1.

L’1 d’octubre
octubre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a
actuacions de suport a la mobilitat eficient
eficient i sostenible (Programa MOVES II)
mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius
de 25 de setembre de 2020.
2020

2.

Els serveis tècnics de la Direcció General d’Energia
d
gia i Canvi Climàtic han examinat
les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els
expedients, que es detalla en la taula següent:

Expedient

Sol·licitant
icitant

NIF

Anomalies

MOVES II236/2020

Caravaca Boix,
Cristina

***0843**

Segons l’apartat 3.2.1 de les bases de la convocatòria, les
inversions objecte de la sol·licitud s’han
s
de dur a terme
en l’àmbit territorial
orial de les Illes Balears. El punt
p
de
recàrrega es troba a Molins de Rei (Catalunya), per la
qual cosa no pot ser objecte d’aquesta
d
subvenció. El
vehicle per al qual sol·licita la subvenció ha de pagar a les
Illes Balears l’impost de vehicles de tracció mecànica; si
no és el cas, tampoc pot sol·licitar la subvenció pel
vehicle.

MOVES II311/2020

Barceló Obrador,
Antonio

***6977**

La factura no incorpora el descompte MOVES obligatori
d’almenys 1000 € (punt
unt 3.3.1.5)
3.3.1.5 abans de l’aplicació de
l’IVA (punt 10.2.1.f).

MOVES II-

Santiago Fiol

***6637**

Segons els punts 3.2.1 i 3.2.2,
3.2. la compra del vehicle no es

C. del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 77 06
energia.caib.es

https://vd.caib.es/1626336752685-317347556-5299032154882383224

Comunicació de la relació d’expedients
d
que han d’aportar
aportar documentació
complementària en el tràmit de subvencions MOVES II

Arquitecte SLP
Arquitecte,

pot produir abans de la data de registre de la sol·licitud.
sol·licitud

MOVES II442/2020

Deejaysgrup SLU
Deejaysgrup,

***8912**

Segons els punts 3.2.1 i 3.2.2,
3.2. la compra del vehicle no es
pot produir abans de la data de registre de la sol·licitud.

MOVES II443/2020

Moyano López,
Alfonso

***8236**

La sol·licitud de subvenció no està signada.
signada És necessari
aportar el NIF de l’empresa
empresa i la documentació
acreditativa de les facultats de representació com a
representant de l’entitat,
entitat, inscrita degudament, segons els
punts 6.2.b i 6.2.c de la convocatòria.
convocatòria Segons els punts
3.2.1 i 3.2.2 de la convocatòria, la compra del vehicle no es
pot produir abans de la data de registre de la sol·licitud

MOVES II445/2020

Melgar Noguera,
Dolores

***6860**

És necessari presentar el document normalitzat de la
sol·licitud de subvenció d’’aquesta convocatòria (punt
6.2.a). Cal autoritzar l’administració
administració per consultar que el
titular es troba al corrent dels deutes tributaris (presentar
el document de sol·licitud marcant les caselles
c
corresponents) o aportar certificats de l’AEAT, l’ATIB i la
Seguretat Social que així ho acreditin.

MOVES II446/2020

Taltavull Lystager, ***5177**
Alejandro

És necessari aportar la targeta d’inspecció
d
tècnica i el
darrer rebut de pagament de l ‘impost de vehicles de
tracció mecànica del vehicle a desballestar.

MOVES II452/2020

Ruralmed SLU
Ruralmed,

***0607**

El sol·licitant no està al corrent de les obligacions de
pagament a la Seguretat Social.
Social

MOVES II460/2020

Payeras Nicolau,
Antonio

***3205**

És necessari
sari aportar el pressupost del punt
p
de recàrrega
que es vol instal·lar. És necessari presentar una memòria
descriptiva del punt
unt de recàrrega segons el punt 6.2.f
6.2. de
les bases de la convocatòria.
convocatòria

MOVES II466/2020

Moyá Monerris,
Adrián

***2228**

És necessari aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar
incorporar el descompte MOVES
obligatori d’almenys
almenys 1000 € abans de l’aplicació de l’IVA,
segons el punt 10.2.1.f de les bases de la convocatòria.
convocatòria

MOVES II471/2020

Const. 1900 de
d
Menorca SL
Menorca,

***7355**

És necessari presentar una memòria descriptiva del punt
de recàrrega segons el punt 6.2.f
6.2. de les bases de la
convocatòria.

