
  

  
  

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ECONÒMIQUES, 
DESTINADES A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DISCRECIONAL DE TAXI 
AMB FINALITATS MÈDIQUES DE BENLLOC CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI ECONÒMIC 2022 

PRIMERA. Objecte de la subvenció 

 Determinats col·lectius del municipi de Benlloc compten amb problemes per a 

poder realitzar desplaçaments que necessàriament han de realitzar-se 

mitjançant vehicles, atès que Benlloc és un municipi rural amb grans distàncies 

amb els centres especialitzats on rebre determinada atenció sanitària, i on el 

transport urbà és escàs. 

Vist que resulta de clar interès municipal la millora en la qualitat de vida 

d'aquells col·lectius veïnals que compten amb aquests problemes de 

desplaçament de proximitat, i que venen referits a persones amb dificultats 

d'accés a un mitjà de transport, l'Ajuntament de Benlloc aprova les presents 

bases de la convocatòria reguladores de subvencions econòmiques destinades 

a la prestació del servei discrecional de taxi amb finalitats mèdiques de Benlloc, 

les quals regularan tots els aspectes en relació al citat servei de taxi amb 

finalitats mèdiques. 

Així doncs, en el marc del conjunt de polítiques actives de repoblació i cohesió 

territorial, i amb la finalitat de frenar la despoblació mitjançant l'habilitació 

d'ajudes, serveis i infraestructures que igualen les oportunitats de l'àmbit rural 

respecte a les grans ciutats, constitueix l'objecte de la present iniciativa, 

l'establiment per l'Ajuntament de Benlloc, d'un servei de transport gratuït 

discrecional en taxi, amb finalitats metges, a la disposició de la població que 

complisca els requisits previstos en la base tercera i que acredite la seua 

 



  

necessària assistència a algun dels següents serveis mèdics: 

- Assistència concertada a Consultes Externes de Centres Hospitalaris i 

Centres Mèdics Públics Valencians, o en defecte d'això el sistema públic 

assignat. No obstant això, el present servei no atendrà serveis mèdics 

coberts per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a 

urgències mèdiques o tractaments programats, ni tampoc altres 

desplaçaments que es troben coberts per altres prestacions o ajudes de 

qualsevol tipus, tractant-se en tot cas de visites puntuals i mai de tractaments 

rehabilitatoris per als quals es podrà disposar del servei d'ambulància. En el 

cas que la visita mèdica haja de realitzar-se en un Centre Mèdic de València, 

el transport de taxi amb finalitats metges finalitzarà el seu trajecte en 
l'estació de trens i autobusos de Castelló. 

SEGONA. Procediment de concessió 

 Per a ser beneficiaris de la present subvenció serà necessari que, la persona 

interessada present, degudament emplenada, la Declaració Responsable 

prevista en l'Annex I de les presents bases. 

Les instàncies sol·licitant la subvenció de servei de taxi mèdic juntament amb la 

declaració responsable manifestant reunir les condicions que s'exigeixen en la 

base tercera, es dirigiran al President de la Corporació i es presentaran en el 

Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. A tals efectes, s'estableix que les sol·licituds s'hauran de presentar 

amb una antelació mínima de tres dies hàbils, això és, tres dies hàbils abans 

que tinga lloc la cita mèdica. 

Una vegada presentada degudament la sol·licitud de subvenció, juntament amb 

la declaració responsable, l'Alcaldia dictarà, en el termini de tres dies hàbils a 

 



  

comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud per part de 

l'interessat, resolució aprovant o denegant la citada subvenció segons si el 

sol·licitant compleix o no els requisits exigits. En cas que es produïsca el 

venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, això legitima 

als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud 

de concessió de la subvenció, segons el que es preveu per l'article 25.5 de la 

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

En tot cas, les sol·licituds de subvenció es resoldran per ordre de petició i fins 

que s'esgote la consignació pressupostària que, a tals efectes, haja previst 

l'Ajuntament de Benlloc. 

TERCERA. Persones beneficiàries. Requisits. 

Podran ser beneficiàries del servei objecte de la present línia de subvencions 

tota persona que reunisca el següent requisit: 

- Manifestar, mitjançant la formalització, davant l'Ajuntament de Benlloc, de 

declaració responsable (Annex I), relativa a la concurrència, almenys, 

d'alguna de les següents circumstàncies: 

• No disposa de vehicle particular. 

• La seua llicència de conducció es troba limitada a la seva localitat o a un 

radi màxim del lloc de la seva residència (codi 62 de la llicència de 

conducció). 

• No disposa de llicència en vigor per a la conducció de vehicles. 

• Emmalalteix d'incapacitat temporal per a la conducció de vehicles. 

• Acredita no poder desplaçar-se amb transport públic. Pel fet que, per motius 

d'autonomia personal, minoria d'edat o edat avançada, no pot realitzar el 

 



  

trajecte amb transport públic fins a la localitat on es tingui l'assistència, i el 

corresponent desplaçament fins al Centre Mèdic on es tingui l'assistència. 

Davant una de les circumstàncies anteriors, s'ha de declarar que no disposa de 

familiar o afí que Puga assumir el seu trasllat, en la jornada i horari establerts 

en la cita prèvia assignada. 

QUARTA. Drets i obligacions de les persones beneficiàries. 

3.1. Els usuaris del servei de taxi amb finalitats metges, a més dels drets 

reconeguts amb caràcter general per l'Ordenament Jurídic, tindran el dret a 

beneficiar-se de la subvenció regulada en les presents bases. 

3.2. Seran obligacions de les persones beneficiàries, les següents: 

3.2.1 Complir l'objectiu, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de la subvenció. 

3.2.2 Justificar davant l'Ajuntament de Benlloc el compliment dels requisits i 

condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que 

determini la concessió de la subvenció, i en concret, i amb caràcter immediat: 

• Acreditar documentalment l'assistència efectiva al servei mèdic que 

constitueixi l'objecte del desplaçament. 

• Aportar la facturació justificativa del cost econòmic del servei de transport 

discrecional en taxi. Aquesta facturació haurà de ser emesa amb expressió 

de la seva raó social, CIF, data de prestació del servei i dades d'identificació 

de l'usuari beneficiari de la prestació del servei. 

 



  

• Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'Ajuntament de 

Benlloc. 

QUINTA. Import màxim de la subvenció per persona beneficiària. 

No s'estableix un import màxim a percebre per part de cada persona 

beneficiària o unitat familiar. El nombre màxim anual de desplaçaments a favor 

d'una mateixa persona beneficiària, sufragats amb càrrec a la present dotació 

econòmica, serà de quinze, entenent-se cada servei com el comprès pels 

desplaçaments d'accés i de retorn. El servei serà posat a la disposició de la 

persona beneficiària, amb caràcter absolutament gratuït per a aquesta. 

SISENA. Publicitat de la convocatòria. 

Les presents Bases de Convocatòria es publicaran en el Tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament de Benlloc i en la pàgina web de l'Ajuntament, per a general 
coneixement dels interessats.

 


