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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 43  de la Constitució Espanyola reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la
salut. Concretament, el punt segon del mencionat article establix que:  “Competix als poders públics
organitzar i  tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i servicis
necessaris”.

D'altra banda, la Llei 3/2003 d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana manifesta la
prioritat  que  els  poders  públics  valencians  atribuïxen  a  totes  les  actuacions  amb la  finalitat  de
promoció, prevenció, protecció i atenció de la salut, tant en l'àmbit col·lectiu com en l'individual. Esta
mateixa norma establix que cal garantir la igualtat de l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes als
beneficis del sistema sanitari.

Entenem estos mandats legals com la clara manifestació del compromís que adquirixen les
administracions públiques per a fer efectiu l'accés de totes les persones als servicis i centres sanitaris,
sense el que les intencions declaratives d'ambdós normes quedarien sense efecte.

L'organització territorial sanitària valenciana adscriu el nostre municipi a l'Hospital de la Ribera
d'Alzira i al Centre d'especialitats de Sueca, com a centres d'atenció de les especialitats sanitàries i
d'internament. De forma residual i minoritària, queden encara alguns veïns assignats a altres centres
sanitaris de la ciutat de València. 

Actualment no hi ha mitjans de transport col·lectiu de viatgers que unisquen la nostra població
amb  les  poblacions  mencionades  i  que  cobrisquen  la  totalitat  de  l'horari  d'atenció  dels  centres
sanitaris,  per  la  qual  cosa queden per  cobrir  necessitats  de desplaçament  dels nostres veïns als
centres sanitaris de referència.

Hi ha molts casos en els què a molts veïns i veïnes de la nostra localitat els resulta difícil, sinó
impossible, el desplaçament al centre sanitari en hores en què no hi ha servici d'autobús, bé per no
disposar de vehicle propi, o per altres circumstàncies, veient-se d'esta manera impedit, o si més no
dificultat el dret dels ciutadans a la protecció de la salut, com propugna la Carta Magna.

D'altra  banda,  en l'Agenda 21,  aprovada per  este  Ajuntament,  en la  Línia  Estratègica de
Gestió Integral de medi ambient -Programa d'Actuació 5.4 Mobilitat- Acció 5.4.7 «Millora del transport
públic» en matèria de transport, es va proposar adequar l'itinerari de mobilitat sanitària a la demanda
real de la població.

L'Ajuntament  d'Almussafes,  complint  la  línia  estratègica  aprovada  i  fent-se  eco  de  les
peticions dels veïns i veïnes, va comparéixer en el tràmit d'informació pública del Projecte de servici
públic  de  transport  de  viatgers  Carcaixent-Polinyà  de  Xúquer-València  CVV  215,  donada  la
descoordinació entre les necessitats de mobilitat i l'organització administrativa de les àrees de salut,
que produïen la desatenció dels fluxos de mobilitat més importants d'Almussafes, especialment la
mobilitat sanitària dels desplaçaments a l'Hospital de la Ribera situat a Alzira.

L'Ajuntament d'Almussafes és conscient que:

a) La política de transport és un element important per a la cohesió social. En este sentit, és
evident la deficient organització del sistema de mobilitat existent en el nostre territori i l'escàs
ús de les noves tecnologies aplicades al transport.

b)  No tindre en compte les deficiències existents  en matèria  de mobilitat  suposa obviar  i
gestionar el servici de transport públic sense fer menció de la importància del transport públic
interurbà i les conseqüències que això té per a la qualitat de vida de les persones.

c) La política de transport ha d'orientar-se cap a una mobilitat sostenible, per la qual cosa
s'han d'adoptar les mesures, encara que siga de forma escalonada, que siguen necessàries.
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La Conselleria encara no ha resolt les al·legacions presentades. A pesar d'això, cal pal·liar les
deficiències en la mobilitat sanitària que patix la ciutadania, establint una línia de subvencions que
consistix  a subvencionar  una forma de transport  complementària a  la  línia  de transport  existent,
concretament  la línia  de transport  de viatgers de vehicles de menys de nou places de l'àrea de
prestació conjunta de València, àrea en què es troba integrada Almussafes. 

