SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA COMPRA DE VEHICLES
ELÈCTRICS I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECARREGA PER A
L'EXERCICI 2019
Ajuntament sol·licitant

CIF

Direcció

Códi Postal

Localitat

Telèfon

Correu electrònic

Nom i cognoms del representant de l’ajuntament

En qualitat de

Direcció de contacte a efectes de notificació

Subvenció per a la compra de vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega
destinada als ajuntaments de la provincia de València per a l’exercici 2019, segons el
següent detall:
A EMPLENAR PER L’AJUNNTAMENT

TIPOLOGIA

IMPORT

UNITATS

IMPORT
TOTAL €

Categoria M1, inclosos els turismes de
carroseria AF multiusos.
Categoria N1.
Categoria L:
Altres vehicles elèctrics:
Punts de recàrrega
TOTAL
És imprescindible que el sol·licitant indique en aquesta taula el tipus de bé que sol·licita, així com les unitats i els imports. El
seu incompliment serà motiu de desestimació.

I es CERTIFICA el compliment dels criteris i la puntuació aconseguida segons la
següent taula d’autobaremació (a completar per l’ajuntament sol·licitant):

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

PUNTS

Si l’adquisició del vehicle nou és per a
substitució i baixa d’un vehicle de motor de
combustió:
Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies:
Per ser membre de la Xarxa de Municipis
Valencians cap a la Sostenibilitat:
Per
tindre
aprovades
ordenances
municipals en matèria de mobilitat
sostenible:
Per tindre bonificacions a l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica per a
vehicles elèctrics:
Per haver subscrit el Pacte Valencià per la
Mobilitat Segura i Sostenible:
Per no haver obtingut aquestes ajudes en la
convocatoria de l’any 2018:
TOTAL PUNTS AJUNTAMENT

1
2
3
4
5
6
7

PUNTS
AJUNTAMENT

1
1
1
1
1
1
4

NOTA: El sol·licitant ha d’emplenar aquesta taula indicant els punts que obté. El sol·licitant és
responsable de la veracitat de les dades indicades en la taula.

Firma

L’Alcalde

El Secretari
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