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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA
RESOLUCIÓ EMC/1322/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la
concessió de subvencions del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible, destinada a
persones físiques (Programa MOVES) (ref. BDNS 455609).
El Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i
sostenible (Programa MOVES) (BOE núm. 41, de 16.2.2019), té per objecte establir les bases reguladores per
a la concessió d'ajuts a actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d'eficiència energètica,
sostenibilitat i impuls de l'ús d'energies alternatives, inclosa la disposició de les infraestructures de recàrrega
de vehicles elèctrics adequades en tot el territori nacional.
El Reial decret 132/2019, de 8 de març, pel qual s'acorda la concessió directa de les ajudes del Programa
MOVES a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 59, de 9.3.2019), té per objecte
acordar la concessió directa dels ajuts que preveu el Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, abans esmentat,
així com la distribució resultant dels fons corresponents per al finançament de les actuacions subvencionables,
per import de 45 milions d'euros. La distribució s'indica en els termes que fixa la Resolució del Consell
d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), de 26 de febrer de 2019, i
disposa que correspon a Catalunya, segons l'annex del Reial decret esmentat, l'import total de 7.300.768,41
euros.
Vist que els ajuts previstos en aquest programa s'emmarquen, amb caràcter general, en l'àmbit del Reglament
UE 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE 2014 L 187) i, en
particular, en l'article 36: "Ajuts a la inversió que permetin a les empreses anar més enllà de les normes de la
Unió en matèria de protecció mediambiental o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de
normes de la Unió"; i, amb referència a això, en compliment del que estableix la lletra a) de l'article 11 del
Reglament 651/2014 esmentat, l'Estat va enviar el 8 de març de 2019 a la Comissió Europea la informació
resumida sobre la mesura d'ajut regulada mitjançant el Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es
regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (BOE núm. 41, de
16.2.2019);
Vist el Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019 (DOGC núm.
7776, de 28.12.2018);
Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i els preceptes bàsics de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i del Reglament que la
desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);
Per tot això exposat,

Resolc:

Article 1
Objecte
Fer pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la
mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES), destinada a persones físiques, per a les actuacions 1 i 2
subvencionables descrites a l'article 4 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Programa
d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (BOE núm. 41, de 16.2.2019).
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Article 2
Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries de les actuacions 1 i 2 detallades a l'article 3 d'aquesta Resolució, d'acord amb el que
estableix l'annex I i l'article 2 de l'esmentat Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, les persones físiques que no
desenvolupen cap activitat econòmica.

Article 3
Actuacions subvencionables
1. Seran actuacions subvencionables les esmentades en aquest article, que hauran de complir els requisits que
estableix el Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, esmentat, així com els requisits que estableix aquesta
Resolució.
Actuació 1: Adquisició de vehicles d'energies alternatives, i serà obligatori el desballestament d'un vehicle M1
de més de 10 anys o d'un vehicle N1 de més de 7 anys per a les adquisicions de vehicles nous M1 o N1.
Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
2. Són subvencionables les despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin
estrictament necessàries i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen les bases i aquesta
convocatòria d'ajuts. No són subvencionables en cap cas les actuacions amb inversions realitzades amb
anterioritat a la data del registre de la sol·licitud.
Els requisits que hauran de complir les actuacions elegibles a què es refereixen les bases reguladores
d'aquesta convocatòria es descriuen a l'annex 1 de l'esmentat Reial decret 72/2019, de 15 de febrer.

Article 4
Quantia
1. La quantia de les actuacions subvencionables la determina l'annex 3 del Reial decret 72/2019, de 15 de
febrer, pel qual es regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (BOE
núm. 41, de 16.2.2019). D'acord amb l'article 5 del Reial decret esmentat, s'hauran de complir els límits i els
requisits que defineix.
2. L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de
l'ICAEN per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.

