Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

1.

El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions
per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)
mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2.

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

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

MOVESIII133/2021

Sant Lluís,
Ajuntament de

***0520**

El sol·licitant no està al corrent de les obligacions de
pagament a la Seguretat Social.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII6/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627
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MOVESIII5/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar un nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII2/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació.
L’entitat no està al corrent de pagament amb
l’AEAT. Cal aportar certificat que acrediti que està al
corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII3/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 60 %.
Cal aportar un nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica no pot preveure dues

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627

La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.
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MOVESIII8/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII9/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 60 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII10/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627

propostes sense indicar la que es durà a terme. A
més, cal incloure més detalls de la instal·lació
fotovoltaica i les bateries que es volen instal·lar, i
justificar de forma clara que es tracta d’actuacions
subvencionables, ja que, si la instal·lació es
connecta a un subministrament ja existent,
aquestes instal·lacions no compliran el requisit
d’estar exclusivament dedicades al punt de càrrega.
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MOVESIII11/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació.
L’entitat no està al corrent de pagament amb
l’AEAT. Cal aportar certificat que acrediti que està al
corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII12/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII13/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació.
L’entitat no està al corrent de pagament amb
l’AEAT. Cal aportar certificat que acrediti que està al
corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627

instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.
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MOVESIII14/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII15/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII16/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55%.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
És necessari presentar una memòria descriptiva
amb detalls de la instal·lació fotovoltaica, i justificar
de forma clara que es tracta d’actuacions
subvencionables, ja que, si la instal·lació es

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627

instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.
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MOVESIII17/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació.
L’entitat no està al corrent de pagament amb
l’AEAT. Cal aportar certificat que acrediti que està al
corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII18/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII19/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55 %.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627

connecta a un subministrament ja existent,
aquestes instal·lacions no compliran el requisit
d’estar exclusivament dedicades al punt de càrrega.
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MOVESIII20/2021

Beaufort
Directorship, SL

***6235**

Cal justificar que es tracta d’una petita empresa,
tenint en compte el gran volum d’inversions que
preveu realitzar. Així mateix, cal justificar el motiu
pel qual se sol·licita una intensitat d’ajut del 55%.
Cal aportar una nova còpia dels poders de
representació on es pugui veure de forma clara la
representació. L’entitat no està al corrent de
pagament amb l’AEAT. Cal aportar certificat que
acrediti que està al corrent de pagament.
La memòria tècnica ha d’incloure més detalls de la
instal·lació fotovoltaica i les bateries que es volen
instal·lar, i justificar de forma clara que es tracta
d’actuacions subvencionables, ja que, si la
instal·lació es connecta a un subministrament ja
existent, aquestes instal·lacions no compliran el
requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.

MOVESIII55/2021

BP Oil España, SAU ***1358**

Els documents normalitzats 1, 2 i 5 de la sol·licitud
han d’indicar el representant legal de l’empresa i ha
de ser aquest qui signi els documents.
Cal aportar la documentació acreditativa de les
facultats de representació de la persona que
formuli la sol·licitud d’ajut com a representant
d’aquesta, inscrita degudament, si escau, en els
registres públics corresponents. A la documentació
presentada no apareix el representant legal que
figura a la sol·licitud.
L’arxiu San Expedito Memoria.pdf està danyat i no es
pot obrir.

MOVESIII56/2021

BP Oil España, SAU ***1358**

Cal aportar la documentació acreditativa de les
facultats de representació de la persona que
formuli la sol·licitud d’ajut com a representant
d’aquesta, inscrita degudament, si escau, en els
registres públics corresponents. La documentació
presentada no acredita suficientment la
representació legal del sol·licitant.

MOVESIII57/2021

BP Oil España, SAU ***1358**

Cal aportar la documentació acreditativa de les
facultats de representació de la persona que
formuli la sol·licitud d’ajut com a representant
d’aquesta, inscrita degudament, si escau, en els
registres públics corresponents. La documentació
presentada no acredita suficientment la
representació legal del sol·licitant.