MOVES II472/2020

Pitiusa Instaladora,
Instaladora ***5059**
SL

El pressupost no incorpora el descompte obligatori
d’almenys 1000 € (punt
unt 3.3.1.5.)
3.3.1.5 abans de l’aplicació de
l’IVA (punt 10.2.1.f). Cal aportar la fitxa tècnica del vehicle
que s’ha donat de baixa per acreditar que tenia la ITV en
vigor i el rebut de l’impost
impost de vehicles de tracció
mecànica de 2019.

MOVES II474/2020

Fuster Pons,
Salvador

***0971**

És necessari presentarr el DNI o NIE del sol·licitant. Cal
aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el
qual ha d’incorporar
incorporar el descompte MOVES obligatori
d’almenys 1000 € (punt
unt 3.3.1.5) abans de l’aplicació
l
de
l’IVA (punt 10.2.1.f).

MOVES II477/2020

Sánchez
nchez Fullana,
Melchor

***1887**

Cal aportar el pressupost dels punts de càrrega que es
volen instal·lar. És necessari presentar una memòria
descriptiva del punt
unt de recàrrega segons el punt 6.2.f
6.2. de
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439/2020

MOVES II478/2020

Serra Cantallops,
Maria

***1287**

Cal acreditar que el vehicle que s’ha
s
donat de baixa tenia
la ITV en vigor fins a juny de 2020 i el rebut de l’impost
l
de
vehicles de tracció
acció mecànica de 2019, segons el punt
3.3.1.3.b de la convocatòria.

MOVES II479/2020

Segade Penela,
Luis

***0762**

Éss necessari acreditar la residència a les Illes Balears.
Balears

MOVES II480/2020

Herenui,, SL

***1011**

És necessari aportar el document normalitzat de la
sol·licitud de subvenció, segons el punt 6.2.a d’aquesta
convocatòria. És necessari acreditar documentalment
estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la
Seguretat Social o autoritzar l’administració per
consultar-ho
ho en la sol·licitud.

MOVES II481/2020

González García,
Garcí
***5111**
María Encarnación
Encarnació

La sol·licitud
ud de subvenció no està signada. El pressupost
del cotxe no incorpora el descompte MOVES obligatori
d’almenys 1000 € (punt
unt 3.3.1.5) abans de l’aplicació de
l’IVA (punt 10.2.1.f).
). Cal aportar el pressupost del punt de
càrrega que es vol instal·lar. És necessari presentar una
memòria descriptiva del punt
p
de càrrega segons el punt
6.2.f de les bases de la convocatòria.
convocatòria

MOVES II483/2020

Martín Santiago,
María
a Francisca

***5188**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. És
necessari presentar
ar una memòria descriptiva del punt de
recàrrega segons el punt
unt 6.2.f
6.2. de les bases de la
convocatòria.

MOVES II486/2020

Martínez Stefoni,
Martín Alejandro

***5308**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. Cal
aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el
qual ha d’incorporar
incorporar el descompte MOVES obligatori
d’almenys 1000 € (punt
unt 3.3.1.5) abans de l’aplicació
l
de
l’IVA (punt 10.2.1.f).

MOVES II489/2020

Llabréss Ferrer,
Felipe

***3671**

És necessari presentar una memòria descriptiva del punt
de recàrrega segons el punt 6.2.f
6.2. de les bases de la
convocatòria.

MOVES II492/2020

Ajuntament
d’Escorca
scorca

***0190**

Cal aportar el pressupost del proveïdor dels punts de
càrrega que es volen instal·lar. És necessari presentar
una memòria descriptiva dels punts de recàrrega segons
l’apartat 6.2.f de les bases de la convocatòria.

MOVES II493/2020

Duarte Adrover,
Antoni

***7281**

El sol·licitant no ha autoritzat l’administració a consultar
els fitxers públics amb la finalitat d’acreditar
d
les dades o
els documents establerts en l’apartat 6.2.a de la
convocatòria, per tant ha de presentar els certificats
documentalment o tornar a presentar
prese
una altra sol·licitud
marcant les caselles corresponents.

MOVES II495/2020

Buades Font, Maria ***2938**

És necessari aportar la fotocòpia del rebut de l’impost
l
de
vehicles de tracció mecànica del vehicle a desballestar de
l’exercici
exercici de 2019, segons el punt 6.2.l de la convocatòria.

MOVES II496/2020

Energía
a Isleña,
I
SL

El pressupost ha de ser el corresponent al cost dels
materials, ja que es tracta d’una
d
empresa vinculada.

