
 

 

 

Expedient núm. X2021002059 - X2021002059 
 

El Sr. Jordi Jové i Perich, secretari-interventor interí de l’Ajuntament de Breda 

 
CERTIFICA: 
 

Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 13 de juny de 
2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 

Acceptar la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica 
(Programa MOVES III) 
 

Antecedents 
 
En data 1 d’octubre de 2021 es publica al DOGC la resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per 

la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions de Programa 
d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III).  
 

Les actuacions subvencionables són les establertes en l’article 13 del Reial decret 266/2021, de 13 
d’abril, d’acord amb les condicions especificades en el mateix article, que en el punt 1 b) diu: 
Programa d’incentius 2 (Programa de recolzament al desplegament d’infraestructura de recàrrega): 

Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.  
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 13 d’octubre de 2021 va adoptar els 

acords següents: 
- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 16.081,10€ per a la Memòria tècnica per la 
instal·lació d’una Estació de recàrrega Semi-ràpida per a vehicles elèctrics a l’Avinguda Catalunya de 

Breda, en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III).  
- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 19.769,56€ per a la Memòria tècnica per la 
instal·lació d’una Estació de recàrrega Semi-ràpida per a vehicles elèctrics al Passeig de les Escoles 

de Breda, en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III).  
 
En data 23 de maig s’aprova la Resolució parcial d’atorgament de subvencions en el marc  de la 

Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 
per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa 
MOVES III) per la que es concedeixen, a l’Ajuntament de Breda, les dues subvencions següents: 

 

Codi expedient  Objecte 
subvencionat  

Ubicació punt de 
recàrrega  

Inversió a 
justificar (en 
euros)  

Import proposat 
(en euros)  

ICA023/21/002231  Instal·lació d'1 

punt de recàrrega 
tipus RÀPIDA 
(potència igual o 

superior a 40 kW i 
inferior a 100 kW)  

Breda  21.088,74  16.870,99  

ICA023/21/002232  Instal·lació d'1 
punt de recàrrega 

tipus RÀPIDA 
(potència igual o 
superior a 40 kW i 

inferior a 100 kW)  

Breda  25.699,31  20.559,45  

 
Legislació aplicable 
 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que se aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa de  subvencions a les 
comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per l’execució de programes d’incentius lligats 
a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència Europeu, publicat al BOE núm. 89, de 14 d’abril de 2021, va establir les bases reguladores 
per a la concessió d’ajuts a actuacions de recolzament a la mobilitat basada en criteris d’eficiència  
 



 

 

 

energètica, sostenibilitat i impuls de l’ús d’energies alternatives, incloses la dis posició de les 
infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. 
Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, publicada al DOGC núm. 8514 d’1 d’octubre de 2021, 

va fer pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del programa 
d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774).  
Resolució ACC/3394/2021, d’11 de novembre, publicada al DOGC núm. 8545 de 17 de novembre de 

2021, modifica la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre.  
Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, de 24 de desembre. 

Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per 
l’Ordre VEH/70/2020, de 9 de juny. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar les subvencions concedides pel Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica 

(Programa MOVES III) següents: 
 

Codi expedient  Objecte 
subvencionat  

Ubicació punt de 
recàrrega  

Inversió a 
justificar (en 

euros)  

Import proposat 
(en euros)  

ICA023/21/002231  Instal·lació d'1 
punt de recàrrega 
tipus RÀPIDA 

(potència igual o 
superior a 40 kW i 
inferior a 100 kW)  

Breda  21.088,74  16.870,99  

ICA023/21/002232  Instal·lació d'1 

punt de recàrrega 
tipus RÀPIDA 
(potència igual o 

superior a 40 kW i 
inferior a 100 kW)  

Breda  25.699,31  20.559,45  

 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Justificar la realització de les actuacions subvencionables, així com les despeses generades 

i l’aplicació correcta dels fons percebuts en el termini de 12 mesos a comptar des de la data de 
notificació (23 de maig de 2022) de la resolució de concessió, d'acord amb l'article 16.7 del Reial 
decret 266/2021, de 13 d'abril, i amb els termes de l’apartat 11 i concordants de la Resolució 

ACC/2914/2021, de 27 de setembre. 
 
Quart.- Donar publicitat a la concessió de la subvenció d’acord amb l’apartat 16 de la Resolució 

ACC/2914/2021, de 27 de setembre, “el beneficiari/ària de la subvenció ha de donar la publicitat 
adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de 
subvenció segons el que estableix l’article 20 del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril i d’acord amb el 

que preveu l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ”. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 

 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 

Signat electrònicament. 
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