Article 5
Aplicació pressupostària i import dels ajuts
L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions que preveu aquesta Resolució és de 1.443.153,68
euros del pressupost de l'Institut Català d'Energia per a l'any 2019.
Aquesta convocatòria es finança a càrrec de la partida pressupostària D/780.0001/6310 del pressupost de
l'Institut Català d'Energia de l'any 2019.
Es destinaran els imports següents a cada una de les activitats subvencionables definides a l'article 3 d'aquesta
Resolució:
Actuació 1: 1.225.959,05 euros.
Vehicles N2 i N3 de GLP/autogas, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas: 32.470,96 euros.
Vehicles M1 i N1 de vehicles elèctrics purs (BEV), vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV), vehicles
elèctrics de cel·la de combustible (FCV) i vehicles elèctrics híbrids de cel·la de combustible (FCHV): 803.836,59
euros.
Vehicles M1 i N1 que siguin vehicles híbrids endollables (PHEV): 162.354,79 euros.
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Vehicles L3e, L4e, L5e, L6e i L7e de vehicles elèctrics purs (BEV): 194.825,75 euros.
Vehicles N2, N3, M2, M3 de vehicles elèctrics purs (BEV), vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV),
vehicles híbrids endollables (PHEV), vehicles elèctrics de cel·la de combustible (FCV) i vehicles elèctrics híbrids
de cel·la de combustible (FCHV): 32.470,96 euros.
Actuació 2: 217.194,63 euros.
Sistemes de recàrrega vinculada (potència inferior a 7 kW), convencional (potència superior a 7 kW i inferior a
15 kW) i semiràpida (potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW): 155.139,02 euros.
Sistema de recàrrega ràpida (potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW) i ultraràpida (potència
igual o superior a 100 kW): 62.055,61 euros.
Si quan falti un mes per a la finalització de la vigència d'aquesta convocatòria, alguna de les partides
destinades a una actuació no s'hagués esgotat i una altra tingués llista d'espera, es podrà reassignar el
pressupost a criteri de l'Institut Català d'Energia.

Article 6
Requisits
1. Les persones beneficiàries hauran de complir tots els requisits que determina l'annex I del Reial decret
72/2019, de 15 de febrer, abans esmentat, així com els que determina aquest article.
2. Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:
a) Poden ser beneficiàries les persones que tinguin la seva residència fiscal a Catalunya i que l'actuació objecte
de l'ajut també estigui ubicada a Catalunya.
b)En relació amb els requisits de les persones beneficiàries, caldrà tenir en compte que la concessió directa
dels ajuts del Programa MOVES es realitza amb una distribució per comunitats autònomes, Ceuta i Melilla, i en
aquest sentit serà requisit addicional en aquesta convocatòria que les persones físiques majors d'edat resideixin
a Catalunya.
c) Totes les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i
les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el
procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de
rebre qualsevol pagament.
d) Tots les persones beneficiàries hauran de complir el requisit de no trobar-se en cap de les circumstàncies
que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
e) Totes les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició
que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
f) Totes les persones beneficiàries hauran de complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que les
pugui afectar.
g) Totes les persones beneficiàries hauran de sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al
Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin
a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de
les seves actuacions.
3. El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix el formulari de sol·licitud.
4. S'haurà d'acreditar que es compleixen aquests requisits mitjançant la signatura de les declaracions
responsables que inclou el formulari de sol·licitud de l'ajut. El fet de presentar aquestes declaracions
responsables faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per
altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les
dades d'aquestes declaracions.