***7263**
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les bases de la convocatòria.
convocatòria

MOVES II497/2020

Elecbalear SL
Elecbalear,

***9868**

El pressupost ha de ser el corresponent al cost dels
materials, ja que es tracta d’una
d
empresa vinculada.
L’import
import subvencionable no pot excedir el cost en què
incorre l’entitat
entitat vinculada. És necessari presentar una
memòria descriptiva del punt
p
de recàrrega segons el
punt 6.2.f de les bases de la convocatòria.

MOVES II501/2020

Hernández
ndez Pons,
Leonor

***9089**

Cal aportar el pressupost d’instal·lació
d
del punt de
recàrrega que es vol instal·lar. És necessari presentar una
memòria descriptiva del punt
p
de recàrrega segons el
punt 6.2.f de les bases de la convocatòria.
convocatòria

MOVES II505/2020

Legal Steps

***7456**

Cal aportar el pressupost del
d vehicle que es vol adquirir.
La compra del vehicle no pot tenir lloc abans de la
sol·licitud de subvenció.

MOVES II506/2020

Botil Menorca, SL
S

***8924**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. El
pressupost no incorpora el descompte MOVES obligatori
d’ almenys 1000 € (punt
unt 3.3.1.5.)
3.3.1.5 abans de l’aplicació de
l’IVA (punt 10.2.1.f). És necessari acreditar
documentalment estar al corrent de les obligacions
tributàries de la Comunitat
nitat Autònoma.

MOVES II509/2020

Siquier Crespí,
Antonina Aina

***1176**

És necessari presentar
ar una memòria descriptiva del punt
p
de recàrrega segons el punt 6.2.f
6.2. de les bases de la
convocatòria.

MOVES II511/2020

Renate, Inge Wally ***4428**

És necessari presentar certificat d’empadronament
d
per
acreditar la residència a les Illes Balears. És necessari
aportar la fotocòpia del rebut de l’impost
l
de vehicles de
tracció mecànica del vehicle a desballestar de l’exercici de
2019, segons el punt 6.2.l de la convocatòria.

MOVES II512/2020

Moriña González,
Gonzá
Cristina Ana

***2091**

El pressupost no incorpora el descompte MOVES
obligatori d’ almenys 1000 € (punt 3.3.1.5) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt
punt 10.2.1.f).
10.2.1.

MOVES II514/2020

Jiménez García,
Garcí
Maravillas

***8349**

És necessari aportar el NIF de l’empresa
l
i la
documentació acreditativa de les facultats de
representació com a representant de l’entitat,
l
inscrita
degudament, segons els punts
p
6.2.b i 6.2.c de la
convocatòria. Segons els punts 3.2.1.
3.2.1 i 3.2.2 de la
convocatòria, en cas de persones jurídiques, la compra
del vehicle no es pot produir abans de la data de registre
de la sol·licitud. El sol·licitant no està al corrent de les
obligacions tributàries. És necessari aportar certificat de
l’AEAT que acrediti estar al corrent de pagaments
pendents.

MOVES II515/2020

Sancho Sancho,
Eva Maria

***2832**

Cal aportar el pressupost del proveïdor del punt de
recàrrega que es vol instal·lar.

MOVES II-

Urtasun, Koldo

***7974**

És necessari acreditar documentalment la representació
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L’import
import subvencionable no pot excedir el cost en què
incorre l’entitat
entitat vinculada. És necessari presentar una
memòria descriptiva del punt
p
de recàrrega segons el
punt 6.2.f de les bases de la convocatòria.

del sol·licitant a l’empresa.
empresa. Cal autoritzar l’administració
per consultar que el titular es troba al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (tornar a
presentar el document de sol·licitud marcant les caselles
corresponents) o aportar certificats de l’AEAT, l’ATIB i la
Seguretat Social que així ho acreditin.

MOVES II519/2020

Clos Casado, Mario ***3870**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. Cal
aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el
qual ha d’incorporar
incorporar el descompte obligatori d’
d almenys
1000 € (punt
unt 3.3.1.5) abans de l’aplicació
l
de l’IVA (punt
10.2.1.f). Cal autoritzar l’administració
administració per consultar que
el titular es troba al corrent dels deutes tributaris
tributa (tornar
a presentar el document de sol·licitud marcant les
caselles corresponents) o aportar certificats de l’AEAT,
l’ATIB i la Seguretat Social
ocial que així ho acreditin.

