
 

 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS 

DIRIGIDES A PROPORCIONAR PER MITJÀ DE LA UTILITZACIÓ DE BO-TAXI UN 

MITJÀ ALTERNATIU DE TRANSPORT ADAPTAT A PERSONES AFECTADES PER 

GREUS DISCAPACITATS EN LA SEUA MOBILITAT PER A L'ANY 2017 

 
 
BASE PRIMERA: OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ 
 
El programa tracta de facilitar un mitjà de transport adaptat a aquelles persones 
discapacitades que per les seues dificultats greus d'accés no poden utilitzar el transport 
urbà públic col·lectiu ordinari i es troben impossibilitades per al desplaçament. 
 
Es  concreta en la concessió d'una ajuda econòmica directa, una vegada acreditat el 
compliment dels requisits establerts i en funció de les disponibilitats pressupostàries, que 
en forma de vals o bons, permeta als beneficiaris la utilització de Bo-taxi del municipi de 
Gandia per als seus desplaçaments personals, gaudint així dels mateixos drets que els 
altres ciutadans. 
 
Els Bo-taxi tindran el valor de l'import que s'establisca en cada exercici anual. 
 
Donada la naturalesa de l'objecte d'esta subvenció sols podran ser destinatàries de les 
mateixes les persones físiques que utilitzen directament el servici. 
 
BASE SEGONA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Esta convocatòria i les posteriors que es realitzen, si és el cas, estaran sempre 
condicionades al desenrotllament de l'accessibilitat dels vehicles utilitzats per al transport 
públic. 
 
La finalitat d'estes ajudes és afavorir el desplaçament en la ciutat i platja de les persones 
afectades de greus dificultats de mobilitat per mitjà de la utilització del servici de taxi 
adaptat 
 
Són objecte d'este programa de subvencions les persones confinades en cadires de 
rodes o que tenen greus deficiències en les extremitats inferiors, la qual cosa els 
dificulta la deambula cio i pujada d'escales, sempre que tinguen reconeguda la condició 
de minusvàlid/a i patir una discapacitat que afecte greument la mobilitat, segons barem 
vigent en el RD 1971/1999, de 23 de desembre, publicat en el BOE de 26 de gener del 
2000. En aplicació d'esta normativa no es considerarà  quan la puntuació acreditada siga 
menor de 7 punts. En la resolució emesa pel Centre de Reconeixement haurà de constar 
la dificultat per a utilitzar el transport col·lectiu 
 
Estes ajudes són de caràcter esporàdic i van dirigides a la realització de qualsevol tipus 
d'activitats, tant obligatòries com d'oci i temps lliure. 
 



Queden excloses d'estes ajudes les associacions, entitats, administracions o altres 
persones jurídiques. 
 
S'estableix com a òrgan gestor de les ajudes al Departament de Servicis Socials de 
l'Ajuntament de Gandia. 
 
 
BASE TERCERA:  REQUISITS DELS BENEFICIARIS I QUANTIA DE LES AJUDES 
 
1. Seran beneficiaris de les ajudes que es concedisquen a l'empara de les presents bases 
i convocatòria les persones en què concorreguen les circumstàncies següents:  
 

1.  Ser major de 18 anys i estar empadronats i viure en el municipi de Gandia amb 
almenys 2 anys d'antiguitat i romandre d'alta i viure en la seua vivenda habitual   
mentre es perceba l'ajuda. 

 
2. Tindre reconeguda la condició de minusvàlid i patir una discapacitat que afecte 

greument la mobilitat, segons barem vigent en el RD 1971/1999, de 23 de 
desembre, publicat en el BOE de 26 de gener del 2000. En aplicació d'esta 
normativa no es considerarà  quan la puntuació acreditada siga menor de 7 
punts, i conste la impossibilitat d'utilitzar el transport públic. 

