TRAMITACIÓ DIRECTA PER A ENTITATS PÚBLIQUES
Procediment Sol·licitud Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana

1. Només podran accedir a aquest procediment les entitats locals segons l'article 3 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional conforme l'article 2 de
la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
2. Per a poder presentar una sol·licitud d'ajuda és necessari que l'entitat pública es registre prèviament a
través de la pàgina web del Pla http://moves.ivace.es en l'apartat REGISTRE ENTITATS PÚBLIQUES.
(Consultar Manual Registre Entitats Públiques disponible en aquest apartat).
3. Una vegada registrada i autoritzada per l'IVACE, se'ls proporcionarà l'usuari i les claus d'accés que
permetrà a l'entitat tramitar sol·licituds d'ajuda a través de la “Zona Privada” de la pàgina web:
http://moves.ivace.es.
4. Una vegada ingressat en la part privada de la web, haurà de donar d'Alta l'expedient i anar emplenant
el formulari web i adjuntant la documentació necessària per a poder sol·licitar l'ajuda. Per a ajudar a les
entitats públiques en la tramitació de les ajudes s'ha confeccionat un “Manual tramitació directa
d'expedients per a entitats públiques” que es troba disponible en la zona dreta de la part privada de la
web.
5. La documentació necessària per a poder tramitar la sol·licitud és la següent:
Per a Sector Públic Institucional (article 2.2 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.
Document de retenció de crèdit per a l'adquisició dels vehicles.
Per a Entitats Locals
Certificat de la secretaria de l'Ajuntament referent a l'elecció de l'alcaldessa o alcalde del municipi. En el cas de Mancomunitats de
Municipis podran acreditar aquesta representació mitjançant un certificat del Secretari de la Mancomunitat referent a l'elecció de la seua
presidenta o president.
Document de retenció de crèdit per a l'adquisició dels vehicles..

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
14 de juliol de 2020 (DOGV núm. 9.130 de 19.07.2021) 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 14 de juliol de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del
Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana), (DOGV núm. 9.130 de 19.07.2021).