MOVES II520/2020

Aires de
e Xaloc,
Xaloc SL

***5052**

Segons els punts 3.2.1. i 3.2.2
3.2. de la convocatòria la
compra del vehicle no es pot produir abans de la data de
registre de la sol·licitud. Segons el punt 3.3.1.1, és
subvencionable l’adquisició
adquisició de vehicles nous, matriculats
per primera vegada a Espanya a nom del beneficiari de
l’ajut. És necessari
cessari acreditar documentalment estar al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

MOVES II521/2020

Torres Lorente,
Salvador

***7380**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. El
pressupost no incorpora el descompte obligatori
d’almenys 1000 €, que ha de constar en la factura de
compravenda (punt
unt 3.3.1.5), abans de l’aplicació
l
de l’IVA
(punt 10.2.1.f).

MOVES II522/2020

Cerramientos
Orell, SL

***5032**

Cal aportar el pressupost d’instal·lació
d
del proveïdor del
punt de recàrrega que es vol instal·lar.

MOVES II524/2020

Coll Conesa, Julià
Carles

***0038**

La sol·licitud de subvenció no està signada. El pressupost
del vehicle no incorpora el descompte MOVES obligatori
d’almenys 1000 € (punt
unt 3.3.1.5) abans de l’aplicació
l
de
l’IVA (punt 10.2.1.f).
). Cal aportar el pressupost
d’instal·lació
instal·lació del proveïdor del punt de recàrrega que es
vol instal·lar. És necessari presentar
present una memòria
descriptiva del punt
unt de recàrrega segons el punt 6.2.f
6.2. de
les bases de la convocatòria. El sol·licitant no està al
corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT.
l
És
necessari acreditar documentalment estar al corrent de
les obligacions tributàries.

MOVES II525/2020

Juan Marí,
Marí
Santiago

***4120**

Els vehicles ja matriculats han de tenir una antiguitat de
fins a nou mesos, comptada des de la seva primera
matriculació fins a la data de registre
regi
de la sol·licitud
d’ajut (punt 3.3.1.1). Cal acreditar que el vehicle que s’ha
donat de baixa tenia l’ITV
ITV en vigor almenys fins a juny de
2020 i el rebut de l’impost
impost de vehicles de tracció mecànica
de 2019, segons el punt
unt 3.3.1.3.b
3.3.1.3. de la convocatòria.

MOVES II-

Sanz Mariano,

***0910**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.
sol·licitant Cal
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517/2020

Elena

aportar el pressupost d’instal·lació
instal·lació del proveïdor del punt
de recàrrega que es vol instal·lar. La realització de les
despeses o inversions no es pot produir abans de la data
de registre de la sol·licitud, segons l’apartat
l
3.2.2 de les
bases de la convocatòria. És necessari presentar
prese
una
memòria descriptiva del punt
p
de recàrrega segons el
punt 6.2.f de les bases de la convocatòria.

MOVES II531/2020

Institut Balear de
l’Habitatge
abitatge (Ibavi)

***5000**

El sol·licitant no està al corrent de les obligacions
tributàries. És necessari aportar
apo
certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.

MOVES II532/2020

Motorisa, SA
S

***4204**

És necessari presentar una memòria descriptiva del punt
de recàrrega segons el punt 6.2.f
6.2. de les bases de la
convocatòria.

MOVES II533/2020

Ajuntament des
Castell

***0640**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. El
pressupost del vehicle no incorpora el descompte
obligatori d’ almenys 1000 € (punt 3.3.1.5), abans de
l’aplicació de l’IVA (punt
unt 10.2.1.f).
10.2.1. És necessari aportar la
fotocòpia del rebut de l’impost
impost de vehicles de tracció
mecànica del vehicle a desballestar de l’exercici de 2019,
segons el punt 6.2.l de la convocatòria. El sol·licitant no
ha autoritzat l’administració
administració a consultar els fitxers públics
amb la finalitat d’acreditar
acreditar les dades o els documents
establerts a l’apartat 6.2.a
a de la convocatòria, per tant és
necessari acreditar documentalment estar al corrent de
les obligacions tributàries amb l’AEAT
l
i amb la Seguretat
Social o tornar a presentar una altra
altr sol·licitud marcant
les caselles corresponents.

MOVES II534/2020

Tur Serra, Andreu

***5991**

Cal aportar el pressupost d'instal·lació del proveïdor del
punt de recàrrega que es vol instal·lar.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir,
el qual ha d'incorporar el descompte obligatori
d'almenys 1000€
€ ( Punt 3.3.1.5.) abans de l'aplicació de
l'IVA (Punt 10.2.1.f.)
La memòria descriptiva ha d'indicar la situació geogràfica
del punt de recàrrega.