Per part de l'Ajuntament, en 2015 es van elaborar les bases reguladores per a la concessió
d'ajudes  econòmiques,  finançades  a  través  d'una  línia  de  subvencions  transitòria,  fins  que  la
Conselleria  resolguera  les  al·legacions  presentades  al Projecte  de  servici  públic  de  transport  de
viatgers Carcaixent-Polinyà de Xúquer-València CVV-215; i de caràcter experimental, ja que, donada
la complexitat de la naturalesa de les subvencions, es creia convenient establir un període d'estudi i
valoració de la seua posada en funcionament, amb la finalitat de detectar les deficiències i d'introduir
les millores convenients.

Posteriorment, al juny 2016, després de l'acord entre els responsables de l'Hospital de la
Ribera, l'empresa concessionària (Autobusos Buñol) del Projecte de servici  públic de transport de
viatgers  Carcaixent  Polinyà  de  Xuquer-València  CVV215,  i  l'Ajuntament,  es  va  ampliar  el  servici
d'autobús ja existent amb una línia més d'autobús en horari de matí (RA 1099/2016). 

Transcorregut la duració de l'esmentat contracte, i després de la valorar esta mesura com
insuficient  per a cobrir  les necessitats de la població d'Almussafes,  es va decidir  no prorrogar el
contracte (Providència d'Alcaldia amb data 15 de març 2017) 

Al maig de 2017, per acord de la Junta de Govern Local amb data 22 de maig, s'aproven les
Bases  Reguladores  de  les  ajudes  econòmiques  individualitzades  per  al  2017  que  l'Ajuntament
d'Almussafes concedix als veïns de la localitat perquè facen ús del transport de taxi a efectes  únics
de traslladar-se als centres sanitaris oficials corresponents, i viceversa. 

Posteriorment,  i  davant  de  l'absència  de  resolució  de  la  Conselleria  respecte  a  les
al·legacions presentades al Projecte de servici públic de transport de viatgers Carcaixent-Polinyà de
Xúquer-València CVV-215, al desembre de 2017, per acord de la Junta de Govern Local amb data 26
de desembre, s'aproven les Bases Reguladores que regulen les mencionades ajudes econòmiques
individualitzades per al 2018.

El període de vigència d'estes bases finalitza el 31 de desembre d'enguany.  

Durant el temps que han estat vigents  han complit el seu propòsit i el seu funcionament es
valora positivament. Per tant, esta mesura es considera adequada per a cobrir les necessitats de
mobilitat de la població d'Almussafes garantint la igualtat d'accés de tots els ciutadans al sistema
sanitari. 

Amb tot el que exposa anteriorment, es dicten les següents bases reguladores de les ajudes
econòmiques individualitzades perquè els veïns i veïnes de la localitat puguen sufragar part del cost
del trajecte en taxi als únics efectes del trasllat als centres sanitaris oficials corresponents, i viceversa
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Base 1a. Objecte i àmbit.

1.-  L'objecte  de  les  següents  bases  és  la  regulació  de  les  ajudes  econòmiques
individualitzades que l'Ajuntament  d'Almussafes concedix  als  veïns i  veïnes de la  localitat  perquè
facen ús del transport de taxi, als únics efectes del trasllat als centres sanitaris oficials corresponents , i
viceversa. Tenint en compte que en determinat horari es podrà utilitzar el transport d'autobús, el servici
de taxi només estarà operatiu per a les visites mèdiques que queden fora de l'horari de cobertura de la
línia d'autobusos. 

Excepcionalment, i per raons que hauran de ser valorades pel personal tècnic del Departament de
Benestar Social, es podrà fer servir el servici de taxi fora de l'horari establit, sempre que concórreguen
circumstàncies d'emergència o necessitat social. 

2.- La gestió de les presents subvencions es realitzarà d'acord amb els principis següents:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament.

c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

3.-L'ajuda serà de la part no cofinançada pels usuaris del servici.

4.-La vigència de les presents bases s'entén referida a l'any 2019.

