PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA DEL
PROGRAMA MOVES-VEHICLES COMUNITAT VALENCIANA
1. La persona o entitat interessada a sol·licitar l'ajuda es posarà en contacte amb un concessionari/punt de
venda adherit al programa MOVES-Vehicles de la Comunitat Valenciana en el marc d'aquesta
convocatòria. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es podrà consultar en l'adreça
http://moves.ivace.es/ca/moves-vehicles/llistat-concessionaris-punts-de-venda-adherits.
2. El concessionari/punt de venda tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud d'ajudes a través de la
“Zona Privada” de la plataforma web http://moves.ivace.es. La sol·licitant haurà d'aportar la
documentació establida en el quadre següent, segons la seua naturalesa jurídica, perquè el
concessionari/punt de venda puga realitzar la tramitació de l'ajuda en el seu nom.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD DE L’AJUDA
Sol·licitud d'ajuda normalitzada degudament signada per l'entitat sol·licitant i el concessionari adherit.
Pressupost detallat, acceptat pel sol·licitant. En el cas d'arrendament per renting, còpia de l'oferta de l'empresa
arrendadora en la qual figure la quota a abonar, així com la part atribuïble d'aquesta quota al cost del vehicle.
Copia NIF / CIF / NIE, segons naturalesa jurídica.
Declaració d'altres ajudes segons model.
Per a Persones físiques:
Si escau, certificat de discapacitat, emés per l'òrgan de valoració competent.
Si escau, títol vigent de família nombrosa.
En el cas que el domicili que figura en el DNI/NIE no aparega una residència de la Comunitat Valenciana,
s'aportarà còpia del certificat d'empadronament.
Per a Professionals Autònoms:
Certificat d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors expedit per l'Agència Estatal
d'Administració Tributària.
Si escau, certificat de discapacitat, emés per l'òrgan de valoració competent.
Per a Comunitats de Propietaris:
Còpia del DNI del president de la Comunitat de propietaris.
Còpia de l'acta de nomenament de la presidència de la comunitat.
En el cas que el domicili social no pertanga a la Comunitat Valenciana, rebut de l'IAE de la seu o establiment de
la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat.
Per a Persones jurídiques i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el NIF de la qual comence per les
lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W
Còpia del DNI del signant, representant legal.
Poder de representació del sol·licitant (Nota Simple del Registre Mercantil competent relativa a la totalitat de
les dades registrades del sol·licitant incloent la representació social, o còpia del poder de representació registrat
o acta de nomenament del signant juntament amb còpia de l'escriptura de constitució registrada).
Per a Sector Públic (article 2 de la Llei 40/2015)
Còpia del certificat, acte o escriptura de nomenament de càrrec o representant legal.
Declaració responsable on acredite la seua adscripció, especificant si es refereix a l'Administració General de
l'Estat, a una comunitat autònoma o a una entitat local i on declare si desenvolupa o no activitat comercial i
mercantil.

IMPORTANT: La sol·licitud s'entendrà cursada i per tant activarà la reserva de l'ajuda corresponent, quan
estiga degudament emplenada i s'acompanyen tots els documents establits en l'article 9 de la Resolució de
16 d'abril de 2019 (DOGV 8542 - 07.05.2019) que es resumeixen en el quadre anterior, sent en aquest
moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les
ajudes.
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)