MOVESIII159/2021

J.A. Refrigeración,
SL

És necessari aportar la documentació acreditativa
de les facultats de representació del sol·licitant a
l’empresa.

MOVESIII42/2021

Promociones
***1742**
Binimelis Femenias
e Hijos, SL

***6485**

Les factures i el pagament de la inversió, inclòs
l’abonament de possibles quantitats a compte o
sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors
a la data del registre de la sol·licitud, per als

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627

requisit d’estar exclusivament dedicades al punt de
càrrega.
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MOVESIII180/2021

Telas Mallorca, SA

***1523**

És necessari emplenar degudament l’apartat de
representant legal al document normalitzat 1 de la
sol·licitud de subvenció.
És necessari presentar el NIF de l’entitat. És
necessari presentar el DNI o NIE del representant
legal de l’empresa. És necessari aportar la
documentació acreditativa de les facultats de
representació del sol·licitant a l’empresa.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € abans de l’aplicació de
l’IVA.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII164/2021

Transportes
Blindados, SA

***0445**

La data de la factura de compravenda és anterior a
la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa
s’incompleix el punt 4.2.b) de les bases de la
convocatòria.

MOVESIII24/2021

Valenco Gestión y
Promoción, SL

***3778**

És necessari presentar el DNI del sol·licitant.

MOVESIII138/2021

Ecobalear de
Movilidad, SL

***9479**

No poden ser beneficiaris dels ajuts els
concessionaris o punts de venda amb epígraf de la
secció primera de les tarifes de l’impost sobre
activitats econòmiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual
s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre
activitats econòmiques, que sigui el 615.1 o el
654.1.
És necessari presentar el DNI o NIE del
representant legal de l’empresa.
És necessari aportar la documentació acreditativa
de les facultats de representació del sol·licitant a
l’empresa.
No s’admeten les autofactures.

MOVESIII23/2021

Crecar
Automoción, SL

***9455**

Per a l’actuació 1, referent a l’adquisició de vehicles
elèctrics, no poden ser beneficiaris dels ajuts els
concessionaris o punts de venda amb epígraf de la
secció primera de les tarifes de l’impost sobre
activitats econòmiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).

MOVESIII29/2021

Aduriz Zubeldia,
Aritz

***8855**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627
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Amaya de Frutos,
María Concepción

***5226**

És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII128/2021

Amengual Botello, ***1612**
David

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).

MOVESIII166/2021

Arguimbau
Anglada, Lorenzo

***3927**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat pel
sol·licitant.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII176/2021

Belloni, Jennifer

***4757**

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

MOVESIII73/2021

Bennaser
Raimondi, Juan

***2999**

És necessari acreditar l’empadronament en
municipi de menys de 5000 habitants per
incrementar la quantia de l’ajut amb un 10 %.

MOVESIII185/2021

Bibiloni Frau,
Gabriel

***5446**

Cal presentar el document 5 signat i segellat per
l’empresa instal·ladora.

MOVESIII26/2021

Bisbal Amoros,
Antonio

***9602**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f)

MOVESIII184/2021

Blanco Rodriguez,
Carlos

***2719**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat pel
sol·licitant.

MOVESIII77/2021

Bohme, Frank

***2174**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.
En cas d’autònoms, és necessari presentar el
certificat d’alta en el Cens d’empresaris,
professionals i retenidors o el certificat de situació
censal expedit per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
En el cas d’autònoms, és necessari presentar el
document 4 de la sol·licitud, declaració d’ajuts de
minimis.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € ( punt 4.2.g) ii.) abans
de l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f.).
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627
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MOVESIII86/2021

Bordoy Coll,
Francisca

***4361**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.

MOVESIII158/2021

Bundred, Paul

***9593**

Cal presentar un certificat d’empadronament.
Cal presentar el document 5 signat i segellat per
l’empresa instal·ladora.