5.- La present convocatòria serà vàlida fins al 31 de desembre de 2019, i podrà revocar-se en
qualsevol moment per variació de les circumstàncies tingudes en compte per a la seua aprovació o
per esgotament de la dotació pressupostària.

Base 2a. -Import de les ajudes.

El finançament de les ajudes regulades en les presents bases es farà a càrrec de la partida
3110-489.00 del  Pressupost  General  de  l'Ajuntament  d'Almussafes.  El  crèdit  màxim  per  al  seu
finançament serà de 30.000 euros. Es podrà incrementar la quantitat disponible en funció de l'import
necessari, com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no
requerirà d'una nova convocatòria, de conformitat, amb el que preveu l'article 58, apartat 2, lletra a,
punt quart, del Reglament de la Llei General de Subvencions. Així mateix, el referit import podrà ser
minorat  quan,  en  el  marc  de  les  polítiques  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,
s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que ho finança.

L'import de les ajudes cobrirà part del cost del servici de transport utilitzat  i serà abonat a
l'empresa per l'Ajuntament, amb càrrec al Pressupost 2019. 

El cost màxim del viatge d'anada i tornada serà de 40 euros. Este import s'abonarà per viatge
realitzat, dividint-se el mateix en funció del nombre de persones beneficiàries, per a determinar l'import
de la subvenció de cada u. 

Cada  ocupant,  bé  siga  beneficiària  o  acompanyant,  abonarà  dos  euros  a  l'empresa  de
transport de taxi per viatge completa d'anada i tornada. Queden exceptuades d'abonar-ho aquelles
persones  en  situació  d'emergència  social  greu,  degudament  acreditades  per  les  tècniques  del
Departament de Benestar Social. En este cas, la subvenció a concedir s'incrementaria en dos euros
per cada persona que es trobe en la situació descrita.

La subvenció  estarà condicionada que no se sobrepasse el límit pressupostari disponible i, en
tot cas, al no establiment per la Generalitat d'un servici de mobilitat sanitari adequat, sostenible i que
complete l'horari de visites i atencions mèdiques dels veïns d'Almussafes.

Es tracta, per tant, d'una subvenció concedida la persona usuària, però abonada a l'empresa
de transport pel servici prestat, la qual haurà de detallar en la facturació mensual el nombre de viatges
efectuats i les persones que han fet ús d'ells, amb un desglossament segons quadro annex a les
presents bases.
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L'Ajuntament abonarà a l'empresa transportista l'import facturat, sempre que es desglosse en
el quadre adjunt els servicis prestats, les persones beneficiàries a què ha prestat el servici amb els
seus números de D.N.I., i aportació de les corresponents autoritzacions o targetes de viatge de cada
persona beneficiària, expedides pel Departament de Benestar Social.

L'import  de  la  factura  mensual  es  pagarà  a  les  persones  beneficiàries  de  les  ajudes,
endasada a l'empresa transportista.

Base 3a. Objectius.

Per mitjà de la concessió de les dites ajudes, l'Ajuntament d'Almussafes pretén aconseguir els
següents objectius:

a) Fer efectiu el dret reconegut constitucionalment a la protecció de la salut de les veïnes i
veïns d'Almussafes.

b) Garantir la igualtat de l'accés de tota la ciutadania als beneficis del sistema sanitari.

c) Articular un sistema de transport àgil i assequible als centres sanitaris corresponents amb
caràcter transitori fins que la Generalitat establisca per a les veïnes i veïns d'Almussafes
una mobilitat sanitària adequada i de qualitat, en els casos de persones que no disposen
de vehicle propi o de suport familiar.

Base 4a. Àmbit d'aplicació.

La present normativa és aplicable a la totalitat del terme municipal d'Almussafes.

Base 5a. Òrgans competents.

L'Alcaldia és l'òrgan competent per a la concessió d'estes ajudes.

La gestió de les ajudes regulades en les presents bases, es durà a terme pel Departament de
Benestar  Social,  que  s'encarregarà  de  la  iniciació  i  la  instrucció  dels  expedients,  així  com  de
l'execució i control de les ajudes concedides.

Base 6a. Persones Beneficiàries.

Tindran la consideració de beneficiària de la subvenció les persones veïnes d'Almussafes que
es troben en la situació que legitima la seua concessió.

1. Requisits generals:

1.1.  No podran obtindre la condició de beneficiària les persones que concorregueren  en
alguna de  les  circumstàncies  assenyalades en l'art.  13  de  la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
General de Subvencions.

1.2. Podran sol·licitar i ser beneficiàries de les presents ajudes, les persones que reunisquen
els requisits següents:

a)  Estar  empadronada,  mantenint  residència  efectiva,  en  el  municipi  d'Almussafes.
L'Ajuntament podrà exigir l'acreditació documental per mitjà de la presentació de l'últim rebut
de llum i aigua de la vivenda, amb un consum que acredite l'ús habitual de la vivenda.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries respecte a l'Ajuntament d'Almussafes.
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c)  No  haver  sigut  condemnades  per  mitjà  de  sentència  ferma  a  pena  de  pèrdua  de  la
possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques. 

2.- Requisits específics:

a) Necessitar un desplaçament al  centre sanitari  oficial  que li  correspon. Només es podrà
expedir una targeta de viatge d’acompanyant per cada persona necessitada d'atenció mèdica.

b) No disposar de vehicle propi o de suport familiar disponible per al desplaçament, per a ser
atés en el centre sanitari. 

c) No podran accedir  a la condició de persones beneficiàries aquelles que tinguen dret  a
utilitzar  per  als  trasllats  al  centre  sanitari  corresponent, vehicles  o  sistemes  de  transport
facilitats o subvencionats per la Conselleria de Sanitat.

d) Acceptar l'endós de la subvenció en favor de l'empresa de transport utilitzada.

e) Al sol·licitar este servici, s'estaran acceptant també les bases i les normes que regulen el
seu ús.  

Base 7a. Procediment de gestió i concessió.

1) Sol·licituds:

-Lloc de presentació. Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcaldia-Presidencia i es presentaran en
el  Registre  Auxiliar  del  Departament de  Benestar  Social  o  en  el  Registre  General  de
l'Ajuntament d'Almussafes per mitjà d'imprés normalitzat,  acompanyant de la documentació
pertinent. Així mateix, es podrà fer ús per a la presentació de sol·licituds de qualsevol dels
mitjans establits a l'article 16 de la Llei 30/15, d'1 d'octubre,  del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques. Si la sol·licitud d'iniciació no reunix els requisits que
assenyala l'article 66, i,  si és el cas, els que assenyala l'article 67 o altres exigits per la
legislació específica aplicable, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini
de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si
així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de
ser dictada en els termes que preveu l’article 21.

La sol·licitud haurà de presentar-se, com a mínim 5 dies abans de la necessitat de trasllat al
centre sanitari. S'admetran excepcions a este termini, sempre que el sol·licitant demostre la
impossibilitat de complir-ho.  

2) Instrucció:

• Arreplega  la  sol·licitud,  esta  es  remetrà  al  òrgan  instructor  (Departament  de  Benestar
Social), si ha sigut presentada fora del dit Departament, per a la seua tramitació, podent
este, en qualsevol moment i d'acord amb els criteris establits en les presents bases, requerir
a l'interessat la presentació de la documentació que estime necessària, així com sol·licitar
els informes que es considere convenients per a continuar la tramitació de l'expedient.

• En el Departament de Benestar Social es comprovarà que la persona sol·licitant complix els
requisits  per  a  ser  beneficiària  de  les  presents  subvencions.  Excepcionalment,  i  quan
concórreguen circumstàncies d'emergència o necessitat social valorades per les tècniques
del  Departament  de  Benestar  Social,  es podrà  eximir  del  compliment  d'algun  requisits
regulats en les presents bases. 

