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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el marc de les competències que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, i posteriorment en la Llei 27/2013, de 27 de desembre
de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l'Administració  Local,  és  voluntat  d'aquest
Ajuntament  articular  les  mesures  polítiques  i  administratives  necessàries  per  a
garantir la igualtat de l'accés de tota la ciutadania als beneficis del sistema sanitari,
de manera que permeta efectiu exercici del dret reconegut constitucionalment a la
protecció de la salut de les veïnes i veïns d'Almussafes.

Dins de l'acció de foment que, a fi  de satisfer les necessitats i  aspiracions de la
comunitat  veïnal,  pot i  ha de promoure l'Administració  Local,  i  amb subjecció al
règim  jurídic  previst  en  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions,  així  com el  seu  Reglament  recollit  en  el  Reial  decret  887/2006,  i
l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, s'estableixen les
presents ajudes, l'objecte principal de les quals cobrir les necessitats de mobilitat de
la població d'Almussafes als centres sanitaris de referència, mitjançant la concessió
d'ajudes econòmiques individualitzades per a sufragar part del cost del trajecte en
taxi,  als  únics  efectes  del  trasllat  als  centres  sanitaris  oficials  corresponents,  i
viceversa. 

Els procediments regulats en la presents bases de subvenció s'ajustaran al que es
disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, així com a la legislació Local.
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Per a donar compliment a l'objectiu fonamental de garantir la igualtat de l'accés de
tota la ciutadania als beneficis del sistema sanitari, és pel que es dicten les següents
Bases  Reguladores  de les  ajudes  econòmiques  individualitzades  per  al  2023  que
l'Ajuntament d'Almussafes concedeix als veïns i veïnes de la localitat per al transport
a centres sanitaris de referència.

BASE PRIMERA. Objecte i àmbit

La present convocatòria té com a objecte establir les bases reguladores que regiran
la  concessió  de  les  ajudes  econòmiques  individualitzades  que  l'Ajuntament
d'Almussafes  concedeix  als  veïns  de la  localitat  per  a  sufragar  part  del  cost  del
trajecte  en  taxi  als  centres  sanitaris  de  referència,  amb  l'objectiu  de  cobrir  les
necessitats de mobilitat de la població d'Almussafes, als únics efectes del trasllat als
centres sanitaris oficials corresponents i viceversa.

La gestió de la subvenció es realitzarà d'acord amb els següents principis:

a) Publicitat, transparència, 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.

La vigència de les presents bases s'entén referida a l'any 2023, i serà vàlida fins al
31 de desembre d'aqueix any, podent 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.

El  procediment de concessió s'iniciarà mitjançant la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província per conducte de la Base de dades
Nacional de Subvencions. 

Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran pel
capítol  III  del  títol  I,  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions, la normativa que la desenvolupa, i l'Ordenança General de Subvencions
de l'Ajuntament d'Almussafes (BOP Nº13 de 21-1-2020)

BASE SEGONA. Objectius

Mitjançant  la  concessió  d'aquestes  ajudes,  l'Ajuntament  d'Almussafes  pretén
aconseguir els següents objectius:

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

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

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

BASE TERCERA. Concepte i import de les ajudes

3.1. Seran conceptes subvencionables amb els corresponents imports els següents: 

a) Trasllats de la persona beneficiària (pacient) i acompanyant si és el cas, a centres
sanitaris públics de referència o aquells centres públics o privats als quals la persona
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haja sigut derivada des del sistema sanitari  públic per raó del tractament mèdic,
l'objectiu del qual siga l'atenció sanitària del pacient.

Només s'admetrà un acompanyant per persona necessitada d'atenció mèdica.

El fet de portar acompanyant en cap cas suposarà major finançament.

b) Trasllats a centres sanitaris a persones acompanyants quan el familiar es trobe
ingressat en Unitat de Vigilància intensiva, sempre que:

- La persona malalta i ingressada en UCI siga familiar en primer grau.

- La persona acompanyant no dispose de cap mitjà de transport,  ni  suport
familiar ni social disponible.

- L'horari del transport públic col·lectiu no coincidisca amb l'horari de visites
marcat amb el centre hospitalari.

-  Que  la  unitat  familiar  a  la  qual  pertany  el  sol·licitant  no  tinga  recursos
econòmics suficients per a afrontar la necessitat. S'entenen recursos econòmics
insuficients quan la renda per càpita en el seu import net mensual, siga inferior
a 1,5 IPREM.

En aquest supòsit, el nombre de viatges quedarà limitat a 3 setmanals, de dilluns a
divendres.