Article 7
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Obligacions generals i addicionals de les persones beneficiàries
1. Per accedir als ajuts regulats en aquesta convocatòria serà necessari complir les obligacions previstes a
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE num. 276, de 18.11.2003),
així com presentar la documentació exigida a l'annex 2, respecte de les actuacions 1 i 2, del Reial 72/2019
abans esmentat, i també la que especifiquen cadascun dels formularis de sol·licitud.
2. Són obligacions generals de les persones beneficiàries:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant l'ICAEN en la forma i el termini que estableix l'article que
regula la justificació dels ajuts.
b) Justificar davant l'òrgan que concedeix l'ajut que es compleixen els requisits, les condicions i les finalitats
que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha
de cobrir l'import finançat. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha
d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases
reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o
parcial; en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament
diferenciat.
c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció
atorgada durant un període mínim de cinc anys.
d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit
a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden
donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i
a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les seves actuacions.
f) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la
mateixa finalitat, ajuts, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i
qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la compatibilitat.
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació
que s'ha donat als fons percebuts.
g) Reintegrar els fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció, en els termes que s'indiquin a la
resolució corresponent.
h) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en totes les inversions o tots els materials
escrits producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.
i) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.
j) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, que consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució.
3. Són obligacions addicionals per a determinats tipus de beneficiaris/àries, d'acord amb la normativa
aplicable:
a) En cas que el propietari d'un vehicle o qualsevol altre tipus de material mòbil subvencionat d'acord amb
aquesta convocatòria d'ajuts el vengués en un període inferior a 4 anys comptats des de la data d'abonament
de l'ajut, haurà de fer constar expressament en el document contractual de la venda que el vehicle o material
mòbil ha estat objecte del suport del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa
MOVES), i que el nou propietari assumeix el compromís, almenys fins que es compleixi el termini ressenyat, de
destinar el bé a la finalitat concreta per a la qual es va concedir l'ajut i de mantenir-lo en correcte estat de
funcionament.
En cas contrari, l'ICAEN incoarà un expedient de revocació de l'ajut. Si s'escau, l'alienació ha de ser
comunicada a l'ICAEN en un termini màxim d'un mes comptat des de la signatura del document contractual del
vehicle o material mòbil objecte de l'ajut.
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En cas que el comprador no observi les exigències inherents a l'alienació assenyalada, el beneficiari/ària de
l'ajut es compromet a assumir l'obligació de reintegrar l'ajut percebut.
b) Per als contractes d'arrendament per rènting, en el cas que es produeixi la rescissió anticipada del contracte,
l'arrendatari assumeix el compromís de retornar a l'ICAEN la part proporcional de l'ajut rebut en el marc del
Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES). En cas contrari, l'ICAEN incoarà un
expedient de revocació parcial o total de l'ajut, segons escaigui.
c) Si s'escau, aquesta circumstància haurà de ser comunicada a l'ICAEN en un termini màxim de dos mesos a
comptar des de l'abonament de la darrera factura.
d) Les infraestructures de recàrrega elèctrica subvencionades hauran de ser conservades en propietat per les
persones beneficiàries dels ajuts en correcte estat de funcionament durant un període de temps no inferior a
10 anys. Tot/a beneficiari/ària que, no havent expirat el termini mínim, alieni alguna instal·lació subvencionada
per aquesta convocatòria, haurà de fer constar expressament en el document contractual de la venda que
aquesta inversió ha estat objecte de suport pel Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible
(Programa MOVES), i haurà d'informar el nou propietari/ària de la subvenció rebuda i de les obligacions
imposades en aquestes bases, i que l'adquirent assumeix el compromís de destinar el bé a la finalitat concreta
per a la qual es va concedir l'ajut i a mantenir-lo en correcte estat de funcionament fins al compliment del
termini indicat.
En cas contrari, l'ICAEN incoarà un expedient de revocació total de l'ajut. Si s'escau, l'alienació ha de ser
comunicada a l'ICAEN en el termini màxim d'un mes a comptar des de la signatura del document contractual de
venda de les instal·lacions i/o equips objecte de l'ajut.
En cas que el comprador/a no observi les exigències inherents a l'alienació assenyalada, el beneficiari/ària de
l'ajut es compromet a assumir l'obligació de reintegrar l'ajut percebut.
e) La persona beneficiària es compromet, a sol·licitud de l'ICAEN, a informar de l'evolució dels resultats
energètics registrats i a permetre'n la divulgació durant un termini de 4 anys a comptar, en ambdós casos, des
de la data d'abonament de l'ajut.
f) En aplicació del que preveu l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(BOE núm. 276, de 18.11.2003), sens perjudici del règim d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que resulti de la naturalesa jurídica de la persona sol·licitant, quan l'import de la
despesa subvencionable superi les quanties que estableix la normativa en matèria de contractació pública per
al contracte menor (15.000,00 euros, IVA exclòs, per a serveis i subministraments, i 40.000,00 euros, IVA
exclòs, per a obres), el beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors
amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé,
llevat que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que les
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció.
L'elecció entre les ofertes presentades es farà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de
justificar expressament quan no recaigui en la proposta que reuneixi la millor relació qualitat-preu.

