
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento
(UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.57915 (2020/X)

Estado-Membro Espanha

Número de referência do Estado-Membro ESPAÑA

Designação da região (NUTS) ESPANA
-

Entidade que concede o auxílio INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
www.idae.es

Título da medida de auxílio ENER - 2º Programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (PROGRAMA MOVES II) 

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

REAL DECRETO 569/2020, DE 16 DE JUNIO DE 2020 POR EL
QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA
MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA
MOVES II) Y SE ACUERDA LA CONCESIÓN DIRECTA DE
LAS AYUDAS DE ESTE PROGRAMA A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CIUDADES DE
CEUTA Y MELILLA. PUBLICADO EN BOE 17/06/20. Cada
Comunidad Autónoma en el ámbito de su competencia establecerá
la convocatoria al amparo de estas bases. 

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 18.6.2020 - 18.9.2021

Setor(es) económico(s) abrangido(s) Todos os setores económicos elegíveis para beneficiar de auxílios

Tipo de beneficiário -

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 100 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for cofinanciado por fundos comunitários FEDER - EUR 10.00 (em milhões)

 
 
Objetivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%



Auxílios ao investimento que permitem às empresas superar as normas
da União em matéria de proteção do ambiente ou, na sua ausência,
aumentar o nível de proteção do ambiente (art. 36.º)

40 % 20 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf


