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НАКАЗ ** від **** від 2023 року Віце-президента та Департаменту з питань рівності 
та інклюзивної політики, який затверджує нормативні основи для прямого 
надання економічної допомоги одержувачам режиму тимчасового захисту, які 
постраждали внаслідок конфлікту в Україні, які зареєстровані у Валенсійському 
співтоваристві та не мають достатніх економічних ресурсів, в рамках 
Королівського указу 673/2022 від 1 серпня 

 
 

ПЕРЕДМОВА 
 

Війна в Україні спричинила велику міграційну хвилю до сусідніх європейських країн. За 
даними Міжнародної організації з міграції, кількість осіб, які покинули країну, 
перевищує 7 мільйонів. Більшість цих людей переїхали в сусідні європейські країни. 
Щоб впоратись з цією ситуацією, 4 березня 2022 року було ухвалено Імплементаційне 
рішення Ради (ЄС) 2022/382, яке підтверджує існування масової міграційної хвилі 
українців відповідно до статті 5 Директиви 2001/55/CE щоб розпочати тимчасовий 
захист.  
 
За даними Міністерства інтеграції, соціального забезпечення та міграції, з початку 
конфлікту до Іспанії прибуло понад 160 тисяч осіб. Валенсійське співтовариство, яке 
приймає понад 42 000 людей з України, очолює всі автономні співтовариства, як в 
абсолютному вираженні, так і в пропорції до населення, за ним йде Каталонія, яка вже 
значно відстає від інших. 
 
За угодою Ради міністрів від 8 березня 2022 року, опублікованою наказом 
PCM/170/2022 від 9 березня, Іспанія продовжила тимчасовий захист, наданий згідно з 
Рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року. У додатковий спосіб і для того, 
щоб застосувати Рішення Ради якомога швидше та ефективніше, Міністерство 
внутрішніх справ разом з Міністерством інтеграції, соціального захисту та міграції 
схвалили Наказ PCM/169/2022, від 9 березня, який розробляє порядок визнання 
тимчасового захисту для осіб, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні. У зв’язку 
з цим стаття 20 Положення про режим тимчасового захисту у разі масової міграції 
затверджена Королівським указом 1325/2003 від 24 жовтня, встановлює, що 
бенефіціари тимчасового захисту, які не мають достатніх ресурсів зможуть 
користуватися соціальними та медичними послугами відповідно до правил надання 
притулку. Також, стаття 30 Закону 12/2009 від 30 жовтня, яка регулює право на 
притулок і додатковий захист, передбачає, що заявники на міжнародний захист будуть 
забезпечені, якщо їм не вистачає фінансових ресурсів, необхідними соціальними 
послугами для того, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб в умовах 
гідності. 
 
Розробка цієї системи відповідає Міністерству інтеграції, соціального захисту та 
міграції через державного секретаря з питань міграції, згідно з тим, що зазначено в 
Королівському указі 497/2020 від 28 квітня, який розвиває основну органічну структуру 
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цього Департаменту, в якому стаття 5 встановлює, що державний секретар з питань 
міграції розроблятиме політику уряду щодо іноземців, імміграції та еміграції. 
 
Однак масовий приїзд людей з України перевантажив систему прийому, розроблену 
урядом Іспанії, тому відповідь довелося розглядати паралельно в зазначену систему 
прийому, припускаючи, що територіальні адміністрації Валенсійської спільноти 
відіграють фундаментальну роль. в управлінні гуманітарною кризою із залученням 
величезних економічних, матеріальних і людських ресурсів.  
 
З метою надання допомоги біженцям з України відповідно до юридичних зобов’язань 
щодо прийому та політичних зобов’язань, взятих на себе Іспанією, після обговорення 
Радою міністрів Уряд Іспанії ухвалив Королівський указ 673/2022 від 1 серпня, який 
регулює пряме надання субсидій автономним громадам для фінансування надання 
прямої фінансової допомоги бенефіціарам режиму тимчасового захисту, які 
постраждали внаслідок конфлікту в Україні і які не мають достатніх фінансових 
ресурсів.  
 
Основна ціль цієї допомоги, яка спрямована на забезпечення задоволення базових 
потреб в умовах гідності бенефіціарів режиму тимчасового захисту, які постраждали 
внаслідок конфлікту в Україні, які нещодавно прибули до Іспанії та не мають достатніх 
фінансових ресурсів, вимагають оперативного та швидкого їх опрацювання, і все це в 
умовах серйозної гуманітарної кризи, спричиненої цим конфліктом. Таким чином, 
існують причини суспільного, соціального, економічного та гуманітарного інтересу, щоб 
відповідною формулою надання такої допомоги була пряма концесія, яка не 
перевищує 18 000 євро на бенефіціара. 
 