Article 8
Sol·licituds i termini de presentació
1. El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 3 d'aquesta
convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per a cada actuació, o com a màxim el dia
31 de desembre de 2019.
2. Aquest termini de finalització ho serà en tots els supòsits. Les sol·licituds que estiguin a la llista d'espera
perquè s'ha esgotat el pressupost disponible també hauran d'haver estat presentades dintre d'aquest termini.
En cas que s'esgoti el pressupost assignat, o que es doni la reassignació pressupostària, i sempre que no hagi
expirat el termini de vigència del Programa, es podran registrar sol·licituds en llista d'espera, que seran ateses
per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produeixin desistiments o revocacions de les sol·licituds
d'ajuts previs que poguessin alliberar pressupost o bé s'incorpori pressupost nou a la convocatòria.
3. La presentació de les sol·licituds ha de ser preferentment telemàtica, d'acord amb l'article 11.3 del Reial
decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible
(Programa MOVES).

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

6/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7878 - 20.5.2019
CVE-DOGC-A-19136078-2019

4. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones
interessades a Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat).
Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la
documentació que preveuen les bases reguladores i aquesta convocatòria, si escau, mitjançant Tràmits Gencat
(http://tramits.gencat.cat).
La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització dels sistemes
d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord
amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol
d'identificació i signatura electrònica (DOGC núm. 6922, de 28.7.2015) en l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, i que es poden consultar a: http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-enlinia/identificacio-digital/.
La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d'acord amb els supòsits que preveu l'article 25 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).
5. En tots els casos, les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat disponible. Els possibles
beneficiaris/àries han de presentar les seves sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la
documentació que recull el Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a
la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES), així com la que indica aquesta Resolució de convocatòria.
6. En el cas de l'actuació 1, caldrà adjuntar al formulari de sol·licitud la informació següent:
Les característiques tècniques (tipus de bateria, potència i autonomia elèctrica, velocitat de disseny, massa en
buit o MMTA del vehicle).
En el cas que calgui disposar d'un vehicle a desballestar, de tipus turisme (M1) o furgoneta lleugera (N1),
caldrà adjuntar: el revers i l'anvers de la fitxa tècnica del vehicle a desballestar, el permís de circulació amb la
ITV vigent en data 15.02.2019 i el rebut pagat corresponent a l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
de 2018 com a mínim.
7. Tots els documents es presentaran en format PDF sempre que sigui possible.
8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest article, es requerirà la persona sol·licitant
perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que
disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).
Aquest requeriment de documentació es notificarà a la persona sol·licitant de manera individual. Es podran
utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament,
d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). La presentació de la documentació es
farà als llocs i pels mitjans especificats en aquest article.
9. L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen
aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Article 9
Tramitació, resolució i recursos
1. La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta Resolució, així com les
condicions, els requisits de participació i la documentació que s'ha d'aportar, es regeixen pels articles 6, 10 i
11 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, abans esmentat.
2. L'instructor del procediment de concessió d'aquestes subvencions és la persona que ocupa el càrrec de cap
de la Divisió de Gestió Energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN).
3. L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció de l'Institut Català d'Energia.
4. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la
presentació de la sol·licitud.
5. La resolució s'ha de motivar degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona
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sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de
l'activitat.
6. Les persones físiques podran utilitzar mitjans electrònics quan així ho hagin sol·licitat o consentit
expressament, d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). La notificació electrònica es farà
per mitjà de les plataformes o els serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat, d'acord amb
l'article 57 de la Llei 26/2010 esmentada.
7. En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos, a comptar des de la
data de presentació de la sol·licitud, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e)
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, abans esmentada.
8. Un cop transcorregut el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de la notificació
de la resolució, s'entendrà que la persona proposada com a beneficiària ha acceptat la subvenció.
9. Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot
presentar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement en el termini
d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, abans esmentada.
10. D'acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), i amb els articles 8.4 g) i 15 de la Llei 19/2013, de 19 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013), la Base de dades nacional de
subvencions (BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions
concedides, i haurà d'incloure les dades a què es refereix la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20 de la Llei
38/2003 esmentada.
11. D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), la informació relativa a les subvencions i els ajuts
públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i les persones beneficiàries, s'ha de publicar a la seu
electrònica i al lloc web de l'ICAEN (http://icaen.gencat.cat).

Article 10
Interrupció dels serveis electrònics
En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que
sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge que comuniqui
aquesta circumstància, amb indicació dels registres presencials on es pot presentar la documentació
alternativament, i informi dels efectes de la interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si
escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques
corresponents. Això no obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a
visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics,
si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia
establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies
hàbils consecutius següents.