• Una vegada revisada la sol·licitud, s'expedirà a la persona sol·licitant l'autorització per al
viatge. L'autorització per al viatge és el document personal i intransferible que acredita el
dret de la persona autoritzada a ser beneficiària de la subvenció regulada en les presents
bases i a fer ús del taxi en les condicions que s'establixen, i haurà de ser presentada en el
moment d'efectuar el viatge. L'autorització per al viatge contindrà les dades següents:
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a) Nom i cognoms de la persona beneficiària.

b) DNI de la persona beneficiària.

c) Dia de la cita.

d) Persona acompanyant.

c) Cost del viatge per a la persona beneficiària, i acompanyant si és el cas.

Es podran fer en el mateix acte les autoritzacions corresponents per a diversos viatges, en cas de
malalts crònics, o en altres degudament justificats pels volants o citacions del centre sanitari.

La persona que posseïsca l'autorització té dret a fer ús del taxi corresponent en les condicions
assenyalades en la pròpia autorització, per al trajecte Almussafes - centre sanitari corresponent, i
viceversa.  

En el cas que la persona sol·licitant no reunisca requisits per a ser  beneficiària, no s'admetrà a
tràmit la petició, desestimant-se la sol·licitud en el termini de 15 dies. El silenci administratiu haurà de
ser entés negativament.

3)  Justificació.  Seran admesos  com  a  justificants  les  autoritzacions  de  viatge  firmades  pels
beneficiaris,  els tiquets expedits per l'empresa de taxi  i  quadre annex a estes bases en què  es
desglossen els servicis prestats, les persones beneficiàries a què ha prestat el servici amb els seus
números de D.N.I., junt amb les factures i resta de documents exigits per la normativa vigent.

4) Resolució. Mensualment, amb un informe previ de l'existència de crèdit, es formularà per l'òrgan
tècnic proposta de concessió, elevant-la per a la seua aprovació a l'òrgan competent, que dictarà una
resolució, indicant els sol·licitants a qui es concedix la subvenció i aquells, als que, si és el cas, li són
desestimades les sol·licituds amb expressió dels recursos procedents.  La resolució de la concessió
de la subvenció posa fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda en la forma i terminis previstos
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

Base 8a. Pagament 

El pagament de les ajudes es realitzarà per mitjà del deute mensual de les factures detallades
presentades per les empreses de taxi que corresponga o del document justificatiu d'haver efectuat el
viatge, si ha fet ús d'un vehicle autoturisme d'una població de les compreses a l'àrea de prestació
conjunta de València o de l'àmbit corresponent. En estes factures haurà de constar el nombre de
viatges efectuats, municipi de destinació, les dates i horaris corresponents i el nombre d'ocupants de
cada un d'ells, així com el nom de les persones beneficiàries, DNI, número de llicència de taxi, tiquets
de transport i autoritzacions de viatge de cada beneficiària. Només s'admetrà un acompanyant per
persona necessitada d'atenció  mèdica als  efectes de rendibilitzar  el  viatge.  S'acompanyarà  a les
factures mensuals el quadre annex.

Base 9a. Obligacions de les persones beneficiàries.

Les persones beneficiàries de les presents ajudes, sense perjuí de les obligacions genèriques
derivades de les lleis  de procediment  administratiu  i  de l'article  14 de la  Llei  38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, hauran de complir les obligacions següents:

a) Justificar enfront de l'òrgan gestor, que es reunixen els requisits establits en les presents
bases per tindre el caràcter de beneficiàries.

b) Sotmetre's a quantes actuacions de control siguen necessàries i aportar la documentació
que li siga sol·licitada per l'òrgan gestor.
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c) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 13a de
les presents.

d) Comunicar a l'òrgan gestor en el termini de 15 dies naturals, la variació de qualsevol de les
circumstàncies al·legades que pogueren donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la
prestació reconeguda.

e) Facilitar la rendibilitat de l'ús del vehicle d'acord amb els criteris establits pel Departament
de Benestar Social.

Base 10a.  Documentació obligatòria a adjuntar.

