
 
 
 

Vistes les sol·licituds presentades a l'empar del que s'estableix per la RESOLUCIÓ de 8 de març 

de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen 

subvencions en matèria de salut pública en relació a les subvencions destinades a promoure en 

l'àmbit local iniciatives salutogèniques, com a espais o activitats, entre altres, que contribuïsquen 

a millorar la salut i el benestar físic, psíquic i social de les persones per a l'exercici 2022 (DOGV 

núm. 9299, de 16.03.2022). 

Vistos els requisits establits en el resolc quart i la documentació exigida en el resolc seté, de 

citada Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Considerant l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les Administracions Públiques. 

Considerant el resolc seté, apartat 6 de l'esmentada Resolució, que disposa que “Quan la 

sol·licitud no reunisca els requisits establits en la convocatòria o no s'acompanye la 

documentació exigida se li requerirà, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la persona interessada, 

d'acord amb l'article 45.1 b) de la citada Llei 39/2015, perquè en un termini de 10 dies, esmene 

la falta o acompanye la documentació necessària amb l'advertiment que, si no ho fera, s'arxivarà 

la seua sol·licitud sense més tràmit.” 

Els annexos requerits han d'estar correctament emplenats íntegrament i signats quan així es 

referisca en el document. S'especifica en l'annex, els apartats erronis en la presentació de la 

sol·licitud. 

“Les sol·licituds de documentació es publicaran en la pàgina Web de la conselleria amb 

competències en matèria de Salut Pública i Addiccions”. 

Per això, es requereix a les entitats relacionades en l'Annex II d'aquest escrit la presentació de 

la documentació assenyalada en l'Annex I d'aquest, per a l'esmena de les sol·licituds 

presentades. 

 

Es concedeix un termini de DEU DIES HÀBILS, comptats a partir de l'endemà a aquell en què 

tinga lloc la publicació de la present resolució en la pàgina web www.san.gva.es en la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública, perquè les entitats relacionades en l'Annex II remeten la 

documentació requerida, conforme al que s'estableix en aquest Annex, amb indicació que, si així 

no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada 

en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques. 

 

València, a data de signatura electrónica 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUT PÚBLICA I ADDICCIONS 

 

  



 
 

 

ANNEX I 

 

LLISTAT D'ESMENA DE SOL·LICITUDS PRESENTADES A l'EMPARA DE L'ORDRE 1/2019 

DE 28 DE FEBRER, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, 

PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DESTINADES 

A FINANÇAR PROJECTES RELACIONATS AMB LA SALUT PÚBLICA, I RESOLUCIÓ DE 8 

DE MARÇ DE 2022, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, 

PER LA QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA EN 

RELACIÓ A les SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE EN L'ÀMBIT LOCAL 

INICIATIVES SALUTOGÈNIQUES, COM A ESPAIS O ACTIVITATS, ENTRE ALTRES, QUE 

CONTRIBUÏSQUEN A MILLORAR LA SALUT I EL BENESTAR FÍSIC, PSÍQUIC I SOCIAL DE 

LES PERSONES PER A l'EXERCICI 2022. 

 

1 (Annex I) Sol·licitud de subvencions  

2 Projecte 

3 Certificat entitat bancària i alta de tercers (només en cas de modificació o noves 
entitats) 

4 Declaració responsable emplenada conforme la documentació Annexa 

6  

 

 

*Els annexos haurà de coincidir amb el model preestablit per a a la present convocatòria i 

presentar-se amb tots els camps degudament emplenats. 

  



 
 

ANNEX II.- ENTITATS QUE HAN D'ESMENAR 

 

 

EXPEDIENT 
 

BENEFICIARI Documents a esmenar 

*IS 1/22 Asociación de Fibrosis Quística de la CV 1, 2, 3, 4 

*IS 9/22 Payasospital 1, 2, 3, 4 

*IS 29/22 Fundación para la Salud Infantil CV 3 

*IS 45/22 Asociación Sociocultural Evangélica Barona 3 

 

 

 

 