На виконання положень Королівського указу 673/2022 від 1 серпня, який встановлює, 
що автономні громади повинні вживати стільки заходів, скільки необхідно для 
забезпечення того, щоб заходи, що підлягають фінансуванню, були виконані в терміни, 
передбачені в ньому, і відповідно до положень статті 168.1.c) Закону 1/2015 від 6 
лютого Женералітату, про державні фінанси, інструментальний державний сектор і 
субсидії, у зв’язку з п’ятим додатковим положенням Закону 9/2022 від 30 грудня про 
бюджет Женералітату на 2023 рік затверджено основи для надання безпосередньої 
економічної допомоги бенефіціарам режиму тимчасового захисту, які постраждали 
внаслідок конфлікту в Україні, у зв’язку з їх специфікою.  
 
Так само, враховуючи цю допомогу, яка спрямована на забезпечення задоволення 
основних потреб в умовах гідності бенефіціарів тимчасового захисту, які постраждали 
внаслідок конфлікту в Україні, які нещодавно прибули до Іспанії та які потребують 
економічних ресурсів, заявники звільняються від обов’язку доводити обставини 
дотримання податкових зобов’язань або зобов’язань із соціального страхування, а 
також дотримання зобов’язань щодо відшкодування субсидій, використовуючи 
можливості, передбачені статтею 13.2 Закону 38/2003 від 17 листопада, і загальними 
субсидіями в дев’ятому положенні Закону 1/2015 від 6 лютого, про державні фінанси, 
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сектор інструментальних державних і субсидій; все з метою прискорення обробки 
допомоги. 
 
У жодному разі ця допомога не є пільгою, на яку мають право бенефіціари, а її надання, 

щонайбільше шість місячних внесків, залежить від наявності достатнього кредиту. Щоб 

гарантувати, що допомога принесе користь якомога більшій кількості людей, між усіма 

бенефіціарами встановлено пропорційний критерій розподілу на основі сум, 

встановлених Королівським указом 673/2022 від 1 серпня. 

 

Відповідно до положень статті 7.4 Указу 128/2017 від 29 вересня Ради, яка регулює 

процедуру повідомлення Європейської комісії про проекти Женералітату, спрямовані 

на встановлення, надання або зміну державної допомоги, зазначено що ця допомога 

не підпадає під обов’язок попереднього повідомлення Європейської комісії, оскільки 

всі вимоги статті 107.1 Договору про функціонування Європейського Союзу не 

виконуються, враховуючи, що надана державна субсидія за своїм характером не 

передбачає економічну перевагу і не може фальсифікувати конкуренцію чи комерційні 

обміни між державами-членами. 

 

Щодо всього, що не врегульовано цим наказом, застосовуються положення Закону 

1/2015 від 6 лютого Женералітату про державні фінанси, інструментальний державний 

сектор і субсидії, а також те, що зазначено в основних положеннях Закону 38/2003, від 

17 листопада. 

 

Згідно зі статтею 3 Указу 5/2019 від 16 червня Президента Женералітату, яка визначає 
кількість і назву департаментів, а також їхні повноваження, віце-президент і 
департамент з питань рівності та інклюзивної політики надали юрисдикцію над 
мігрантами. Отже, відповідно до статті 168.1.C) Закону 1/2015 від 6 лютого 
Женералітату про державні фінанси, інструментальний державний сектор і субсидії та 
п’ятого додаткового положення Закону 9/2022 від 30 грудня Женералітату бюджетів на 
2023 рік, включивши звіт Генеральної прокуратури Женералітату, а також попередній 
звіт Міністерства фінансів, 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 
Стаття 1. Про застосовуваний правовий режим 
 
Метою цього наказу є затвердження, у виняткових випадках та з міркувань 
громадського, соціального та гуманітарного інтересу, регуляторних норм для прямого 
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надання економічної допомоги особам, які є бенефіціарами тимчасового захисту, 
постраждалих внаслідок конфлікту в Україні, які відповідають вимогам, зазначеним в 
статті 3. 
 
Ця субсидія регулюватиметься, на додаток до положень цього наказу, загальним 
Законом про субсидії 38/2003 від 17 листопада та положеннями про його розвиток, за 
винятком тих, які стосуються принципів публічності та конкуренції, а також відповідно 
до положень Закону 1/2015 від 6 лютого Женералітату про державні фінанси, 
інструментальний державний сектор і субсидії, а також решти чинних нормативних 
актів, які застосовуються. 
 