Article 11
Termini d'execució
El termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció és de dotze mesos a comptar des de la notificació de la
resolució del procediment de concessió, d'acord amb l'article 11.7 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer,
pel qual es regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES).

Article 12
Justificació
En el termini màxim de 12 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió, les
persones beneficiàries hauran de justificar que s'ha fet la inversió requerida per dur a terme l'actuació objecte
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d'ajut, presentant, a l'òrgan competent (l'Institut Català d'Energia), la documentació que estableix l'annex 2
del Reial decret 72/2019 abans esmentat, així com aquesta Resolució.
1. La persona beneficiària ha de justificar l'aplicació dels fons davant l'ICAEN d'acord amb els articles 30 i 31
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); amb l'article
98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre
les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015); amb el Decret 159/1994, de 30 de
maig, pel qual es desenvolupen les previsions dels articles 9 i 10 de la Llei 16/1993, de 28 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994 (DOGC núm. 1920, de 13.7.1994), i la resta de
normativa vigent aplicable.
Es considera efectivament pagada la despesa, als efectes de la seva consideració com a subvencionable, amb
la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el
lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o una companyia d'assegurances.
2. El termini per presentar la justificació coincideix amb el termini d'execució i el determina l'article 11
d'aquesta Resolució de convocatòria. Hi ha la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini basant-se
en el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).
3. La justificació es presentarà preferentment per mitjans telemàtics, acompanyada de la documentació que
preveu l'article 11 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Programa d'incentius a la
mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES), i en concret l'annex 2, apartat 2.
4. En cas que la persona beneficiària estigui subjecta al règim de prorrata general o especial, haurà de
presentar una declaració sobre la situació d'IVA de qui percep la subvenció, és a dir, sobre la condició o no de
consumidor final del beneficiari/ària.
En cas que la persona beneficiària estigui subjecta al règim de prorrata general haurà de presentar eI certificat
de l'Agència Tributària i/o la còpia de la declaració anual segons els models corresponents.

Article 13
Pagament
1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació
subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
2. En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció prevista es tramitarà el pagament de la subvenció
per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat
de l'activitat subvencionada i el cost inicialment pressupostat.
3. Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà
d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
signatura de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització per fer aquestes comprovacions.

Article 14
Reintegrament
En el supòsit que les persones beneficiàries renunciïn a les subvencions atorgades, totalment o parcial, hauran
de retornar la quantitat a què renuncien més els interessos de demora corresponents.
A aquest efecte l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució que correspongui.

Article 15
Publicitat de les subvencions per part de les persones beneficiàries
1. La persona beneficiària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament
del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció segons el que estableix l'article 13 del
Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, que regula les obligacions de les persones beneficiàries, i d'acord amb el
que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
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18.11.2003).
2. En el cas de les estacions de recàrrega, les mesures de publicitat que han d'adoptar els beneficiaris/àries
dels ajuts són les següents:
Incloure la retolació d'un vinil adhesiu resistent a la radiació solar sobre l'estació de recàrrega semiràpida,
ràpida o ultraràpida, amb el disseny gràfic proporcionat al web de l'ICAEN que integra la imatge i els logotips
obligatoris per rebre els ajuts.

Article 16
Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE L 119, de 4.5.2016) i, per a tots els
aspectes que quedin fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6.12.2018) i la resta de la
normativa sectorial reguladora d'aquesta matèria, les dades seran incorporades al fitxer Subvencions, del qual
és responsable l'Institut Català d'Energia. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les
àrees finalistes d'actuació de l'ICAEN, com ara la gestió i el control de les sol·licituds de finançament trameses
pels particulars a l'ICAEN.
Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves
dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a
la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a l'Institut Català d'Energia, c. Pamplona, núm. 113, 3a
planta, 08018 Barcelona, o mitjançant l'adreça icaen@gencat.cat.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Igualment, es pot
interposar recurs contenciós administratiu segons l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.1998), davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de maig de 2019

Maria Àngels Chacón i Feixas
Presidenta del Consell d'Administració

Annex 2
Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la
seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar
el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen
les obligacions següents:
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Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o ajut.
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per
a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris/
àries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici de complir les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits de l'apartat quart de
l'article 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, abans esmentada, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a
beneficiaris/àries d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que prevegi la legislació
vigent en matèria de subvencions.

(19.136.078)
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