
ANNEX I

CONVOCATÒRIA PER A la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL DECRET 104/2022, DE 5
D'AGOST  DEL  CONSELL,  D'APROVACIÓ  DE  LES  BASES  REGULADORES  PER  A  la
CONCESSIÓ  DIRECTA  D'AJUDES  PER  A  FACILITAR  SOLUCIONS  RESIDENCIALS  A
PERSONES  EN  SITUACIÓ  D'ESPECIAL  VULNERABILITAT  A  través  DE  LES  ENTITATS
LOCALS CORRESPONENTS Al PLA ESTATAL D'ACCÉS A l'HABITATGE 2022- 2025.

PREÀMBUL: ANTECEDENTS

La Llei 2/2017, de 3 de desembre, per la funció social de l'habitatge, garanteix en el seu article 2,
a  totes  les  persones  residents  a  la  Comunitat  Valenciana  el  dret  a  gaudir  d'un  habitatge
assequible,  digna i  adequada que complisca amb totes  les  condicions  per  a garantir  el  lliure
desenvolupament  de  la  personalitat,  el  seu  dret  a  la  intimitat  i  la  resta  de  drets  vinculats  a
l'habitatge.

A  conseqüència  de  l'emergència  de  salut  pública  ocasionada  per  la  COVID-19,  el  Govern
d'Espanya i el Consell de la Generalitat van adoptar determinades mesures per a garantir que la
situació econòmica i social derivada de la pandèmia no suposara una càrrega addicional per als
col·lectius  vulnerables per  a veure satisfet  el  seu dret  a  un habitatge.  Amb tal  finalitat  es va
aprovar  el  Decret/60/2020,  de  15  de  maig,  del  Consell,  d'aprovació  de  bases  reguladores  i
concessió directa de caràcter excepcional i singularitzat a les entitats locals amb la finalitat que
aquestes facilitaren una solució residencial  immediata a les persones víctimes de violència de
gènere,  a  les  persones  que  van  haver  patit  desnonament  del  seu  habitatge  habitual,  a  les
persones sense llar i a les altres persones especialment vulnerables dins de l'àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana.

De nou, per a l'exercici 2022, es pretén amb el Decret 104/2022 de 5 d'agost del *Conselle, donar
una  resposta  urgent  i  ràpida  a  les  necessitats  residencials  dels  col·lectius  més  vulnerables,
mitjançant la concessió directa d'ajudes de fins al 100% del lloguer amb la limitació de 600 euros
mensuals, i  fins al  100% de les despeses de comunitat,  manteniment i  subministraments dels
habitatges amb limitació de 200 euros mensuals.

De conformitat amb l'annex del Decret 104/2022 de 5 d'agost, l'Alcúdia és un dels municipis que
ha resultat beneficiari de la subvenció, amb una quantia de 14.909 €.

Tal com exigeix l'esmentat Decret, aquest Ajuntament va acceptar aquesta quantitat mitjançant el
corresponent model que va anar presentat davant la Generalitat Valenciana dins de termini.

És  per  tot  l'exposat,  que  mitjançant  el  present  document  des  de  l'entitat  local  es  passen  a
determinar les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions, sempre tenint com a
referència les bases recollides en el Decret 104/2022, de 5 d'agost del Consell d'aprovació de les
bases  reguladores  per  a  la  concessió  directa  d'ajudes  per  a  facilitar  solucions  habitacions  a
persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponents al Pla
Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025.



PRIMERA.- Objecte

L'objecte de les ajudes regulades per les presents bases de subvencions és la concessió directa
de caràcter excepcional i singularitzat amb la finalitat de donar una solució residencial immediata a
les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual,
víctimes de violència sexual, a les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, a
les  persones  sense  llar,  asilades,  refugiades,  apàtrides,  acolliments  al  règim  de  protecció
temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, i a altres persones especialment vulnerables
per concórrer les condicions establides en la present convocatòria, dins de l'àmbit territorial del
municipi de L´Alcúdia.

SEGONA.- Naturalesa de les ajudes i règim jurídic aplicable.

La naturalesa de les ajudes ve donada per una subvenció atorgada directament i nominativament
a  l'Ajuntament  de l'Alcúdia,  per  part  de  la  Vicepresidència  Segona i  Conselleria  d'Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica, mitjançant Decret 104/2022, de 5 d'agost, del Consell, aprovació de les
bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a *faciliatar solucions residencials a
persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponents al Pla
d'Accés a l'Habitatge 2022-2025.

S'atorga de conformitat en l'article 22.2.c de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, pel qual té caràcter extraordinari, excepcional i singularitzat, per a concórrer raons
d'interés públic i  social.  Així  doncs,  són subvencions atorgades amb caràcter  directe,  amb les
particularitats que aquest tipus de subvenció comporta, recollides fonamentalment en l'article 22
de la LGS.

Pel qual fa el règim jurídic aplicable, per a tot allò no previst en aquesta convocatòria resultarà
d'aplicació supletòria la següent normativa:

1)  Decret  104/2022,  de 5 d'agost,  del  Consell,  d'aprovació de les bases reguladores per a la
concessió directa d'ajudes per a *faciliatar solucions residencials a persones en situació d'especial
vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponents al Pla d'Accés a l'Habitatge 2022-2025.

2) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3) 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.

4) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

5)  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.

TERCERA.- Beneficiaris i requisits.

Seran beneficiàries les persones físiques que complisquen els requisits següents:

a) Ser especialment vulnerables com a persones:
Víctimes de violència de gènere
Víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual
Víctimes de violència sexual
Desnonades del seu habitatge habitual
Sense llar



Asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal o altres estatuts de
protecció subsidiària.
Altres persones especialment vulnerables, que ostenten aquesta consideració segons valoració
individual emesa per l'Equip de Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica de L´ Alcúdia que valore
les  circumstàncies  personals  que aconsellen  la  concessió  de  l'ajuda,  com ara  persones amb
problemes de salut  mental,  diversitat  funcional,  persones joves extutelades per la  Generalitat,
persones  d'avançada  edat,  persones  exreclusas,  sol·licitants  d'asil,  persones  migrants
vulnerables, independentment de la seua situació administrativa, persones que hagen esdevingut
vulnerables per haver sigut reduïts,  dins dels dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajuda, els
ingressos nets del conjunt de la unitat de convivència de manera substancial de manera que no
superen 3 vegades el IPREM i que l'esforç per al pagament de la renda arrendatícia, incloses les
repercussions autoritzades per la legislació aplicable supere el 30 per cent dels ingressos nets de
la mateixes, i altres situacions similars.

b) La renda arrendatícia o preu de cessió de l'habitatge, allotjament o solució residencial objecte
del contracte d'arrendament o cessió haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals.

En aquesta renda o preu no s'inclou l'import que poguera correspondre a annexos com ara places
de  garatge,  trasters  o  similars.  Si  en  el  contracte  d'arrendament  o  cessió  d'ús  s'inclogueren
annexos com a garatge o traster i el preu de cadascun d'ells no estiguera desglossat figurant en el
contracte  únicament  l'import  global,  a  l'efecte  de  la  comprovació  de  l'import  màxim del  preu
anterior, es valorarà l'import de la renda o preu de cessió de l'habitatge com el 80 per 100 del preu
total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge, 95 per 100 quan el contracte incloga
habitatge i traster, i 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.

Si en el contracte d'arrendament o cessió d'ús s'inclogueren les despeses de comunitat i el seu
preu no estiguera desglossat figurant en el contracte únicament l'import global, a l'efecte de la
comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de les despeses de comunitat
com el 5 per 100 de l'import del preu de lloguer o cessió de l'habitatge.

L'habitatge arrendat, cedida en ús o una altra ocupació haurà de constituir residència habitual de
la persona o unitat de convivència perceptora de l'ajuda.

c) La persona arrendatària, cessionària o titular del dret d'ocupació de l'habitatge, o qualsevol de
les quals en ella tinguen el seu domicili habitual, no ha de tindre parentiu en primer o segon grau
de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'arrendadora o cessionària de
l'habitatge,  excepte  situacions  excepcionals  degudament  justificades  per  l'Equip  de  Serveis
Socials d'Atenció Primària Bàsica. Tampoc podrà ser ser sòcia o partícip de la persona física o
jurídica que actue com a arrendadora o cessionària.

d)  No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposen d'un
habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguen ocupar després de l'acreditació de la
condició de víctima de violència de gènere,  o el  desnonament del seu habitatge habitual o la
consideració  d'especialment  vulnerable  i  l'ocupació  de  la  qual  siga  compatible  amb aquestes
situacions.

e) Ser residents en L´ Alcudia.



QUARTA.- Actuacions subvencionables.

La concessió de l'ajuda podrà aplicar-se per al pagament del lloguer o del preu de
cessió o ocupació de l'habitatge adequat, de titularitat privada o sobre qualsevol
allotjament o dotació residencial  susceptible  de ser  ocupada per  les persones
beneficiàries citades.

També serà subvenionable despeses de manteniment, assegurances, comunitat i
subministraments bàsics de l'habitatge, inclòs les despeses d'accés a internet.

QUINTA.- Quantia de l'ajuda.

1.  La  quantia  de  l'ajuda  que  es  concedisca  es  determinarà  atenent  les
circumstàncies personals de la persona beneficiària i de conformitat amb l'informe
que, a aquest efecte, emeta l'Equip de Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica,
dins dels límits que s'assenyalen a continuació:

a) Podrà concedir-se una ajuda de fins al 100% de la renda o preu de l'habitatge
o  solució  residencial  a  gaudir  en  règim  d'arrendament,  cessió  en  ús  o  en
qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret amb un màxim, en tot cas, de
600 euros al mes.

b) Podrà concedir-se una altra ajuda de fins a 200 euros al mes per a atendre les
despeses de manteniment, assegurances, comunitat, i subministraments bàsics
de l'habitatge o solució residencial, inclosos les despeses d'accés a internet, amb
el  límit  del  100%  d'aquestes  despeses.  Aquesta  ajuda  serà  compatible  amb
qualsevol altra ajuda per al mateix objecte amb la limitació de no sumar major
import que el cost i amb les limitacions regulades en les disposicions que regulen
les altres ajudes, especialment per al cas de les despeses d'accés a internet amb
les regulades en el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova
la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla
d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius
vulnerables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

2.  L'Equip de Serveis  Socials  d'Atenció Primària  Bàsica de L´  Alcúdia hauran
d'informar, de manera preceptiva i vinculant, sobre la situació econòmica i social
de la unitat de convivència, la seua situació de vulnerabilitat o exclusió social i del
seguiment  social  que  procedisca,  tot  això  dirigit  al  *organo  encarregat  de  la
Resolució, que determinarà la quantia d'aquestes ajudes dins dels límits d'aquest
article, atés l'informe de l'Equip i a les circumstàncies personals de la persona
beneficiària.  Aquesta  determinació  es  podrà  fer  de  manera  individualitzada  o
generalitzada per a supòsits similars.



