PROCEDIMENT PER A JUSTIFICAR UNA AJUDA DEL PROGRAMA MOVES-VEHICLES
COMUNITAT VALENCIANA
1. A les persones i entitats que hagen sigut beneficiàries d'una ajuda del Pla MOVES-Vehicles, se'ls
notificarà per mitjans electrònics a través de l'aplicació informàtica habilitada per a aquestes ajudes a
través de l'adreça http://moves.ivace.es. Per a poder accedir a ella s'enviarà a l'interessat o si escau al
concessionari/punt de venda, a l'adreça de correu electrònic que hagen facilitat, un avís que l'informarà
de la posada a la disposició de la resolució de concessió.
2. Les persones i entitats beneficiàries d'una ajuda del Pla MOVES-Vehicles, en el termini de 8 mesos
comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, hauran de justificar a
través dels concessionaris/punts de venda, la realització de l'actuació objecte de subvenció. En cas que
per circumstàncies concurrents no fóra possible la justificació en aquest termini, es podrà prorrogar com
a màxim a un termini de dotze mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió.
3. A l'efecte de justificar la realització de l'actuació objecte de subvenció, les persones i entitats
beneficiàries hauran de presentar, a través dels concessionaris/punts de venda, la següent
documentació:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LA JUSTIFICACIÓN
Sol·licitud de pagament segons model normalitzat, que inclourà les corresponents declaracions responsables.
Còpia de la Fitxa Tècnica (Targeta ITV) del vehicle adquirit.
Còpia del Permís de Circulació del vehicle adquirit o fotocòpia del Permís de Circulació provisional emés per la Direcció General de Trànsit.
Factura de compravenda del vehicle, on conste la matrícula o número de bastidor, marca, model i versió del vehicle adquirit i un descompte
per part del fabricant/importador o punt de venda d'almenys mil euros per a les adquisicions de vehicles de categories M1 i N1, pel
«Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana 2019».
Justificant de pagament mitjançant entitat financera. Còpia de l'extracte bancari juntament amb còpia del xec nominatiu o de l'ordre de
transferència que acredite que el destinatari del pagament coincideix amb l'emissor de la factura. De la mateixa manera la persona
sol·licitant de l'ajuda, haurà de ser el titular o cotitular del compte bancari des de la qual es realitza la transferència o des de la qual s'emet
el xec. No s'acceptaran pagaments en efectiu, ingressos en compte, rebuts o pagarés com a justificant de pagament. No s'acceptaran
pagaments en efectiu, ingressos en compte, pagarés o rebuts com a justificant de pagament.
En el cas de pagaments efectuats a través de modalitats de finançament (excepte renting), contracte signat entre el sol·licitant de l'ajuda i
la financera, justificant del pagament al concessionari.
En el cas de renting o lísing operatiu, fotocòpia del contracte de renting o lísing operatiu, que establisca una durada mínima de dos anys i on
figure com a arrendatari del mateix el sol·licitant d'ajuda o potencial destinatari final de l'ajuda
Fotografies dels vehicles adquirits ja matriculats.
Còpia del compte bancari on apareguen les dades del titular del compte (beneficiari de l'ajuda), en la qual s'abonarà, si escau, l'ajuda
corresponent.
Per al cas d'adquisició de vehicles M1 i N1, obligació de destinar a ferralla un cotxe
Fotocòpia del «Certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle», per part del corresponent Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles
(CAT), en nom de la Direcció General de Trànsit o, en defecte d'això, informe del Registre General de Vehicles de la corresponent Prefectura
provincial de trànsit, que acredite la baixa definitiva.
Fotocòpia de l'anvers i revers, de la Fitxa Tècnica (Targeta ITV) del vehicle destinat a ferralla on conste la data de l'última Inspecció Tècnica
de Vehicles i la data de caducitat d'aquesta.
Fotocòpia del Permís de Circulació del vehicle destinat a ferralla on conste la seua data de primera matriculació, data de matriculació a
Espanya i data d'expedició.
Informe de la Direcció General de Trànsit amb l'historial del vehicle destinat a ferralla, en el cas de no disposar de còpia de la Fitxa Tècnica
o del Permís de Circulació.
Fotocòpia del rebut de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle destinat a ferralla, degudament abonat, almenys des de
l'exercici de 2018.
Nota: Aquest document té caràcter merament informatiu, sent la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general la publicada en la
Resolució de 16 d'abril de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del
Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana 2019 (DOGV núm. 8542 de 07/05/2019)