 
3. No estar afectat de cap malaltia  que li impossibilite dur una vida autònoma i no 

dependent 
 
4. No trobar-se en acolliment residencial 
 
5. Trobar-se al corrent del  pagament de les obligacions fiscals i Seguretat Social. 
 
6. Trobar-se al corrent del pagament dels tributs municipals establerts. 
 
7. No tindre vehicle matriculat a nom del sol·licitant. 
 
8. No haver sol·licitat GUAL a l'Ajuntament per minusvalidesa. 
 
9. No posseir permís de conduir vigent. 
 
10. Els ingressos anuals de la unitat familiar de la persona demandant relatiu a 

l'últim exercici declarat per al IRPF no podrà ser superior a: 
  
             Unitat familiar                                      Límit ingressos 
 
-1 membre    2,00 x IPREM                                  14.910,00€      
-2 membres  3,40 x IPREM                                  25.347,00€ 
-3 membres  4,60 x IPREM                                  34.293,00€ 
-4 membres  5,50 x IPREM                                  41.002,50€ 
-5 membres 6,00  x IPREM                                  44.730,00€ 

 
IPREM 2016: (índex públic de referències múltiples) 
 
 
 
 



 
11. El patrimoni de la unitat familiar no haurà de superar els llindars següents:  
       Finques urbanes:   50.000,00 €,  exclosa la vivenda habitual. 
 

Finques rústiques: 15.000,00 €, per cada membre computable de la unitat 
familiar. 
Capital mobiliari/guanys i pèrdues patrimonials: 2.500,00 €. 

 
Per renda s'entén la totalitat d'ingressos de la unida familiar derivats de rendiment 
de treball, prestacions socials, rendiments del capital mobiliari i immobiliari, i de 
l'estalvi etc. 
 
En aquells casos en què concorreguen circumstàncies especials no previstes en 
estes bases; podrà valorar-se la situació de excepcionalitat plantejada pel sol·licitant 
a la comissió d’avaluació, la qual emetrà una proposta tècnica mitjançant un informe 
realitzat i presentat per la Treballadora Social de Dependència   . 

 
2. Les ajudes s'atorgaran en règim de concessió directa, per raons d'interès públic i social. 
 
3. L'import de les ajudes en el seu conjunt no podrà sobrepassar la quantitat anualment 
pressupostada per l'Ajuntament per a la convocatòria respectiva.   
 
Els bo-taxi tindran un import de 4,00 € per cada u. 
 
Les ajudes seran d'un màxim de 135 bons per persona i any (equivalents a un import de 
540,00 €), encara que podrà variar depenent del nombre de sol·licituds.  
 
El crèdit assignat a la Convocatòria 2017 ascendeix a 5.000 € a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 82.23107.22799, del departament de Servicis Socials d'este Ajuntament. 
 
Quan el pressupost aprovat de les ajudes directes d'este Programa per a l'exercici  anual 
siga insuficient per a cobrir les sol·licituds presentades i els bons inicialment assignats, 
conforme a l'apartat anterior d'esta Convocatòria, la Comissió de Valoració podrà reduir 
proporcionalment el nombre de bons a tots els beneficiaris que complisquen requisits per 
a adaptar-los a la consignació disponible 
 . 
4. Compatibilitat. El gaudir d'esta subvenció serà compatible amb qualsevol altra ajuda o 
subsidi de mobilitat. No obstant això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà 
ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes 
d'altres Administracions Públiques o Ens Públics o Privats, Nacionals o Internacionals, 
supere el cost de la utilització del servici objecte d'esta subvenció. 
 
  
BASE QUARTA: SOL·LICITUDS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINIS.  
 
1. Sol·licituds i lloc de presentació 
 
Els models normalitzats de sol·licituds estaran a disposició dels interessats en els centres 
socials del municipi: 
Centre Social GRAU, plaça Mediterrània ,2 edifici Casa del mar 
Centre Social Corea, Av. de la mar, s/n 
Centre Social Raval, C/ de la Moreria, 11 
Centre Social Beniopa, C/ Mestre Michavila, 1 



Centre Social Pl. El·líptica, Av. República Argentina, 90 
Departament de Servicis Socials Generals, C/ Carmelites,2 
Servici d'Informació i Atenció Ciutadana Pl. Major, 1  
 
Es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Gandia segons model 
normalitzat (annex I), així com a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú.  
 
2.- Document 
 
A la sol·licitud s’acompanyarà la documentació relacionada a continuació, acreditativa del 
complement dels requisits per a ser beneficiari de la subvenció: 
 

1. Autorització perquè l’Ajuntament sol·licite els certificats pertinents a altres 
administracions firmada pel/la sol·licitant i el/la cònjuge o parella de fet i altes 
membre de la unitat familiar, majors de 16 anys, amb què convisca el/la sol·licitant. 

2. Còpia del DNI del beneficiari i membres de la unitat familiar. 
3. Certificat de Discapacitat expedit pel Centre de valoració i Orientació de 

Discapacitats, de la Conselleria de Benestar Social, on conste que el grau de 
mobilitat és igual o superior a 7 punts ( si és la primera vegada que sol·licita el Bo-
taxi) 

4. En els casos en què el demandant de la subvenció no siga el beneficiari de la 
mateixa serà obligat aportar un informe mèdic en què s’especifique que el 
discapacitat és una persona autònoma per a desplaçar-se només. 

5. Document que certifique o justifique qualsevol font d’ingressos ( nòmines, 
certificats de pensions de l’INSS, ajudes complementàries d’altres administracions, 
prestació per desocupació, etc.) 

6. Certificació d’hisenda que acredite que el/la sol·licitant no és beneficiari/a 
d’exempció fiscal per la compra de vehicle en els quatre últims anys. 

 
La sol·licitud inclourà igualment la declaració responsable de reunir els requisits 
continguts en la convocatòria, de no trobar-se el sol·licitant incurs en cap de les 
prohibicions per a obtindré la condició de beneficiari de subvencions assenyalats en l’art 
13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, això com de trobar-se 
al corrent de les obligacions tributaries,  enfront de la Seguretat Social i exempt de deutes 
en l'Ajuntament de Gandia. 

 
L'òrgan gestor podrà requerir la presentació d'altres documents que garantisquen els 
requisits exigits en estes bases i aquells que considere necessari per a una millor 
valoració de l'expedient. 

3. Termini de presentació de sol·licituds. 

El termini de presentació de les sol·licituds serà el comprés entre els dies 2 al 20 de 
desembre, ambdós inclosos. Prèviament les bases reguladores es publicaran en la pàgina 
web de l'Ajuntament de Gandia i Tauler d'anuncis de la Casa Consistorial.  

No obstant les persones amb discapacitat sobrevinguda podran sol·licitar esta prestació 
després del tancament de la convocatòria i sempre abans que finalitze l'any en curs i 
només en el cas que existixquen bons pendents d'assignar (és a dir consignació 
pressupostària). 

 



 

 

 

 

4. Esmena d'errors i comunicació. 

Si la sol·licitud presentada en el termini establert no reunira totes les dades i/o 
documentació necessària establida en les bases que regulen la concessió de les ajudes, 
es requerirà a la persona sol·licitant perquè esmene la falta o acompanye els documents 
preceptius en el termini de 10 dies hàbils, amb l'advertència que, si no ho fera, se li tindrà 
per desistida la seua petició, prèvia resolució adoptada a este efecte (art. 71 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre).  

 

BASE QUINTA: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ. INSTRUCCIÓ I 
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT. 

1. Instrucció 

La instrucció del procediment de concessió de subvenció correspondrà a la Regidoria de 
Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadanía.. Este òrgan, per si mateix, podrà 
realitzar, d'ofici, totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals haja de formular-se la 
proposta de resolució. 

Totes les sol·licituds presentades dins del termini i la forma escaient que reunisquen els 
requisits establerts en la present Convocatòria seran admeses. La quantia de la subvenció 
dependrà, d'acord amb el que estableix l'art. 22 de la Llei General de Subvencions, del 
nombre de persones que finalment resulten beneficiàries. 

2. Comissió d'Avaluació  

Es constituirà una Comissió d'Avaluació a fi d'examinar i valorar tots els  expedients 
iniciats, corresponents a cada sol·licitud, integrada per personal tècnic del Departament 
de Servicis Socials, i en concret del Serveis Socials especialitzats d'Atenció a la 
Dependència (SSEAD), d'acord amb el detall següent:  

*La Cap de secció de Servicis Socials 

*La Tècnica responsable del SSEAD 

*Les Treballadores Socials del SSEAD 

Esta Comissió formularà motivadament la corresponent proposta de Resolució de 
concessió de les subvencions regulades en la present Convocatòria. La proposta 
expressarà: 

I. La relació de persones sol·licitants per als/es que es proposa la concessió de la 
subvenció fent constar la quantia de l'ajuda. 