Per a obtindre la condició de persona beneficiària serà necessari aportar la documentació 
següent:

a) Sol·licitud degudament omplida i firmada per la persona sol·licitant.

b) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i del seu acompanyant si és el cas, per
mitjà del DNI/NIE/Passaport en vigor. 

c) Declaració responsable on es faça constar que no es disposa de vehicle propi o de suport
familiar disponible per al seu desplaçament, amb la finalitat de ser atés en el centre sanitari. 

d) L'Administració Local comprovarà i aportarà la documentació següent:

• Certificat de Tresoreria de l'Ajuntament d'Almussafes, de no tindre deute amb 
l'Administració Municipal.

• Certificat d'empadronament a Almussafes.

• Una altra documentació complementària, si és procedent, a criteri de les tècniques
municipals.

e)  Declaració  responsable  atorgada  enfront  d'autoritat  administrativa,  de  no  concórrer  en
alguna de les circumstàncies establides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

f) Declaració responsable per la qual es comunique la percepció d'altres ajudes pel mateix
concepte i  de trobar-se al  corrent  en el  compliment  de les seues obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que disposen els apartats 1.d) i 1.e) de
l'article 14 de la Llei 38/2003 i en l'art. 24.4 del Reial Decret 887/06, de 21 de juliol pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

g)  L'acreditació documental  del  domicili  de la  vivenda habitual  s'efectuarà,  quan així  siga
sol·licitat pel Departament gestor, per mitjà de la presentació de l'últim rebut de llum i aigua de
la vivenda del sol·licitant, i en els que es constate un consum de l'ús habitual de la vivenda. En
cas de no presentar els dits documents, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar els
esbrinaments pertinents.

La  documentació  relacionada  anteriorment,  haurà  d'aportar-se  en  original,  fotocòpia
compulsada o còpia acompanyada dels originals per a procedir a la seua compulsa.

La  presentació  de  la  sol·licitud  de  subvenció,  comportarà  l'autorització  de  la  persona
sol·licitant  perquè  l'òrgan gestor obtinga  de  forma  directa,  per  mitjà  de  mitjans  telemàtics,  els
certificats a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, d'estar al corrent en el pagament de les seues obligacions.

En els supòsits en què per alguna circumstància, alguns dels certificats no obtinguera 
caràcter positiu, es requerirà la persona sol·licitant perquè ho aporte, amb indicació que si així no ho 
fera, se li tindrà per desistida la seua petició, procedint-se en conseqüència al seu arxiu amb els 
efectes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
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Base 11a. Pèrdua de la condició de persona beneficiària .

1.- En qualsevol moment del procediment, si com a conseqüència de les facultats informatives,
d'inspecció i de control, l'Administració Municipal comprovara l'existència d'un error o falsedat dels
dades aportades per les persones beneficiàries o comprovara noves dades, es procedirà, després
de l'oportuna tramitació, a una paralització de la sol·licitud, que pot donar lloc a la seua suspensió
o extinció, amb la consegüent obligació de tornar en l'Ajuntament les quantitats indegudament
percebudes.

2.-  En els casos d'incompliment greu per part  de les persones beneficiàries d'algunes de les
seues obligacions essencials, a més d'acordar-se la pèrdua de la mencionada condició, podran
incoar-se els procediments sancionadors procedents d'acord amb el Títol IV de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, així com declarar la incompatibilitat de l'infractor per a
ser persona beneficiària de les presents ajudes en successives convocatòries. 

3. Defunció de la persona sol·licitant de l'ajuda.

4. Renúncia expressa de la persona sol·licitant.

5. L'incompliment de les obligacions establides en les presents bases.

6. La falsedat o l'ocultació de qualsevol de les dades declarats podrà donar lloc a la revocació de
l'ajuda, encara que la persona sol·licitant reunisca els requisits per a la seua concessió.

Base 12a. Subjecció de les ajudes a disponibilitat pressupostària .

Les  subvencions  a  concedir,  quedaran  condicionades  a  l'existència  de  crèdit  adequat  i
suficient disponible en la partida pressupostària. 

Base 13a. Causes de reintegrament.