SISENA. Període subvencionable.

Les ajudes que es concedisquen ho seran per un termini d'1 any, i podran ser
aplicats a les despeses reportades durant el període comprés entre l'1 de gener
de 2022 i el 31 de març de 2023. Seran desestimades aquelles sol·licituds per a
les quals ja es va concedir ajuda en l'anterior *convocatòria.

SEPTIMA. Requisits de la sol·licitud i documentació.

Les persones que sol·liciten aquestes ajudes hauran de complir els requisits de
persones  beneficiàries,  i  presentar  sol·licitud  mitjançant  model  de  l'Annex  I,
juntament amb les declaracions jurades que corresponguen dels Annexos II i III i,
acompanyant els següents documents:

1.DNI; NIE; Passaport de tots els membres de la unitat familiar.
2.Fotocòpia del llibre de família.
3.Certificat d'empadronament.
4.Certificat de convivència.
5.Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16
anys.
6.Última declaració d'IRPF, o certificat negatiu d'Hisenda.
7.Certificat de la vida laboral de majors de 16 anys.
8.Fotocòpia de la sentència de separació o divorci i conveni regulador, o en cas
de  no  haver  contret  matrimoni  i  tindre  fills  menors,  el  conveni  regulador  de
mesures en relació als fills o filles menors d'edat o majors d'edat si encara es
percep pensió d'aliments per ells.
9.Informe de vulnerabilitat, si escau.
10.Informes mèdics o certificats de minusvàlida, si és el cas.
11.Sentència que justifique ser víctima de violència de gènere, víctima de tràfic
amb finalitats d'explotació sexual, o víctima de violència sexual si és el cas.
12.Ordre judicial de llançament de l'habitatge habitual, si és el cas.
13.Còpia de la sol·licitud d'asil, si és el cas.
14.Informe de Serveis Socials que acrediten que és una persona migrant, amb
independència de la seua situació administrativa, que presenta una situació de
vulnerabilitat residencial, si és el cas.
15.Sentència condemnatòria, en el supòsit de ex reclusos, si és el cas.
16.Còpia del document acreditatiu d'haver sigut tutelat per la Generalitat, si és el
cas.
17.Certificació cadastral dels béns immobles.
18.Contracte de lloguer o document on consten el núm. de compte del propietari
o titular de l'usdefruit de l'habitatge on resideix la persona beneficiària, si és el
cas.
19.Certificat del compte bancari de la persona titular de l'ajuda, en cas que siga
qui ha de percebre el pagament.
20.Qualsevol altre document que acrediten la necessitat.

No  procedirà  l'aportació  de  documentació  que  ja  tinga  el  Servei  de  Benestar
Social per ser persones usuàries, o si no ho són si són documents dels quals
disposa l'Ajuntament de l'Alcúdia, de conformitat  amb el  qual estableix l'article



28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

A més i  amb caràcter  excepcional  i  degudament  justificat  en  el  corresponent
informe, l'Equip de Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica de L´*Alcúda podrà
eximir de la presentació d'algun dels documents del llistat, en cas que consideren
que queda acreditada la situació amb una altra documentació de caràcter oficial
*quehaya sigut aportada

OCTAVA. Forma de presentació de sol·licituds i termini.

Les  sol·licituds  es  presentaran  usant  el  model  de  l'Annex  I,  a  la  qual  s'ha
d'adjuntar  tota  la  documentació  oportuna.  Es podran presentar  en  el  Registre
General  d'Entrada de l'Ajuntament de l'Alcúdia o bé de manera telemàtica,  al
portal de la seu electrònica de l'Ajuntament de l'Alcúdia, així com per qualsevol
dels mitjans establits a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 15 de març de 2023, des
de la data de la publicació de la convocatòria al tauler d'anuncis de l'Ajuntament
de l'Alcúdia, així com al Portal de Transparència del municipi, atés que en tractar-
se de subvencions de concessió directa, i per a ser d'interés públic, econòmic,
social o humanitari, que dificulten la seua convocatòria pública, no és preceptiva
la seua publicació al BOP, de conformitat amb el qual estableix l'article 67 del
Reglament de la Llei General de Subvencions. L'anterior article és sense perjudici
de l'obligatorietat de la seua publicitat en la Base Nacional de subvencions tal
com estableix l'article 20 de la LGS.

NOVENA. Procediment de concessió.