MOVESIII193/2021

Butragueño
***8237**
Rodríguez Borlado,
Luis

És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII58/2021

Caballero
Femenias, Jaime

***0357**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.
És necessari presentar el certificat d’alta en el Cens
d’empresaris, professionals i retenidors.
És necessari presentar el document 4 de la
sol·licitud, declaració d’ajuts de minimis.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII76/2021

Canals Riera, Maria ***4498**
Pura

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII194/2021

Canals Riera, Retto ***5853**
Expres, SL

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha
d’incorporar el descompte obligatori d’almenys
1000 € abans de l’aplicació de l’IVA.

MOVESIII82/2021

Capella i Cervera,
Carles

***3877**

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f)

MOVESIII183/2021

Cerda Cerda, Maria ***9526**
de la Paz

La data de la factura és anterior al 10 d’abril de
2021, per la qual cosa s’incompleix l’apartat 4.1.c) de
les bases de la convocatòria.

MOVESIII114/2021

Cerda Torres,
Miguel Luis

***2520**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.

MOVESIII-

Chaves García,

***5161**

És necessari acreditar el pagament de l’impost de

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627

És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

C. del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 73 00
energia.caib.es

10

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1636033597262-357314833-2062947756288430627
CSV: 1636033597262-357314833-2062947756288430627

Pàgina 10/18

Juan José

vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII125/2021

Cifre Ferrer,
Bernardo

***5086**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.
Cal aportar una autorització de presentació vàlida o
bé emplenar l’apartat corresponent del document
normalitzat 1.

MOVESIII34/2021

Company Pons,
Veronica

***1097**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha
d’incorporar el descompte obligatori d’almenys
1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de l’aplicació de l’IVA
(punt 11.3.1.f).
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII145/2021

Espinel Garcia,
Sonia

***3913**

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII40/2021

Esquer Hernández, ***2943**
Raúl

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.

MOVESIII139/2021

Esteva Cantó,
Maria

***7892**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII151/2021

Fernández Albas,
Juan José

***1177**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.
És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.
És necessari presentar el document 5 normalitzat
de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

MOVESIII123/2021

Fernández Diana,
Juan

***0949**

És necessari que a la factura consti la matrícula o el
número de bastidor i la marca del vehicle adquirit.

MOVESIII-

Ferrer Pujol, María ***0185**

És necessari presentar el DNI o NIE de la sol·licitant.

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627
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Dolores

Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).

MOVESIII190/2021

Domenech Arrom, ***1637**
Francisca

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i
signat.
La baixa definitiva del vehicle és anterior a la data
de la factura de compravenda i a la data de registre
de la sol·licitud, per tant no es pot optar a l’ajut
addicional al incomplir l’apartat 4.2.h) de les bases
de la convocatòria.
A la factura no s’aplica el descompte de 1000 €
correctament. Aquesta no indica matrícula ni
núm. bastidor.

MOVESIII84/2021

Franco March,
Francisca

***3439**

És necessari presentar el DNI o NIE de la sol·licitant.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € abans de l’aplicació de
l’IVA.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII155/2021

Franco March,
Francisca

***3439**

És necessari presentar el DNI o NIE de la sol·licitant.
És necessari presentar el document 5 normalitzat
de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

MOVESIII134/2021

García Utrero, Julio ***1480**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.
És necessari presentar el certificat d’alta en el Cens
d’empresaris, professionals i retenidors o el
certificat de situació censal expedit per l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.
És necessari presentar el document 4 de la
sol·licitud, declaració d’ajuts de minimis.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € abans de l’aplicació de
l’IVA.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII38/2021

Garcia, Jules

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
És necessari aportar el document normalitzat 5 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.g)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i

***2496**
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Giuggia Veron,
Gino

***5815**

És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII131/2021

Gomila Pons, Juan
Mario

***8904**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.

MOVESIII177/2021

González López,
Miguel

***3907**

És necessari aportar el document normalitzat 5,
degudament emplenat i signat.