II. La relació de persones sol·licitants excloses per no presentar tota la documentació 
requerida ni atendre al requeriment d'esmena en termini, motivant-se en tot cas la 
causa d'exclusió. 

III. I la relació de persones sol·licitants a què li'ls denega la subvenció per no reunir els 
requisits exigits. 

 



 

 

 

3. Resolució 

L'òrgan gestor, a la vista de l'Acta de la Comissió de Valoració, emetrà proposta per a la 
concessió de les ajudes per a la seua aprovació per Resolució del Regidor delegat de 
Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania amb el mateix contingut que 
l'assenyalat en la disposició anterior. 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 2 mesos 
des del següent al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Transcorregut l'esmentat termini sense que s'haguera dictat i notificat la Resolució 
expressa, la sol·licituds podran entendre's desestimades per silenci administratiu, de 
conformitat amb l'Art. 25.5 de la Llei General de Subvencions. 

Les resolucions dictades esgotaran la via administrativa, podent interposar-se contra les 
mateixes recurs contenciós administratiu en la forma i el termini previstos per la Llei 
reguladora de la dita Jurisdicció o, potestativament, recurs de reposició, d'acord amb el 
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

4. Notificació de la Resolució 

La notificació de la Resolució als interessats es realitzarà per mitjà de publicació en el 
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial. Esta publicació no substituirà a la notificació 
personal, remetent junt amb la mateixa el talonari dels Bons. Així mateix, es publicarà en 
la pàgina web municipal. 

 
BASE SEXTA: FORMA DE PAGAMENT DE LES AJUDES. REGULACIÓ DE L'ÚS DEL 
BO-TAXI 
 
 Als beneficiaris als que s'haguera concedit l'ajuda prevista se'ls entregaran bo-taxi per 
l'import que es determina, d'acord amb els criteris següents:  
 

1. Els bo-taxi són d'ús personal i intransferible i tindran el valor unitari que s'assigne 
en cada convocatòria. Per a l'any 2017 el valor del bo serà de 4.00 €. En tot cas 
estaran numerats i segellats per l'Ajuntament. 

 
2. Els beneficiaris entregaran al taxista els bons que necessiten  com a pagament del 

servici necessari i si és el cas hauran de completar en metàl·lic les diferències que 
existisquen entre el preu del transport i el valor dels bons entregats. 

 
3. Es prohibeix que els taxistes tornen diferències en metàl·lic pels bons entregats, ni 

arreplegaran bons per valor superior al mateix. 
 

4. No podran utilitzar-se els bo-taxi per a servici o transport fora del terme municipal 
de Gandia. 

 
5. Els bons tindran una validesa anual.  

 
6. Els beneficiaris hauran de tornar còpia dels bons utilitzats i originals dels no 

utilitzats de la convocatòria anterior com a requisit necessari per a l'obtenció dels 
nous bons 



 
7. Els beneficiaris del programa hauran d'informar de l'òrgan gestor qualsevol 

anomalia que observen en la prestació del servici. 
 

8. L'ús indegut o fraudulent del bo donarà lloc a la pèrdua del dret de gaudir d'estes 
ajudes 

 
 
 
BASE SÈPTIMA: PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ  
 
Únicament s'abonaran per l'òrgan gestor els bons utilitzats dins de l'any 2017. 
 
Els bons utilitzats pels beneficiaris, degudament omplits, es faran efectius per l'Ajuntament 
de Gandia a l'Associació de Taxistes de Gandia, els que podran presentar-los, 
mensualment en el departament de Servicis Socials, per a la seua conformitat i tramitació 
a  la Intervenció Municipal, atenent a la forma en què s'especifica en el conveni subscrit 
entre l'Ajuntament de Gandia i l'Associació de Taxistes. 
 
 
BASE OCTAVA: OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
Seran obligacions del beneficiari, amb caràcter general:  
 

1. Utilitzar la subvenció amb la finalitat per a la que va ser atorgada. 
2. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen les bases per a 

la concessió i gaudi de la subvenció. 
3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a realitzar per l'òrgan gestor, així com 

qualsevol altra de comprovació i control financer, aportant quanta informació li siga 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.  