3.2. Es  podran  realitzar  trasllats  a  les  següents  destinacions:  Alzira  (totes  les
destinacions) i Hospital de la Ribera, Sueca (totes les destinacions) Hospital La Fé
(València), resta d’Hospitals i centres sanitaris de València, Hospital d'Aigües Vives.

No es realitzaren trasllats a centres sanitaris que no es troben entre els assenyalats.

3.3. El  cost  del  trajecte  d’anada i  tornada no  superarà  el  que s'estableix  en  la
normativa vigent per la qual es regulen les tarifes urbanes i interurbanes dels serveis
de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, amb
un cost màxim de 70 euros per trajecte complet.

3.4. L'import de les ajudes cobrirà part del cost del servei de transport utilitzat i serà
abonat per l'Ajuntament a l'empresa que realitze el servei, amb càrrec al Pressupost
2023.

Cada ocupant, bé siga beneficiària o acompanyant, abonarà 3 euros a l'empresa de
transport de taxi per viatge complet d'anada i volta. L'ajuda serà la part no finançada
pels usuaris del servei.

La  quantia  individualitzada  de  la  subvenció  per  a  cada  beneficiari  dependrà  de
l'import del viatge realitzat, del qual caldrà deduir les aportacions dels beneficiaris i
acompanyants dirigides a finançar part del cost del servei, i del nombre de persones
transportades  en  la  mateixa  carrera.  La  quantia  resultant  (import  trajecte  -
aportacions),  es  dividirà  entre  el  nombre  de  beneficiaris  per  passatge  per  a
determinar l'import de la subvenció de cadascun. 

Queden  exceptuades  del  cofinançament  del  servei  aquelles  persones  en  situació
d'emergència  social  greu,  degudament  acreditades  per  les  tècniques  del
Departament de Benestar Social. 

3.5. El finançament de les ajudes regulades en les presents bases es farà a càrrec a
la línia de subvenció establida a aquest efecte en l'aplicació pressupostària 3110-
489.00 del pressupost general de l'Ajuntament d'Almussafes per a 2023. El crèdit
màxim per al seu finançament serà de 40.000 euros, quedant condicionades totes les
actuacions a la vigència d'aquest.
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La subvenció estarà condicionada al fet que no se sobrepasse el límit pressupostari
disponible i, en tot cas, al no establiment per la Generalitat d'un servei de mobilitat
sanitari adequat, sostenible i que complete l'horari de visites i atencions mèdiques
dels veïns d'Almussafes.

BASE QUARTA. Règim d'incompatibilitats

Pel  seu  caràcter  específic  i  singularitat,  aquestes  subvencions  es  consideren
incompatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat,  procedents de qualsevol  Administració o ens públics o
privats, nacionals o internacionals. Tampoc podran accedir a la condició de persones
beneficiàries  aquelles que tinguen dret a utilitzar per als trasllats per tractament
continuat al centre sanitari corresponent, vehicles o sistemes de transport facilitats o
subvencionats per la Conselleria de Sanitat.

BASE CINQUENA. Beneficiaris i requisits

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

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

a) Estar empadronada, mantenint residència efectiva, en el municipi d'Almussafes.
L'Ajuntament podrà exigir documentació necessària per a acreditar aquest requisit.
En cas de no presentar la documentació exigida, l'Ajuntament es reserva la facultat
de realitzar els esbrinaments pertinents.

b)  Estar  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  respecte  a  l'Ajuntament
d'Almussafes. Aquest requisit podrà ser exceptuat en els termes establits en el punt
5.2. b) d'aquesta base.

c) Necessitar un desplaçament a centres sanitaris  públics de referència o aquells
centres públics o privats als quals la persona haja sigut derivada des del sistema
sanitari públic per raó del tractament mèdic, l'objectiu del qual siga l'atenció sanitària
del pacient.

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

e)  Que la  necessitat  de desplaçament  no puga ser  coberta  amb l'actual  línia de
transport amb autobús, bé per l'horari de la cita mèdica prevista, o per tractar-se de
persones  amb mobilitat  reduïda,  discapacitat  o dependència que dificulte  l'ús  del
transport públic.

f) Acceptar l'endós de la subvenció en favor de l'empresa de transport utilitzada. En
sol·licitar  aquest  servei,  s'estaran  acceptant  també  les  bases  i  les  normes  que
regulen el seu ús.