MOVES II535/2020

Duarte Adrover,
Antoni

***7281**

És necessari presentar
ar una memòria descriptiva del punt
p
de recàrrega segons l’apartat
apartat 6.2.f
6.2. de les bases de la
convocatòria.

MOVES II538/2020

Ramon Taberner,
Coloma

***1072**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. És
necessari presentar una
a memòria descriptiva del punt
p
de
recàrrega segons el punt 6.2.f
6.2. de les bases de la
convocatòria.

MOVES II540/2020

Record
ecord Go Alquiler ***5844**
Vacacional, SA
S

La sol·licitud de subvenció no està signada. És necessari
presentar el DNI o NIE del sol·licitant. Cal aportar el
pressupost d’instal·lació
instal·lació del proveïdor del punt de
recàrrega que es vol instal·lar.

MOVES II541/2020

Majorica Home,
Home SL ***9798**

El pressupost del vehicle no incorpora el descompte
MOVES obligatori d’ almenys 1000 € (punt 3.3.1.5) abans
de l’aplicació de l’IVA
IVA (punt 10.2.1.f).
10.2.1. És necessari

C. del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 77 06
energia.caib.es

6

https://vd.caib.es/1626336752685-317347556-5299032154882383224

526/2020

MOVES II542/2020

C’anouch
nouch Villas, SL ***8383**

Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir,
el qual ha d’incorporar
incorporar el descompte obligatori
d’almenys 1000 € (punt
unt 3.3.1.5) abans de l’aplicació
l
de
l’IVA (punt 10.2.1.f).

MOVES II544/2020

Repsol Comercial
de Productos
Petrolíferos
feros

***2988**

És necessari presentar el DNI del sol·licitant representant
de l’empresa.
empresa. El sol·licitant no està al corrent de les
obligacions tributàries en període executiu. És necessari
aportar certificat de l’AEAT
AEAT que acrediti estar al corrent
de pagaments pendents.

MOVES II545/2020

Forteza Sacarés,
Sacarés
Rosa del
el Mar

***1521**

És necessari presentar
esentar el document normalitzat 1 de la
sol·licitud de subvenció d’’aquesta convocatòria. És
necessari presentar l’oferta
oferta econòmica de l’actuació.
l
És
necessari presentar, per a les actuacions 2, 3 i 4 definides
en l’apartat 3 d’aquesta
aquesta convocatòria, una memòria
descriptiva de les actuacions que s’han
s
d’emprendre. És
necessari presentar l’autorització
autorització inclosa
inc
en el document
normalitzat 1 per comprovar que està al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries
tributàrie i davant la
Seguretat Social o, en cas d’oposar-s’hi,
d
el certificat
d’estar-ho.

MOVES II547/2020

Aena, SME, SA
S

***2124**

Cal aportar un pressupost detallat de les obres que es
duran a terme. Cal aportar els 3 pressuposts que s’indica
s
que s’han sol·licitat. El sol·licitant no està al corrent de les
obligacions de pagament a la Seguretat Social. És
necessari acreditar documentalment estar al corrent de
les obligacions davant la Seguretat Social.

MOVES II548/2020

Illa Dor, SA

***0248**

Cal aportar el pressupost d’instal·lació
d
del proveïdor del
punt de recàrrega que es vol instal·lar.

MOVES II550/2020

Benito Calvo,
Fernando

***6286**

Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir.

MOVES II552/2020

Loghin, Vladimir

***6291**

És necessari aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar
incorporar el descompte MOVES
obligatori d’ almenys 1000 € (punt 3.3.1.5) abans de
l’aplicació de l’IVA
IVA (punt 10.2.1.f).
10.2.1.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de
la publicació d’aquesta
aquesta comunicació en el BOIB se us tindrà per desistit de la vostra
petició, d’acord
acord amb l’article
l
68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que
declararà conclòs el procediment i ordenarà l’arxivament
l arxivament de les actuacions realitzades
fins aleshores, d’acord
acord amb l’article
l
21 d’aquesta Llei.
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presentar una memòria descriptiva del punt de recàrrega
segons el punt 6.2.f de les bases de la convocatòria. El
sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries
en període executiu. És necessari aportar certificat de
l’AEAT que acrediti estar al corrent de pagaments
pendents.

Palma,
El director general d’Energia
d
i Canvi Climàtic

https://vd.caib.es/1626336752685-317347556-5299032154882383224

José Guillermo Malagrava Rigo
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