Les ajudes es concediran en règim de concessió directa, amb la sola acreditació
de la condició de persona víctima de violència de gènere, de tràfic amb finalitats
d'explotació  sexual,  de  violència  sexual,  del  desnonament  o  llançament  –
imminent o ja realitzat – de l'habitatge habitual, de persona sense llar, asilada,
refugiada, apàtrida, acolliment al règim de protecció temporal, o altres estatuts de
protecció  subsidiària,  o  de  la  condició  de  persona  especialment  vulnerable
acreditada pels serveis socials.

No serà necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre
aquestes, sempre que existisca consignació pressupostària.

DÈCIMA.- Fase d'instrucció i proposta de resolució.

Durant la periodicitat que s'establisca per l'òrgan gestor de les ajudes, que és el
departament  de  Serveis  Socials  de  l'Ajuntament  de  l'Alcúdia,  es  procedirà  a
l'examen de la documentació aportada per al seu estudi i baremació i s'emetrà un
informe en el qual conste, en relació a cada sol·licitud presentada, que compleix
els  requisits  per  a  ser  beneficiari  de  la  subvenció  i  la  proposta  de quantia  a
subvencionar.



Aquest informe es realitzarà per una Comissió de Valoració que estarà formada
pels següents membres:

- El coordinador de Serveis Socials, que serà el president de la Comissió.
- Un/a treballador/a social de l'Ajuntament.
- Un/a administratiu/va, que serà el/la secretari/a de la comissió de baremació i
actuarà amb veu però sense vot.
- Una persona pertanyent i  designada per l'Oficina Comarcal d'Habitatge de la
Mancomunitat  de la Ribera Alta a la qual pertany el  municipi  de l'Alcúdia, a fi
d'actuar com a assessora amb veu però sense vot, pel fet de ser coneixedora de
la problemàtica del lloguer en persones especialment vulnerables del municipi.

S'estudiaran tots els expedients i s'emetrà un informe favorable o desfavorable
per la persona treballadora social que haja format part de la Comissió.

ONZENA.- Resolució i notificació.

Es resoldrà el procediment mitjançant Decret de la regidora de Benestar Social,
en el qual s'establirà:

1. Concessió o denegació de les subvencions que procedisquen, segons l'acta de
la Comissió de Valoració.
2. Les actuacions a subvencionar, segons l'informe de la Comissió de Valoració.
3. La quantia a concedir, segons l'informe.

El termini de resolució i notificació de la resolució serà de 3 mesos, comptats des
de la data de presentació de la sol·licitud, segons el qual estableix l'art. 3 de la
Llei 9/2016 de la Generalitat, de 28 d'octubre, de Regulació dels Procediments
d'Emergència Ciutadana.

DOTZENA.- Terminació del procediment.

Els motius de terminació del procediment, a més de la resolució de concessió o
denegació  de  l'ajuda,  d'acord  amb  l'article  84  de  la  Llei  39/2015  seran  els
següents, previ tràmit d'audiència i resolució adoptada al respecte:
1.  Desistiment  de  la  sol·licitud,  per  incompareixença  o  per  no  aportar  la
documentació assenyalada en les bases.
2. Renúncia al dret.
3.  Per  impossibilitat  material  de  continuar  amb  el  procediment  per  causes
sobrevingudes,  per  defunció  de  la  persona  sol·licitant,  desaparició  de  les
circumstàncies o situació de necessitat que motivarà la concessió de l'ajuda o per
trasllat de domicili en un altre municipi.

TRETZENA.- Termini d'al·legacions i recursos.

Les  resolucions  expresses  o  presumptes  dictades  per  l'òrgan  competent  de
l'Ajuntament de l'Alcúdia, posen fi a la via administrativa, i contra elles es podrà



interposar, potestativament, recurs de reposició, de conformitat amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini
d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, o bé mitjançant recurs
contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu de València,
en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o de 6
mesos si l'acte anara presumpte, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa,
sense  perjudici  que  es  puga  interposar  qualsevol  altre  que  es  consideren
pertinent.

CATORZENA.- Pagament

El pagament corresponent a l'ajuda concedida, excepte circumstàncies especials,
segons el criteri de l'òrgan instructor, i que s'han de documentar en l'informe, s'ha
d'abonar a:

• AJUDES DE LLOGUER, I/O DE DESPESES DE COMUNITAT:
1. En el cas de persones beneficiàries que disposen de contracte d'arrendament
en el moment de la concessió de l'ajuda: l'abonament es realitzarà a la persona
que  figura  com  a  arrendatària  en  el  contracte  d'arrendament  aportat  o  amb
l'autorització  de  la  persona  arrendatària,  l'abonament  pot  realitzar-se  a
l'arrendador/a.

2. En el cas de persones beneficiàries que, en el moment de la resolució de la
sol·licitud d'ajuda, no disposen del contracte d'arrendament: en el moment de la
resolució de concessió de l'ajuda s'ha de disposar el  pagament de la quantia
acordada de la persona beneficiària, qui després haurà de justificar el pagament
de la forma indicada en la base següent.

• AJUDES PER A SUBMINISTRAMENT BÀSICS DE L'HABITATGE:
En  el  moment  de  la  resolució  de  concessió  de  l'ajuda  s'ha  de  disposar  el
pagament de la quantia acordada a la persona beneficiària, qui després haurà de
justificar el pagament de la forma indicada en la base següent.