5.2. Exclusions

No podran accedir a la condició de persones beneficiàries:

a) Aquelles  persones que tinguen dret a utilitzar per als trasllats per tractament
continuat al centre sanitari corresponent, vehicles o sistemes de transport facilitats o
subvencionats per la Conselleria de Sanitat.

b) Les persones que concorregueren en alguna de les circumstàncies assenyalades
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en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No
obstant  això,  sent  l'objectiu  de  les  presents  ajudes  fer  efectiu  el  dret  reconegut
constitucionalment a la protecció de la salut de les veïnes i veïns d'Almussafes, així
com garantir la igualtat de l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes als beneficis del
sistema sanitari, a fi de no desvirtuar la seua pròpia naturalesa, a aquelles persones
perceptores de rendes bàsiques o ajudes d'emergència, que es troben en situació
d'emergència social no se'ls exigirà el compliment de l'obligació d'estar a corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. 

Les circumstàncies anteriors s'acreditaran mitjançant declaració responsable davant
l'òrgan  concedent  de  la  subvenció,  o  mitjançant  comprovació  per  l'Ajuntament,
prèvia  autorització  del  sol·licitant  acceptada  en  el  model  instància,  si  no  hi  ha
manifestació en contra, i en aquest cas l'interessat haurà d'aportar la corresponent
certificació.

En el no previst en aquesta base s'estarà al que es disposa en l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l'art. 7 de l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes.

BASE SEXTA. Termini, presentació de sol·licituds i documentació

6.1. Termini

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert tot l'any 2023. 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 aquest termini, sempre que el sol·licitant
demostre la impossibilitat de complir-lo.  

6.2. Presentació de sol·licituds

 Les sol·licituds juntament amb la documentació preceptiva es dirigiran a la Alcaldia-
Presidència i  es presentaran en el  Registre Auxiliar del Departament de Benestar
Social o en el Registre General de l'Ajuntament d'Almussafes. 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  39/15,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques. 

La sol·licitud de subvenció  s'ajustarà al  model  d'aquesta convocatòria  i  implicarà
l'acceptació íntegra de les presents bases. El corresponent model de sol·licitud estarà
disponible  en  el  Departament  de  Benestar  Social,  en  el  IMAC  de  l'Ajuntament
d'Almussafes i en la pàgina web www.almussafes.es. No seran vàlides els sol·licituds
que no siguen tramitades en la forma i terminis indicats en aquestes bases.

Participar en aquesta convocatòria comporta l'autorització expressa a l'Ajuntament
per a accedir a dades existents en la pròpia Administració Municipal, de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària i de la Seguretat Social, als únics efectes de valorar
i verificar el compliment de requisits dels ajudes sol·licitades.

6.3. Documents que han d'acompanyar a la sol·licitud

- Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant, i del seu acompanyant en el
seu cas.

- Document que acredite la necessitat de desplaçament a centre sanitari per a rebre
assistència sanitària (justificant de cita mèdica). Aquelles persones que no puguen
aportar justificant de cita mèdica per haver sigut citades telefònicament, o altres
circumstàncies, hauran d'aportar justificant d'assistència al centre mèdic.
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6.4. Documentació inclosa dins de la sol·licitud normalitzada

- 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.

- Declaració responsable 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.

-  Declaració  responsable  de  no  rebre  o  haver  rebut  cap  altra  ajuda  pel  mateix
concepte subvencionat per l'Ajuntament.

- Compromís de comunicar tan prompte com es coneguen, l'obtenció de subvencions
o ajudes  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  d'altres  administracions  i  entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals.

-  Compromís  de  sotmetre's  a  les  actuacions  de comprovació  i  control  financer  i
facilitar les dades que li siguen requerits, segons la normativa vigent.

-  Autorització  d'accés  a  dades  de l'Administració  Municipal  i  de  l'Agència  Estatal
d'Administració Tributària i de la Seguretat Social.

6.5. Documentació a aportar per l'Administració Local

- Certificat de Tresoreria de l'Ajuntament d'Almussafes.

- Certificat d'empadronament a Almussafes.

-  Una  altra  documentació  complementària,  si  escau,  a  criteri  de  les  tècniques
municipals.

-  En  els  supòsits  en  què  per  alguna  circumstància,  algun  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, excepte
en aquells  casos en els quals procedisca l'excepció prevista en la Base Cinquena
5.1.b) i 5.2.b)

BASE SETENA. Procediment de concessió

El procediment de concessió s'ajustarà, en el no previst en les presents bases, al que
disposa el títol I “Procediments de concessió i gestió de les subvencions” de la Llei
38/2003 de 17 de novembre.

D'acord amb el que s'estableix en l'art. 28 de la Llei General de Subvencions, i l'art.
25 de l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, aquestes
ajudes s'atorgaran mitjançant concessió directa per raons d'interés públic, social i
humanitari que dificulten la seua convocatòria pública.