MOVESIII99/2021

Homar Isern, Lara

***7529**

És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII146/2021

Hot Wheels Rent,
SL

***8573**

És necessari presentar el NIF de l’entitat. És
necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. És
necessari aportar la documentació acreditativa de
les facultats de representació del sol·licitant a
l’empresa.
La data de la factura de compravenda és anterior a
la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa
s’incompleix l’apartat 4.1.a) de les bases de la
convocatòria.

MOVESIII117/2021

Jaume Esteva, Ana ***9337**

Cal presentar el pressupost a nom de la sol·licitant
de l’ajut.
Cal presentar el document 5 signat i segellat per
l’empresa instal·ladora.

MOVESIII37/2021

López Gutiérrez,
Rafael

***7424**

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).

MOVESIII64/2021

Anglada Carreras,
Luis Miguel

***3435**

És necessari presentar el DNI complet del
sol·licitant.
El pressupost o la factura ha d’indicar la base
imposable i la direcció del punt de recàrrega.
És necessari presentar el document 5 normalitzat
de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

MOVESIII120/2021

Martín Gutiérrez,
María del Rocío

***6217**

És necessari presentar el DNI o NIE de la sol·licitant.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000€ (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627
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Mateu Comas, Juan ***6186**

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000€ (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII126/2021

Mestre Caldentey,
Antonio

***2744**

Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
Cal aportar el document 3 emplenat amb les dades
del representant del concessionari.

MOVESIII71/2021

Mir Perelló, Maria
del Carme

***0059**

És necessari presentar el document 1 de sol·licitud
de subvenció signat.
És necessari presentar el DNI o NIE de la sol·licitant.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.

MOVESIII49/2021

Murillo Cabre,
María Amparo

***3017**

És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII98/2021

Nicolau Vidal,
Gabriel

***7719**

Cal presentar el DNI per ambdues cares.
Cal presentar l’oferta econòmica a nom del
sol·licitant.
El document normalitzat 5 ha d’estar segellat per
l’empresa instal·ladora i signat pel representant
d’aquesta.

MOVESIII163/2021

Oliver Perelló, José ***3405**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i
signat. En la factura de compravenda del vehicle no
consta la matrícula o el número de bastidor. Cal
presentar una factura que incorpori aquestes
dades.

MOVESIII172/2021

Palacios López,
Francisco José

***1433**

Cal presentar el document 5 signat i segellat per
l’empresa instal·ladora.

MOVESIII182/2021

Payeras Llompart,
Bartolomé

***4073**

Cal presentar el document 5 signat i segellat per
l’empresa instal·ladora.
Cal presentar una memòria descriptiva de la
instal·lació.

MOVESIII32/2021

Pérez-Herrero
Sotos, María

***6399**

És necessari acreditar l’empadronament en
municipi de menys de 5000 habitants per
incrementar la quantia de l’ajut amb un 10 %.
És necessari acreditar l’exempció del pagament de
l’impost de vehicles de tracció mecànica de 2020 del
vehicle per desballestar.

MOVESIII-

Pingel, Andreas

***2806**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627
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la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII116/2021

Pol Vanrell, Joan

***1122**

MOVESIII189/2021

Pons Cortés, Maria ***9119**
Lourdes

És necessari presentar el certificat d’alta en el Cens
d’empresaris, professionals i retenidors o el
certificat de situació censal expedit per l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.

MOVESIII165/2021

Pou Vives, Miquel

***0221**

Cal presentar el certificat d’empadronament. Es
recorda al sol·licitant que si es troba empadronat en
un municipi de menys de 5000 habitants pot optar a
un increment de la quantia de l’ajut d’un 10 %.
Caldria modificar l’ajut sol·licitat en el document
normalitzat 1.