Стаття 2. Порядок концесії 
 
Фінансова допомога, яка регулюється цим наказом, має особливий і винятковий 
характер, її пряме надання виправдовується відповідно до положень статей 22.2.c) і 
28.2 і 3 Закону 38/2003 від 17 листопада, загальними положеннями про субсидії та 
статтею 168.1.C Закону 1/2015 від 6 лютого Женералітату про державні фінанси, 
інструментальний державний сектор і субсидії у зв’язку з п’ятим додатковим 
положенням Закону 9/2022 від 30 грудня, бюджету Женералітату на 2023 фінансовий 
рік, враховуючи обставини, які випливають з виняткових обставин масової хвилі 
біженців з України, та враховуючи, що існують причини суспільного інтересу, які 
зумовлюють несуттєвість публічного заклику. 
 
Допомога надається після перевірки відповідності заявника та, у відповідних випадках, 
неповнолітніх, включених до тієї самої заяви, вимогам, встановленим у наступній 
статті. 
 
Стаття 3. Бенефіціари 
 
1. Бенефіціарами цієї допомоги можуть бути особи, які відповідають таким вимогам: 
 
a) Вони отримали статус тимчасового захисту відповідно до Положення про режим 
тимчасового захисту у випадку масової хвилі мігрантів, затвердженого Королівським 
указом 1325/2003 від 24 жовтня, і в рамках Угоди Ради постанови міністрів від 8 
березня 2022 р., згідно з якою тимчасовий захист, наданий згідно з Рішенням про 
виконання (ЄС) 2022/382 Ради від 4 березня 2022 р., поширюється на людей, які 
постраждали від конфлікту в Україні, які можуть знайти притулок в Іспанії 
(опубліковано наказом PCM/170/2022 від 9 березня). 
 
b) Вони зареєстровані в муніципалітеті в межах територіальної сфери Валенсійської 
спільноти. 
 
c) Вони доведуть відсутність економічних засобів відповідно до Правил, які регулюють 
систему прийому у справах міжнародного захисту, затверджених Королівським указом 
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220/2022 від 29 березня. Мається на увазі, що ця вимога виконується, якщо особа має 
місячний дохід, який не перевищує індивідуального місячного розміру гарантованого 
доходу, передбаченого Законом 19/2021 від 20 грудня, яким встановлено мінімальний 
життєвий дохід. З цією метою підлягають обчисленню власні активи заявника, дохід 
від роботи та будь-який вид соціальної допомоги, створений або отриманий протягом 
року виклику. Максимальний дохід і орендна плата для виконання цієї вимоги вказані 
нижче: 
 

 Euros / mes 

Один дорослий 565,37 

Один дорослий і один неповнолітній 734,99 

Один дорослий і двоє неповнолітніх 904,60 

Один дорослий і троє неповнолітніх 1.074,21 

Один дорослий і більше трьох неповнолітніх 1.243,83 

 
d) На момент подання заявки вони не претендують або не отримують ресурсів чи 
коштів від екстреного апарату Державного секретаря з питань міграції для догляду за 
мігрантами, або від будь-якої з програм, регламентованих у Розділі II Регламенту, який 
регулює систему прийому у справах міжнародного захисту, затвердженого 
Королівським указом 220/2022 від 29 березня. 
 
2. Вимоги, зазначені в розділах c) і d) цієї статті, будуть акредитовані шляхом подання 
єдиної відповідальної заяви для кожного бенефіціара, без відшкодаування для 
перевірок, які, у разі необхідності, можуть бути проведені в базах даних державного 
управління. 
 
3. Бенефіціари, які мають на утриманні синів або дочок, повинні підтвердити 
зазначений зв'язок у постанові про надання спільного режиму тимчасового захисту та 
спільної реєстрації з неповнолітньою особою. 
 
У випадку, якщо за неповнолітнього відповідає більше ніж одна доросла особа, 
додаткову суму для неповнолітніх, які перебувають на утриманні, може отримати лише 
та особа, яка першою подала запит. 
 
4. Враховуючи особливий характер цих допомог, заявники звільняються від обов’язку 
доводити обставини виконання зобов’язань щодо сплати податків або соціального 
страхування, а також актуальність сплати зобов’язань щодо відшкодування субсидій 
відповідно до положень статті 13.2 Закону 38/2003 від 17 листопада «Загальні 
субсидії» та дев’ятого положення Закону 1/2015 від 6 лютого про державні фінанси, 
інструментальний державний сектор та субсидії. 
 
Стаття 4. Порядок надання допомоги. 
1. Розмір допомоги становитиме 400 євро на місяць на одну повнолітню особу, яка має 
статус бенефіціара, плюс 100 євро на місяць на неповнолітнього. 
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Для визначення розміру щомісячної допомоги враховується вік осіб, зазначених у заяві, 
на момент її подання, без досягнення повноліття, що передбачає зміну зазначеного 
розміру. 
 