Les  sol·licituds  es  remetran  al  Departament  de  Benestar  Social  per  a  la  seua
tramitació.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no acompanya els documents establits en la
convocatòria, l'òrgan instructor requerirà al subjecte interessat perquè l'esmene en
el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà
per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques.
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7.1. Instrucció

La  instrucció  del  procediment  de  concessió  de  subvencions  correspondrà  al
Departament  de Benestar  Social,  que realitzarà d'ofici  quantes  actuacions  estime
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut
dels quals ha de formular-se la proposta de resolució, podent 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.

L'òrgan instructor verificarà que les persones sol·licitants es troben en la situació que
fonamenta la concessió de la subvenció o que en elles concorren les circumstàncies i
es compleixen les condicions i requisits previstos en les bases i convocatòria per a
poder ser beneficiaris.

Les activitats d'instrucció comprendran:

a) Petició de quants informes estime necessaris per a resoldre o que siguen exigits
per les normes que regulen la subvenció.

b) Avaluació de les sol·licituds efectuada conforme amb els criteris establits en la
convocatòria.

c) Comprovació de la documentació presentada per a la justificació de la despesa
efectuada.

 El Departament de Benestar Social comprovarà que la persona sol·licitant compleix
els requisits per a ser beneficiària de les presents subvencions. 

 Una  vegada  comprovat  el  compliment  de  requisits,  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'estableixen en la pròpia autorització, i haurà de ser presentada i
entregada en el moment d'efectuar el viatge a l'empresa transportista. L'autorització
per al viatge contindrà les següents dades:

a) Nom i cognoms de la persona beneficiària.

b) DNI de la persona beneficiària.

c) Dia de la cita.

d) Persona acompanyant.

e) Cost del viatge per a la persona beneficiària, i acompanyant en el seu cas.

L'autorització  de  viatge  dona  dret  a  fer  ús  del  transport  a  tant  a  la  persona
sol·licitant com al  seu acompanyant.  La subvenció a concedir se li  imputarà a la
persona sol·licitant, no a l'acompanyant. 

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

En 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.
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7.2. Resolució

Correspon a l'Alcaldia-Presidència la resolució de concessió d'aquestes subvencions,
havent delegat la competència en la Junta de Govern Local en virtut de Resolució
d'Alcaldia núm. 1631/2021 de 3 de juliol.

Mensualment, es formularà per l'òrgan gestor proposta de concessió en la qual haurà
de  constar  que  de  la  informació  que  obra  en  el  seu  poder  es  desprén  que  els
beneficiaris  compleixen tots els  requisits  necessaris  per a accedir  a la subvenció,
indicant els sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i la quantia a concedir a
cadascun, i aquells als quals, en el seu cas, li són desestimades les sol·licituds amb
expressió  dels  recursos  procedents.  Aquesta  proposta  serà  elevada  a  l'òrgan
competent per a la seua aprovació. 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 OCTAVA. Reconeixement de l'obligació, pagament i justificació

8.1. Reconeixement de l'obligació de pagament

Obtinguda la resolució favorable de la concessió d'ajudes, es procedirà a realitzar a
proposta de reconeixement de pagament, devent el beneficiari acreditar que es troba
al corrent de les obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i l'Ajuntament.
La  proposta  de  reconeixement  de  pagament  serà  sotmesa  a  fiscalització  de  la
Intervenció Municipal. 

8.2. Pagament

Les  persones  beneficiàries  de  les  ajudes  rebran  les  mateixes  mitjançant  la  seua
deducció del cost del servei de transport.

El pagament de les subvencions serà a favor dels beneficiaris, endossant a l'empresa
transportista  que  haja  realitzat  el  servei,  prèvia  presentació  de  les  factures  i
desglossament  els  serveis  prestats  segons quadre  annex,  havent  de presentar  a
manera de justificació les autoritzacions de viatge prèviament expedides per l'òrgan
gestor, i signades pels beneficiaris en realitzar el trajecte.

En compliment de la normativa estatal,  la subvenció concedida serà inclosa en la
declaració  anual  d'operacions  amb  tercers  (model  347)  que  remet  l'Ajuntament
d'Almussafes a l'Agència Tributària. La subjecció o no a tributació de les mateixes
estarà en funció de la normativa aplicable en l'Impost de la Renda de les Persones
Físiques.

