
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

PROCEDIMIENT DE 
PRESENTACIÓ DE 
SOL·LICITUDS 

PROGRAMA MOVES-
INFRAESTRUCTURES COMUNITAT 
VALENCIANA 



 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Mitjançant aquest document s’ofereix una guia en el procediment de sol·licitud d'ajudes per 

a les següents actuacions dins del Pla MOVES-Infraestructures: 

 Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. 

 Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques. 

Tota la informació referent al Pla MOVES-Infraestructures, pot consultar-se en la pàgina 

específica destinada al programa MOVES, http://moves.ivace.es/es/moves-infraestructuras i en 

la pàgina web d’IVACE http://www.ivace.es.  

 

2. SOL·LICITUD NORMALITZADA 

La tramitació del procediment de sol·licitud serà electrònica, i les sol·licituds i documentació 

annexa, es presentaran davant el Registre electrònic de la Generalitat. Cada sol·licitant haurà 

d'emplenar en primer lloc la sol·licitud normalitzada a través de l'aplicació web disponible en 

la pàgina Pla MOVES i en la pàgina d'IVACE: 

 
 

 
 

 



 

En prémer sobre l'enllaç, l'aspecte de l'aplicació és el següent: 

 

 

 

L'assistent de sol·licituds IVACE, presenta diverses pestanyes que han d'emplenar-se amb 

dades referents al sol·licitant i l'actuació. El correcte emplenament de cadascuna de les 

pestanyes es marca amb el símbol 

 

 

 

Una vegada totes les pestanyes s'han emplenat, en prémer sobre l'opció Validar s'obté el 

següent missatge: 

 
 

En cas que calguera esmenar algun aspecte, es mostraria en aquesta mateixa pantalla.  

Dades del 
sol·licitant 
de l’ajuda 

L'aplicació web, disposa d'un manual 
d'usuari que pot consultar-se en qualsevol 
moment de la generació de la sol·licitud. 

Seleccionar entre els 
dos possibles tipus 
d'actuació 



 

Finalment, per a obtindre la Sol·licitud Normalitzada o “Imprés de Sol·licitud", cal prémer 

sobre l'opció “Generar imprés de sol·licitud”:  

 

 

 

S'obté així el “Imprés de Sol·licitud” ja emplenat amb les dades introduïdes, en format .pdf. 

Aquest arxiu ha de conservar-se per a la seua posterior aportació a la sol·licitud.  

IMPORTANT: EL FORMULARI NORMALITZAT PER SI MATEIX, NO CONSTITUEIX UNA 

SOL·LICITUD D'AJUDA I LA SEUA GENERACIÓ NO IMPLICA L'OBERTURA D'UN 

EXPEDIENT  

 

3. PRESENTACIÓ SOL·LICITUD EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC 

Les sol·licituds d'ajuda han de presentar-se davant el Registre electrònic de la Generalitat, al 

qual es pot accedir des de les pàgines del Programa MOVES o la d'IVACE: 

 

 



 

 

 
Tots dos enllaços dirigeixen a l'Assistent de Tramitació de la Generalitat Valenciana. Per a 

poder tramitar la sol·licitud, és necessari accedir amb Certificat digital o cl@ve.  

 

L'Assistent de tramitació va guiant per les diferents fases del procés de registre. Com a primer 

pas, ha d'emplenar-se el Formulari Normalitzat:  

 

El formulari ha d'emplenar-se amb dades bàsiques del sol·licitant:  

 

El formulari ha d'emplenar-se sempre 
amb les dades del sol·licitant, fins i tot 
si s'ha accedit amb el certificat d'una 
altra persona o entitat. 



 

 

 

 

Prémer sobre  una vegada emplenats tots els camps per a passar al següent pas: 

 

Haurà d'emplenar-se la Declaració Responsable relativa a altres ajudes rebudes per als 

mateixos costos: 

 

Durant el tràmit de registre 
de la sol·licitud de l'ajuda, 
es signen per part del 
sol·licitant, diverses 
Declaracions Responsables. 

Emplenar dades del signant. 
Veure l'apartat Registre de 
la sol·licitud 



 

 

En el següent apartat, “Documentar”, hauran d'aportar-se els documents necessaris. La 

documentació a presentar per a formalitzar la sol·licitud es presenta en a l'Annex I 

d'aquest manual. L’Imprés de sol·licitud (document .pdf generat en el punt 2 d'aquest 

manual), és un document marcat com a obligatori, i ha d'aportar-se en aquesta fase:  

 

Per a annexar un document a l'expedient, n'hi ha prou amb prémer sobre el seu nom i 

s'obrirà una pantalla que permet la seua aportació:  

 

REGISTRE DE LA SOL·LICITUD 

Una vegada annexada la documentació, es procedeix al Registre de la sol·licitud. Si s'ha 

accedit al tràmit de sol·licitud amb el certificat electrònic de l'empresa/entitat/persona 

sol·licitant, en la pantalla apareix el següent botó:  

 

 

En prémer, es produeix el registre efectiu de la sol·licitud d'ajuda, generant-se un justificant 

d'entrada de la sol·licitud en la qual es mostra el número d'expedient i que implica que s'ha 

presentat correctament davant IVACE. 

Prémer i 
seleccionar l'arxiu a 
annexar. Prémer 
sobre Annexa 



 

 

SAFATA DE FIRMES: 

 

En el cas que les dades del signant no coincidisquen amb les dades del certificat electrònic 

amb el qual s'ha accedit, no es podrà registrar la sol·licitud en IVACE. En aquest cas es 

mostra el següent missatge: 

 

 

En prémer  el botó “Envia”, la sol·licitud d'ajuda es passa a la safata de firmes de la 

persona/entitat sol·licitant amb poders de representació. Posteriorment per a registrar la 

documentació en l'IVACE, la persona/entitat sol·licitant amb poders de representació haurà 

d'entrar amb el seu certificat (d'empresa o persona) a la seua àrea personal per a registrar 

la documentació en IVACE.    

 

IMPORTANT: en aquest cas el registre de la sol·licitud no es fa efectiu davant IVACE 

fins que no el signa la persona/entitat sol·licitant amb poders de representació. 



 

 

ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD DE L'AJUDA 
 Sol·licitud d'ajudes. 
 Si escau, justificació d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors. 
 Copia NIF / CIF / NIE, segons naturalesa jurídica. 

 
Memòria tècnica segons model normalitzat disponible en la pàgina web <http://www.ivace.es> i en la pàgina específica destinada al 
programa MOVES Comunitat Valenciana, <http://moves.ivace.es>. 

Per a Professionals Autònoms: 
 Certificat d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 
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. 
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, acta 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. 

 

 

 