Seguint  l'article  37 de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  General  de Subvencions,  es
procedirà  al  reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  l'exigència  de  l'interés  de  demora
corresponent  des  del  moment  del  pagament  de  la  subvenció  fins  a  la  data  en  què  s'acorde  la
procedència del reintegrament, en els casos següents:

a) Haver obtingut la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant-les.

b)  Oferir,  per  part  del  perceptor,  resistència,  excusa,  obstrucció  o  negativa  a  l'actuació  de
comprovació i control a què es referix la base 11a de la present norma.

c) Incomplir qualsevol de les obligacions imposades en la respectiva convocatòria.

Pel que fa a la naturalesa d'estos crèdits a reintegrar, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 38
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Base 14a. Procediment de reintegrament.

El procediment de reintegrament a què donarà lloc els supòsits previstos en la base anterior,
es regirà pel que disposa el capítol II del Títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

Base 15a. Prescripció.

Segons el que s'ha preceptuat en l'article 39 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
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de Subvencions, prescriurà al cap de quatre anys el dret de l'Administració a reconéixer o liquidar el
reintegrament, comptant este termini des del moment de la concessió.

Base 16a. Publicació de les bases.

Es publicarà un extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província, en el
tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament.

Les subvencions atorgades seran enviades a la Base de Dades Nacionals de Subvencions,
en aplicació als principis arreplegats en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. 

Base 17a. Infraccions i sancions administratives

Les infraccions i sancions administratives s'aplicaran i interpretaran d'acord amb el títol IV de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Base 18a. Protecció de dades.

En compliment Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació
del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Les dades per  vosté facilitades seran tractades per l'Ajuntament d'Almussafes, en qualitat de
Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió i atenció dels usuaris dels servicis i
ajudes socials. 

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici
dels poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada en interés públic. 

Les dades de categoria especial (salut, violència de gènere, origen racial o ètnic, entre altres)
que, si és el cas, poguera proporcionar, s'entendrà que l'Ajuntament d'Almussafes està autoritzat, de
forma explícita per al tractament. 

Les dades seran inclosos en la història social i seran conservats durant el termini de temps
que establisca la normativa autonòmica. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el
cas, amb fins d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Així mateix, informem que les seues dades podran ser cedides o comunicades a les entitats
públiques locals, autonòmiques o estatals, a les quals siga necessari o obligatori cedir estes per a
poder prestar  la  deguda atenció  del  servici  sol·licitat,  així  com en els  supòsits  necessaris  per  al
desenrotllament,  control  i  seguiment  del  dit  servici.  En  tot  cas,  les  dades  podran  ser  cedides  o
comunicades en els supòsits previstos, segons Llei.

Ud.  podrà  exercitar  els  drets  d'Accés,  Rectificació,  Supressió,  Limitació  o,  si  és  el  cas,
Oposició. A estos efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament Carrer
Passeig  del  Parc,  46440  Almussafes,  València o  bé  a  través  de  la  seu  electrònica:
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/, o, si és el cas, al nostre Delegat de
protecció de dades dpd@almussafes .

Base 19a. Règim jurídic.

Les presents ajudes es regiran per la normativa local sobre execució del pressupost en vigor,
per  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  i  les  seues  disposicions  de
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desplegament, les restants normes de dret administratiu, i si no les haguera, s'aplicaran les normes
de dret privat.

Específicament, l'actuació administrativa s'orientarà pels principis establits en l'article 8.3 de
la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Els procediments regulats en les presents Bases s'ajustaran, en tot cas, al que disposa la Llei
39/2015,  d'1  d'octubre  del  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment
Administratiu Comú i a la Legislació Local.

Almussafes, a 11 de desembre  de 2017

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT 

DE BENESTAR SOCIAL

LAURA ACUÑA SÁNCHEZ
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ANNEX :  FACTURACIÓ

DIA

VIATG

E

HORA

VIATG

E

 DESTI

NACIÓ

NOM COMPLET

del BENEFICIARI

DNI ACOMPA

NYANT

S/N

IMPORT

COBRAT

TOTAL

FACTURA

AJUNTAME

NT

MES DE:                        FACTURA: (IMPORT I N.º)
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