (en el cas de les

Punt de càrrega de Camallera
motos) fins als 9.000 euros (en el
cas de furgonetes amb desballes·
tament d’un altre vehicle). L’ajut
per a la compra d’un turisme amb
més de 90 quilòmetres d’autono·
mia és de 4.500 euros, i ascendeix
a 7.000 si també acredita el des·
ballestament del vehicle vell. Per
completar el pressupost, 2,5 mi·
lions d’euros es destinaran a im·
plementar directament actuaci·
ons d’adquisició de vehicles elèc·
trics i instal·lació d’infraestructura
de recàrrega als edificis i equipa·
ments de la Generalitat de Cata·
lunya.
NEXT GENERATION. A la parti·
da de subvencions hi podran acce·
dir punts de recàrrega públics i pri·
vats ubicats tant en àrees residen·
cials, zones d’estacionament, via
pública o xarxa viària, i els ajuts co·
briran des del 30% fins al 80% de
la despesa elegible segons benefi·
ciari, amb un màxim de 800.000
euros per expedient i de 5.000 eu·
ros per a les persones físiques. Els
recursos d’aquestes línies d’ajuts
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procedeixen del programa euro·
peu Next Generation, creat a ins·
tàncies de la Unió Europea i que té,
entre els seus objectius, impulsar
la recuperació econòmica mitjan·
çant el canvi a un model energètic
basat en l’eficiència energètica i
les energies renovables. A Catalu·
nya, aquests recursos són gestio·
nats per l’ICAEN. La seva directora
general, Marta Morera, detallava
que un cop s’esgotin els fons as·
signats al nou fons d’ajut es podrà
ampliar en funció de les necessi·
tats.
El programa europeu Next Ge·
neration és el fons massiu de re·
cuperació de la Unió Europea de
750 mil milions d’euros (en preus
constants de 2018) acordat el 21
de juliol de 2020 pel Consell Eu·
ropeu després de quatre dies de
negociació, i serveix per donar su·
port als Estats membres de la Unió
colpejats econòmicament. El fons
NGEU s’estén als anys 2021-2023 i
està lligat al pressupost de la Unió
Europea dels anys compresos en·
tre el 2021 i el 2027.
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