MOVESIII88/2021

Procusa Menorca,
SL

***3867**

En la sol·licitud ha de figurar el representant legal
de l’empresa.
És necessari presentar el document 5 normalitzat
de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

MOVESIII152/2021

Rafael Costin,
Turcitu

***2105**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.

MOVESIII130/2021

Ribas Clapes, Maria ***3450**

La signatura de la sol·licitud no coincideix amb la
signatura del DNI.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII110/2021

Rienth, Thorsten

***4168**

És necessari aportar la totalitat del document
normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, segons
el punt 7.2.a) d’aquesta convocatòria, degudament
emplenat i signat.
És necessari presentar el document 4 de la
sol·licitud, declaració d’ajuts de minimis.

MOVESIII137/2021

Riera Oliver, Maria ***2274**
Magdalena

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i
signat.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € abans de l’aplicació de
l’IVA.
Cal aportar el pressupost del punt de recàrrega.
És necessari presentar el document 5 normalitzat
de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega,
degudament emplenat i signat.

MOVESIII59/2021

Riera, José Luis

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat.
És necessari presentar el certificat d’alta en el Cens
d’empresaris, professionals i retenidors o el

***2093**

És necessari presentar el document 5 normalitzat
de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627
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MOVESIII36/2021

Ripoll Galmés,
Guillermo

***7158**

És necessari presentar el document normalitzat 1
de la sol·licitud de subvenció d’aquesta
convocatòria.

MOVESIII174/2021

María Dolores,
Rodrigo Jiménez

***2589**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i
signat.
És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.

MOVESIII179/2021

Eléctrica Rafael
Rosselló, SL

***6932**

Cal emplenar l’apartat de representant legal al
model 1 de la sol·licitud.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € abans de l’aplicació de
l’IVA.
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.

MOVESIII168/2021

Ruiz Gallardo,
Patricia

***5407**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la
sol·licitant.
És necessari presentar el DNI o NIE de la sol·licitant.
Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € abans de l’aplicació de
l’IVA.

MOVESIII156/2021

Salas Araya,
***1722**
Marcelo Alejandro

És necessari presentar el certificat
d’empadronament.

MOVESIII85/2021

Santa Engracia
Sánchez, Raúl

***9393**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de
la sol·licitud de subvenció, segons el punt 7.2.a)
d’aquesta convocatòria, degudament emplenat i
signat.
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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII46/2021

Sanz Mariano,
Elena

***0910**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la
sol·licitant.

MOVESIII154/2021

Sastre Macho,
Daniel

***2916**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.
Com el document 3 no està signat ni segellat pel
concessionari, cal aportar el pressupost del vehicle
que es vol adquirir, el qual ha d’incorporar el
descompte obligatori d’almenys 1000 € abans de
l’aplicació de l’IVA.

MOVESIII167/2021

Sedano Colom,
Sandra

***6870**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la
sol·licitant.

MOVESIII-

Vaquer Albons,

***7463**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant.

https://vd.caib.es/1636033597262-357314833-2062947756288430627
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Buenaventura
Maria

Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol
adquirir, el qual ha d’incorporar el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).
És necessari presentar la fotocòpia del permís de
circulació del vehicle per desballestar.
És necessari acreditar el pagament de l’impost de
vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per
desballestar.

MOVESIII141/2021

Verdera Ribas,
Julián

***3234**

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € (punt 4.2.g) ii.) abans de
l’aplicació de l’IVA (punt 11.3.1.f).

MOVESIII129/2021

Von Ondarza
Fuster, Carolina
Elsa

***5101**

És necessari presentar el DNI de la sol·licitant per
ambdues cares.
Cal presentar el document 5 signat i segellat per
l’empresa instal·ladora.

MOVESIII162/2021

Zhou, Minhai

***0151**

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 el descompte
obligatori d’almenys 1000 € abans de l’aplicació de
l’IVA.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies
des de la publicació d’aquesta comunicació en el BOIB, se us tindrà per desistit de
la vostra petició, atès l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia
que declararà conclòs el procediment i ordenarà l’arxivament de les actuacions
realitzades fins a aquell moment, d’acord amb l’article 21 d’aquesta Llei.
Palma,
El director general d’Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo
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