8.3. Justificació

Seran admesos com a justificants les autoritzacions de viatge prèviament expedides
per l'òrgan gestor, i signades pels beneficiaris en realitzar el trajecte, i el quadre
annex a aquestes bases en el qual conste el desglossament dels serveis prestats,
que presentaren les empreses transportistes juntament amb al factura corresponent.

L'òrgan gestor realitzarà la comprovació de la documentació presentada per a la
justificació de la despesa efectuada, amb caràcter previ a la proposta de concessió.

BASE NOVENA. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de les presents ajudes, sense perjudici 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
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següents obligacions:

a) Justificar enfront de l'òrgan gestor, que es reuneixen els requisits establits en les
presents bases per a 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.

c) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats 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 DÈCIMA. Pèrdua de la condició de persona beneficiària

1.-  En  qualsevol  moment  del  procediment,  si  a  conseqüència  de  les  facultats
informatives,  d'inspecció  i  de  control,  l'Administració  Municipal  comprovara
l'existència  d'un  error  o  falsedat  de  les  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 retornar a 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 l'esmentada
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 declarades podrà donar lloc a la
revocació de l'ajuda, encara que la persona sol·licitant reunisca els requisits per a la
seua concessió.

BASE ONZENA. 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 la data
en què s'acorde la procedència del reintegrament, en els següents casos:

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 refereix la base 11ª de la present norma.

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

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

BASE DOTZENA. Publicació

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  Nacional  de
Subvencions, en aplicació als principis recollits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

BASE TRETZENA. Protecció de dades 

Les  dades  de caràcter  personal  seran  tractades,  en  qualitat  de  responsable,  per
l'Ajuntament  d'Almussafes,  amb la  finalitat  de gestionar  les  sol·licituds  d'ajuda o
subvenció i, en el seu cas, dur a terme la valoració o baremació de la concurrència
de requisits, la publicació en diari o butlletí oficial i/o, en el seu cas, espais, físics o
electrònics,  institucionals,  així  com  el  control  i  fiscalització  de  les  ajudes  o
subvencions.

 El tractament de les dades està legitimat sobre la base del compliment d'obligació
legal de l'Ajuntament [Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;
Reial  decret 887/2006, de 21 de juliol,  pel  qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial decret 130/2019, de 8
de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat
de les  subvencions  i  altres  ajudes  públiques.  Llei  1/2015,  de 6  de febrer,  de  la
Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Una
altra legislació, europea o autonòmica], així com el tractament és necessari per al
compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics
conferits a l'Ajuntament. 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat
per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es
pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el
que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En el seu cas, les dades
podran ser conservats amb finalitats d'arxiu d'interés públic, investigació històrica o
fins  estadístics.  Les  dades  poden  ser  cedits  o  comunicats  a  altres  òrgans  de
l'Administració europea, estatal, autonòmica o local, en funció del tipus d'ajuda o
subvenció sol·licitada, així com en els supòsits previstos, segons Llei. Vosté podrà
exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició,
presentant  un  escrit  en  el  Registre  d'Entrada,  electrònic  o  presencial,  de
l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet
i,  al  seu  torn,  haurà  de  mostrar  o,  en  cas  d'enviament  postal  o  electrònic,
acompanyar la còpia del DNI, Passaport, NIE o document identificatiu equivalent. En
cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també
documente  que  acredite  la  representació  i  document  identificatiu  d'aquest.  Així
mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals,
podrà  interposar  una  reclamació,  en  primer  lloc,  davant  el  nostre  Delegat  de
Protecció de Dades dpb@almussafes.org o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades www.aepd.es 
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BASE CATORZENA. Règim jurídic 

Les presents ajudes es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i les seues disposicions de desenvolupament, l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, les normes restants de dret administratiu
i, en defecte d'això, s'aplicaran les normes de dret privat.

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

Els  procediments  regulats  en  aquestes  Bases  s'ajustaran,  en  tot  cas,  a  la  Llei
39/2015  d'1  d'octubre  del  Règim  Jurídic  dels  Administracions  Publiques  i  del
Procediment Administratiu Comú.

Resultarà aplicable, quan siga procedent, el que s'estableix en la L.O 10/1995, de 23
de novembre,  modificada per  la  L.O 7/2012 en matèria  de transparència i  lluita
contra el frau fiscal i la seguretat social.

Almussafes, a la data de la signatura

DIRECTORA EN FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL
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ANEXO :  FACTURACIÓN

DIA
VIAJE

HORA
VIAJE

 DESTINO NOMBRE COMPLETO
del BENEFICIARIO

DNI ACOMPAÑANTE
S/N

IMPORTE
COBRADO

TOTAL FACTURA
AYUNTAMIENTO

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