QUINZENA.- Forma de justificació de les ajudes i termini.

Serà  justificació  tant  del  pagament  com  del  destí  dels  fons,  la  transferència
realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte de la persona
física o jurídica titular de l'activitat econòmica o de l'immoble sobre la qual recaiga
el contracte d'arrendament, de cessió temporal o d'ocupació subscrit. 

En el document acreditatiu de pagament haurà de constar expressament:
a) La identificació completa de la persona que realitza i rep el pagament, havent
de  coincidir,  en  tot  cas,  qui  el  rep  amb  la  persona  titular  del  contracte
d'arrendament,  cessió  d'ús  o  ocupació  de  l'immoble  i  qui  el  realitza  amb  la
persona beneficiària o perceptora de l'ajuda, excepte casos objecte d'ordres de
protecció que incloguen l'anonimització de la víctima del delicte. 
b)  L'import  de  la  renda  de  lloguer  de  l'habitatge,  preu  de  cessió  o  del  preu
d'ocupació de l'immoble. 
c)  El  concepte  pel  qual  es  realitza,  amb indicació  del  mes o període al  qual



correspon.

Els terminis de justificació de l'ajuda concedida serà d'1 mes des del pagament de
la quantia atorgada.

Si la persona beneficiària de l'ajuda no justifica que les ajudes percebudes han
sigut destinades al pagament de les rendes de lloguer d'habitatge o del preu de
cessió o ocupació de l'immoble, no es realitzarà cap pagament més, procedint-se
a la revocació de l'ajuda i consegüent pèrdua de dret al cobrament de la quantia
que reste, així com a l'inici d'expedient de reintegrament per l'import de les ajudes
concedides i el destí de les quals no ha sigut justificat amb els interessos legals
corresponents.

SETZENA.- Crèdit i origen de la subvenció.

L'Ajuntament de l'Alcúdia ha sigut beneficiari d'una subvenció directa i nominativa
de 14.909 €,  segons l'Annex del  Decret  104/2022,  de  5  d'agost,  del  Consell,
d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a
facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial  *vunebilidad a
través de les entitats locals corresponent al Pla Estatal de l'Habitatge 2022- 2025.

Per  Decret  de  *Alcaldia  de  16  de  setembre  de  2022,  s'accepta  l'esmentada
subvenció tal com consta en l'expedient administratiu.

Es  genera  el  corresponent  crèdit  i  s'inclou  en  la  partida  pressupostària
23100.48000 “Transferències i Subvencions Acció Social” dels Pressupostos del
2022 de l'Ajuntament de l'Alcúdia.

Una vegada esgotada aquesta partida, s'esgota el crèdit de les ajudes objecte
d'aquesta convocatòria. L'última persona beneficiària, tindrà el dret al romanent
que  resulte,  encara  que  no  s'arribe  al  total  de  l'import  de  l'ajuda  que  li
correspondria.

DISSETENA.- Compatibilitat de la subvenció.

Aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol altra ajuda per al mateix objecte
amb la limitació de no sumar major import que la renda d'arrendament o preu de
cessió d'ús o ocupació i amb les limitacions regulades en les disposicions que
regulen les altres ajudes,  especialment  per al  cas de les despeses d'accés a
internet amb les regulades en el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre, pel
qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de
Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals
per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència. 

En aquest sentit,  aquestes ajudes seran compatibles amb la resta d'ajudes al
lloguer  del  programa de lloguer  d'habitatge establides en el  Pla  Estatal  per  a
l'accés a l'Habitatge 2022-2025,  regulat  en el  Reial  decret 42/2022,  de 18 de
gener que poguera percebre la persona arrendatària per tractar-se de beneficiaris



en situacions d'especial vulnerabilitat, sempre que el total de les ajudes no supere
el 100% de l'import del lloguer del mateix període. En cas de superar-ho, si l'ajuda
corresponent  a  aquest  programa  fora  concedida,  es  reduirà  en  la  quantia
necessària fins a complir amb aquest límit.

DIHUITENA.- Publicació de la resolució de concessió.

La  present  convocatòria,  així  com  la  resta  d'informació  d'interés  general
relacionada  amb  el  procediment,  es  farà  pública  en  el  tauler  d'anuncis  de
l'Ajuntament i al Portal de Transparència del municipi, atés que en tractar-se de
subvencions de concessió directa, i per a ser d'interés públic, econòmic, social o
humanitari, que dificulten la seua convocatòria pública, no és preceptiva la seua
publicació al BOP, de conformitat amb el qual estableix l'article 67 del Reglament
de la Llei General de Subvencions.

D'acord amb l'article 18.3 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general  de
subvencions, no serà necessària la publicació de la resolució de concessió de
subvencions, per entendre que aquesta publicació pot ser contrària al respecte i
salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques, en
virtut  del  que  s'estableix  en  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

DINOVENA.- Exempció de requisits.