4. Comunicar als Servicis Socials de l'Ajuntament de Gandia qualsevol variació en les 
condicions que van motivar la concessió de l'ajuda.  

 
BASE NOVENA: PÈRDUA O REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

En els supòsits en què el beneficiari incomplira qualssevol dels requisits establerts en les 
bases de la convocatòria o Ordenança General reguladora de la concessió de 
subvencions de l'Ajuntament de Gandia, i la resta de normes de aplicació general, així 
com les condicions establides en la resolució de la concessió de la subvenció, l'òrgan 
gestor, mitjançant una resolució motivada, i previ expedient en què es donarà audiència a 
l'interessat per un termini  màxim de quinze dies, comunicarà la pèrdua de l'ajuda i, si és 
procedent, l'obligació de reintegrar les quantitats rebudes, sense perjuí de les altres 
accions que, si és el cas, procedisquen.   

BASE DESENA: SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
L'òrgan gestor realitzarà el seguiment de les ajudes del Programa i avaluarà el 
compliment dels seus objectius. 
 
BASE ONZENA: NORMATIVA  APLICABLE 
 
En tot el no previst en estes Bases serà aplicable allò que s'ha preceptuat en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions en el seu reglament aprovat per 
R.D. 887/2006 de 21 de Julio, les Bases d'execució del pressupost general municipal, 



Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i la resta de normativa 
d'aplicació.  
 
 
BASE DOTZENA: DISPOSICIONS GENERALS 
 
L'Ajuntament de Gandia té formalitzat un Conveni amb l'Associació de Taxistes de Gandia 
per a la gestió d'este Programa. L'Ajuntament de Gandia es reserva el dret d'adoptar les 
mesures que considere oportunes per a comprovar l'ús correcte dels bo-taxi. 
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SOL·LICITUD DE BO - TAXI 

DADES DEL SOL·LICITANT Núm. exp.:       

Nom i cognoms:      DNI/CIF:      

Domicili complet:      Telèfon:      

Centre social:  Raval              Beniopa               El·líptica              Corea               Grau 

DECLARA 

 Que reuneix tots els requisits continguts en la convocatòria. 

 Que no incorre en cap de les prohibicions per a l’obtenció de subvencions assenyalades en l’art. 13 LGS. 

 Que es troba al corrent de les seues Obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social. 

 Que està exempt de deutes amb l'Ajuntament de Gandia. 

SOL·LICITA  

Acollir-se a l’ajuda del Bo - taxi, por necessitar un mitjà alternatiu de transport adaptat a persones afectades 

per greus discapacitats de mobilitat. 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD  (Marcar sols els que se sol·licita a l’usuari)                                          

 
Certificat de Discapacitat on conste que la mobilitat reduïda és de 7 punts o més (No caldrà en cas de 

renovació de l’ajuda) 

Per a tots els membres de la unitat familiar 

 
En cas d’estar treballant, nòmina dels dos últims mesos o declaració de l’IVA del trimestre anterior a la 

data de la sol·licitud (per als autònoms) 

 
En cas dels aturats, certificat de percepció de prestacions de l’INEM i targeta de demanda d’ocupació 

(DARDE) (C/ Jaume II, 41; Tel. 962 861 195) 

 
En el cas de pensionistes, certificat de pensions o certificat negatiu de pensions (INSS) (C/ Plus Ultra, 

32-34; Finca Verda) 

DATACIÓ I FIRMA 

firma:  Gandia, ___ de __________ de ____ 

 

Sr. Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Gandia 



Les dades que ens facilita seran incloses en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és la gestió 

administrativa dels assumptes referents a l’Àrea de Benestar social en l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les 

seves competències i, en particular, per a l’atenció de la llicència, permís o autorització instada en el present document. A ixí mateix, 

l’informem que les seves dades no seran cedides a tercers llevat que siga necessari o obligatori comunicar-les a les entitats públiques per 

a la gestió de la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la legislació vigent. D’acord amb allò disposat en la Llei Orgànica 

15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercir-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, 

oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document 

d’identificació equivalent, adreçada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gandia – LOPD BENESTAR SOCIAL Plaça Major, 

1 CP. 46700 Gandia (València), o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina municipal, amb l’exhibició 

del DNI original o document equivalent. 

 

 

 