De conformitat amb el que es disposa en la Disposició transitòria novena de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, en la redacció donada per la Llei 9/2019, de 23 de
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització
de la Generalitat, podran concedir i pagar-se per les administracions públiques
ajudes  per  al  pagament  de  lloguers  d'habitatge  quan  concórreguen  raons  de
caràcter públic, social o humanitari, acreditades mitjançant informe favorable dels
serveis  socials  municipals,  a  persones  o  unitats  de  convivència  en  situació
d'emergència residencial,  encara que el  titular  del  contracte o membres de la
unitat  de  convivència  no  estiguen  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues
obligacions  tributàries  i  davant  la  seguretat  social  o  tinguen  la  condició  de
subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament.

Igualment,  i  en  tals  suposats,  les  persones  beneficiàries  de  les  subvencions
podran ser perceptores de quantitats a compte encara que no estiguen al corrent
en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social,
tinguen  la  condició  de  subjecte  deutor  per  resolució  de  procedència  de
reintegrament  o  es troben incurses en alguna de les situacions establides  en
l'apartat 6 de l'article 171 de la Llei 1/2015.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Politica de protecció de dades

1.  La  gestió  de  les  subvencions  regulades  en  les  presents  bases  suposa  el
tractament de dades de caràcter personal, i s'han de contemplar les mesures i
garanties previstes en la normativa referent a la matèria.



2. En el disseny dels formularis i en la sol·licitud de documentació s'hauran de
tindre  en  compte  els  principis  de  protecció  de  dades.  En  concret,  les  dades
personals seran adequades, pertinents i limitades el necessari en relació amb les
finalitats per a les quals es tracten. En aquest sentit:
- els formularis i la documentació sol·licitada seran proporcionals a les necessitats
de gestió i concessió de les subvencions.
- la publicació de dades s'efectuarà tenint en compte el  que es disposa en la
Disposició Addicional 7a de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de
Caràcter  Personal  i  en  qualsevol  altra  recomanació  o  directriu  realitzada pels
òrgans competents en matèria de protecció de dades i en matèria de publicitat de
subvencions.
- les dades seran exactes i, si fora necessari, actualitzades; els sol·licitants es
responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten; en tot cas, es
tindrà en compte que l'entitat convocant no serà responsable de la inexactitud de
les dades quan hagen sigut aportades per les persones sol·licitants o els seus
representants, o obtingudes de registres públics.
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  van  poder  derivar  d'aquesta  finalitat  i  del  tractament  de  les  dades,  de
conformitat amb la normativa d'arxius i documentació.

3.  Amb caràcter  general,  la  finalitat  per  al  tractament  de  dades personals  en
relació amb aquesta norma serà la gestió de la concessió de subvencions, tenint
com a bases de legislació general les següents:
a) Estaran legitimats per l'interés públic els tractaments de dades realitzades per
a la gestió general de les subvencions com la gestió de sol·licituds i els actes
d'instrucció.
b) Tindran com a base de legitimació el  compliment d'una obligació *lleial  els
següents tractaments en relació amb les normes que se citen a continuació:
-Les publicacions realitzades amb efectes de notificació d'acord amb les normes
del  procediment  administratiu  comú  i  amb  el  regulat  en  la  Llei  General  de
Subvencions.
-  La  comunicació  de  dades  a  la  Base  de  dades  Nacional  de  Subvencions
conforme a l'art. 20 de la Llei General de Subvencions.
-  Les  publicacions  realitzades  en  el  portal  de  transparència  exigibles  per  la
legislació de transparència.

4. El text de la convocatòria (articulat i  annexos) haurà d'identificar de manera
clara la següent 
informació:
a)  Identitat  i  les  dades  de  contacte  de  responsable  del  tractament  i  del  seu
delegat de protecció de dades;
b)  Finalitats  del  tractament  a  què es  destinen les  dades personals,  i  la  base
jurídica  del  tractament  d'acord  amb el  que  s'estableix  en  el  punt  3r  d'aquest
article.
c) Destinataris o les categories dels destinatària de les dades personals;
d) Identificació, en el seu cas, de les transferències internacionals de dades;
e) Termini durant el quan es conservaran les dades personals;
f) Informació relativa a l'exercici dels drets de protecció de dades;
g) Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;



h) Si l'interessat està obligat a facilitar les dades personals i està informat de les
possibles 
conseqüències de no facilitar tals dades.
En el cas que es recullen dades, tant en la sol·licitud com en el procediment de
justificació,  de persones que no són la  sol·licitant  o  beneficiària  (per  exemple
membres de la unitat familiar) s'haurà de proporcionar al mateix un document que
continga el que s'estableix en aquest apartat havent d'incloure en la declaració
responsable l'obligació d'informar aquelles persones de les quals s'aporten dades
per a l'obtenció de la sol·licitud.

5.  Les  subvencions  objecte  de  les  presents  bases  reguladores  comporten  el
tractament  de  dades  d'especial  sensibilitat.  Per  tant,  s'hauran  d'adoptar  les
següents mesures especials:
-  La  publicació  amb  efectes  de  notificació  es  realitzarà  d'acord  amb  el  que
s'estableix en l'art. 46 de la Llei 39/2015, o de manera que no es puga identificar
a les persones beneficiàries.
- No es publicaran en el portal de transparència, segons el que es disposa en l'art.
7,5 del RD 130/2019.

DISPOSICIÓ FINAL: Entrada en vigor.

Aquesta convocatòria entraran en vigor l'endemà a la seua publicació al tauler
d'anuncis  de  l'Ajuntament  de  l'Alcúdia,  com  al  Portal  de  Transparència  del
municipi, atés que en tractar-se de subvencions de concessió directa, i per raons
d'interés públic, econòmic, social o humanitari, que dificulten la seua convocatòria
pública, no és preceptiva la seua publicació al BOP, de conformitat amb el qual
estableix  l'article  67  del  Reglament  de  la  Llei  General  de  Subvencions.
L'anteriorment citat és sense perjudici de l'obligatorietat de la seua publicitat en la
Base Nacional de subvencions tal com estableix l'article 20 de la LGS.



 

  

AJUNTAMENT DE L’ALCUDIA 

SOL·LICITUD D’AJUDA DIRECTA EN MATÈRIA D’HABITATGE PER A 
COL·LECTIUS VULNERABLES. 

 

SOLICITUD DE AYUDA DIRECTA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA 
COLECTIVOS VULNERABLES. 

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

N.º EXPEDIENT/EXPEDIENTE INTERN/O 

COGNOMS/APELLIDOS NOM/NOMBRE NIF/NIE NACIONALITAT/NACIONALIDAD 

DOMICILI/DOMICILIO CP LOCALITAT/LOCALIDAD 

PROVINCIA/PROVINCIA TELÈFON/ TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC/ CORREO 
ELECTRÓNICO 

DATA NAIXEMENT/ FECHA NACIMIENTO 

◯ Localitat d’empadronament: ◯ Data empadronament: 
Localidad de empadronamiento:   Fecha empadronamiento:  

B DADES UNITAT FAMILIAR/DATOS UNIDAD FAMILIAR 

Relació de familiars que van a conviure amb el sol·licitant/ Relación de familiares que van a convivir con el solicitante 

DNI/NIE Cognoms/Apellidos Nom/Nombre Data Naixement/ 
Fecha nacimiento 

Relació amb el sol·licitant/ 
Relación con el solicitante 

Signatura si es té 16 anys o 
més (1) 
Firma si se tiene 16 años o 
más (1) 

      

      

      

      

      

C INGRESSOS MENSUALS UNITAT FAMILIAR/ INGRESOS MENSUALES UNIDAD FAMILIAR € 

D CIRCUMSTÀNCIES PARTICULARS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA/ CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE LA UNIDAD DE 
CONVIVENCIA 

□ Discapacitat d’algun dels membres/ Discapacidad de alguno de sus miembros 

□ Fills o filles dependents / Hijos o hijas dependientes 

□ Tindre algun menor al seu càrrec/ Tener algún menor a su cargo 

□ Ser familia nombrosa o monoparental/ Ser familia numerosa o monoparental 

E RÈGIM D’ÚS O DRET DE L’HABITATGE / RÉGIMEN DE USO O DERECHO DE LA VIVIENDA 

 

◯ Solució Habitacional / Solución Habitacional 

◯ Amb Lloguer / Con Alquiler 

◯ No disposa de lloguer / No dispone de alquiler 

Despesses 
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http://validadorcsv.lalcudia.com/


cés 

est 

eso 
de 

NOM I COGNOMS 

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI/NIE:  

F COL·LECTIU 
COLECTIVO 

□ VIOLÈNCIA DE GÉNERE / VIOLENCIA DE GÉNERO 

□ PERSONES OBJECTE DE DESNONAMENT EN VIVENDA HABITUAL / PERSONAS OBJETO DE 
DESAHUCIO DE VIVIENDA HABITUAL 

□ PERSONES SENSE LLAR / PERSONAS SIN HOGAR 

□ PERSONES ESPECIALMENT VULNERABLES / PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES 
(CON INFORME / AMB INFORME) 

G CONTER BANCARI ON VOL REBRE L’AJUDA 
CUENTA BANCARIA DONDE QUIERE RECIBIR LA AYUDA 

A) PERSONA BENEFICIARIA 

 

Titular:   

 

DNI/NIE:   

 
IBAN 
                        

 

B) PERSONA ARRENDADORA/AYUNTAMIENTO/ONG 

 

Autoritze a rebre l’ajuda / Autorizo a recibir la ayuda:   

 
IBAN 
                        

 

DNI: Signa/Firma:   

Declare que les dades a dalt indicades són CERTES, manifestant que quede assabentat que la falsedat de qualsevol de 
les dades consignades constitueix causa d’exclusió, sense perjudici d’altres responsabilitats. 

 

Declaro que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo enterado de que la falsedad de cualquiera 
de los datos consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. 

 
 

 ,  d de  . 

 

 

 

Signa/Firma:   

□AUTORITZA, amb conformitat amb el dispossat en els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’ac electrònic 

dels ciutadants als Serveis Públics a efectuar les notificacions i comunicacions que es deriven d’aqu expedient per correu 
electrònic. 
AUTORIZA, con conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acc electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos a efectuar las notificaciones y comunicaciones que se derivan este expediente 
por correo electrónico. 
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En compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les seues dades
personals serán incoses en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de l’Alcúdia per a la gestió de la seua
sol·licitud, gestió de l’expedient, i en l’ús de les funcions pròpies que té atribuides i en l’àmbit de les seues
competències. L’interessat podrá exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per
escrit, ajuntant fotocòpia del DNI en el domicili carrer Pintor Vergara, nº 28 de L´Alcudia.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos
personales serán incluidos en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de l’Alcúdia, para la gestión de su
solicitud, gestión del expediente y en el uso e las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de
sus  competencias.  El  interesado podrá  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición por  escrito,  adjuntando fotocopia  del  DNI  en el  domicilio  calle  Pintor  Vergara,  nº  28  de La
Alcudia.

Documentació que consultarà l’Administració directament (haurà d’aportar-se si marqueu que NO
s’autoritza la consulta):/ Documentación que consultará la Administración directamente (se deberá
aportar si se marca que NO se autoriza la consulta): 

D’accord  amb  el  que  es  disposa  en  l’article  28  de  la  Llei  39/2017,  d’1  d’octubre,  del  Procediment
Administratiu  Comú de les Administracions Públiques,  en absència  d’oposició  expressa per part  de la
persona interessada i de les que conformen la unitat de convivència que signen en l’apartat B d’aquest
formulari,  l’òrgan  gestor  del  procediment  estarà  autoritzat  per  a  obtenir  directament  les  dades  dels
documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a
continuació. En cas d’oporsar-se al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de
manifestar-ho a continuació quedant obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits
per les normes reguladores del procediment.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la
persona interessada y de las que conforman la unidad de convivencia que firmen en el apartado B de este
formulario, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los
documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señados a
continuación. En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá
manifestarlo  a  continuación,  quedando  obligado  a  aportar  los  documentos  correspondientes  en  los
términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. 

 NO autoritze l’obtenció de les dades tributàries i patrimonials (aportar certificat de l’AEAT o declaració de◯
la renda). NO autoriza la obtención de los datos tributarios y patrimoniales (aportar certificado de la AEAT). 

 NO autoritza l’obtenció del padró municipal. NO autoriza la obtención del padrón municipal.◯

 NO autoritza l’obtenció de les dades relatives a la titularitat o usdefruit d’algun habitatge a Espanya al◯
Cadastre. NO autoriza obtención de los datos relativos a la titularidad o usufructo de alguna vivenda en
España en el Catastro.

En L´Alcúdia a ….......... de.........................de 2023



ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

Yo, D./Dña. _____________________________________mayor de edad, con DNI/NIE número__________
y con domicilio en ________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA SOLEMNE QUE:

1. No tengo relación de parentesco en primer o segundo grado de consanginidad o de afinidad
con la persona arrendadora o cesionaria de la vivienda que ocupo.

2. No ser socia o partícipe en la persona física o jurídica que actúa como arrendadora o cesinaria
de la vivienda que ocupo.

Declaración que efectúo a todos los efectos legales, consciente de las responsabilidades de orden
civil y penal que esta declaración conlleva.

Y  para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos  firma  la  presente  en  L´Alcúdia  a
__________________

Firma. _______________

DECLARACIÓ JURADA

Jo,  D./Sra.  _____________________________________major  d'edat,  amb  DNI/NIE
número__________ i amb domicili en ________________________

DECLARE SOTA JURAMENT O PROMESA SOLEMNE QUE:

1.  No  tinc  relació  de parentiu  en primer o  segon grau de  *consanginidad o d'afinitat  amb la
persona arrendadora o cessionària de l'habitatge que ocupe.

2. No ser sòcia o partícip en la persona física o jurídica que actua com a arrendadora o *cesinaria
de l'habitatge que ocupe.

Declaració que efectue amb caràcter general legals, conscient de les responsabilitats d'ordre civil i
penal que aquesta declaració comporta.

I  per  deixar-ne  constància  i  tinga  els  efectes  oportuns  signatura  la  present  en  L´Alcúdia  a
__________________

Signa. _______________



ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA

Yo, D./Dña. _____________________________________mayor de edad, con DNI/NIE número__________
y con domicilio en ________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA SOLEMNE QUE:

Habiendo solicitado ayudas para el pago de suministros para el hogar, el importe de estas ayudas, junto con
otras compatibles que hubiera podido solicitar/percibir  para los mismos conceptos y mensualidades NO
suman el coste del propio suministro.

Declaración que efectúo a todos los efectos legales, consciente de las responsabilidades de orden
civil y penal que esta declaración conlleva.

Y  para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos  firma  la  presente  en  L´Alcúdia  a
__________________

Firma. _______________

DECLARACIÓ JURADA

Jo,  D./Sra.  _____________________________________major  d'edat,  amb  DNI/NIE
número__________ i amb domicili en ________________________

DECLARE SOTA JURAMENT O PROMESA SOLEMNE QUE:

Havent sol·licitat ajudes per al pagament de subministraments per a la llar,  l'import d'aquestes
ajudes, juntament amb altres compatibles que haguera pogut sol.licitat/percebre per als mateixos
conceptes i mensualitats NO sumen el cost del propi subministrament.

Declaració que efectue amb caràcter general legals, conscient de les responsabilitats d'ordre civil i
penal que aquesta declaració comporta.

I  per  deixar-ne  constància  i  tinga  els  efectes  oportuns  signatura  la  present  en  L´Alcúdia  a
__________________

Signa. _______________