2. Після ухвалення рішення про призначення допомоги, право на виплату допомоги 
появляється з першого числа наступного місяця після подачі заяви. 
 
Допомога виплачуватиметься щомісяця з попереднім обґрунтуванням вимог, 
визначених у статті 2 цього Порядку, без відшкодування виплати накопиченої 
заборгованості. 
 
Допомога триватиме максимум півроку. У випадку, якщо кредиту недостатньо для 
надання зазначеного максимуму всім бенефіціарам, буде застосовано критерій 
пропорційного розподілу, щоб усім їм надавалася однакова кількість місячних платежів, 
ціла або дробова. 
 
Цей період є незмінним, незалежно від того, чи змінив бенефіціар муніципалітет 
реєстрації на території Валенсійського співтовариства протягом періоду надання 
допомоги. 
 
Стаття 5. Фінансування 
 
1. Допомога, передбачена цим наказом, фінансується Державним секретарем з питань 
міграції через Генеральну дирекцію управління системою прийому для міжнародного 
та тимчасового захисту в рамках Королівського указу 673/2022 від 1 серпня. 
 
2. Загальна сума допомоги становитиме дванадцять мільйонів сімсот тридцять три 
тисячі сімсот п’ятнадцять євро та сорок чотири центи (12 733 715,44 євро), що 
відносяться до лінії субсидії S1100 бюджетної програми 313.80 з бюджету витрат Віце-
президента та Міністерства рівності та інклюзивної політики на 2023 фінансовий рік під 
назвою «Пряма допомога мігрантам з України без економічних ресурсів». У жодному 
разі допомога не може надаватися на суму, що перевищує максимальну загальну суму, 
встановлену цим наказом. 
 
Стаття 6. Обов'язки бенефіціарів 
 
Бенефіціари матимуть обов’язки, встановлені у статті 14 Закону 38/2003 від 17 
листопада «Загальні гранти», і, крім того, вони будуть підлягати дотриманню наступних 
зобов’язань: 
 
1. Повідомити про будь-яку зміну умов, які беруться до уваги для надання допомоги. 
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2. Піддавати дії перевірки компетентному генеральному директорату з питань 
міграційної політики, залежно від обставин, а також будь-які інші перевірки та 
фінансовий контроль, які можуть здійснюватися компетентними контрольними 
органами Женералітату Валенсії або Адміністрації держави. 
 
3. Відшкодувати, у відповідних випадках, неправомірно отримані суми з відповідними 
законними відсотками. 
 
Стаття 7. Заява та обов'язкова документація, яку потрібно надати 
 
1. Період подання заявок розпочинається наступного дня після появи цього наказу в 
Офіційному віснику Женералітату Валенсії та закінчується 31 березня 2023 року о 
15:00. Недотримання вищезазначеного строку тягне за собою неприйняття заяви. 
 
2. Запит буде зроблено за допомогою форм, доступних в електронному сайті 
Валенсійського Женералітату за наступним посиланням: 
https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23184  
Його використання буде обов’язковим відповідно до положень статті 66.6 Закону 
39/2015 від 1 жовтня «Про загальну адміністративну процедуру державних 
адміністрацій». Заявки, подані за допомогою будь-якої іншої форми, а не ті, що 
передбачені цією процедурою, будуть неприйнятними. 
 
3. Заява може бути подана в електронному вигляді, з електронним сертифікатом або 
Cl@ve, або особисто в офісах PROP чи в будь-якому з уповноважених місць відповідно 
до статті 16.4 Закону 39/2015 від 1 жовтня про загальний Адміністративний порядок 
державних адміністрацій. 
 
У разі відсутності цифрового сертифіката заявник повинен заповнити в електронному 
вигляді стандартні форми, відповідно до положень другого розділу, і таким чином 
роздрукується квитанція. Цей підтверджуючий документ становитиме форму заявки та 
повинен бути поданий, належним чином занесений до одного з реєстрів, передбачених 
Законом 39/2015 від 1 жовтня про спільну адміністративну процедуру державних 
адміністрацій або до офісів PROP. 
 
Електронне заповнення форми заявниками, які не мають цифрового сертифіката, не 
означатиме, що запит на допомогу надійшов із запуском телематичної процедури її 
надання. Тільки введена інформація буде зберігатися у відповідних базах даних. Якщо 
відповідний документ, належним чином підписаний заявником, не буде надано до 
жодного із зазначених облікових журналів та протягом встановленого терміну, 
звернення за призначенням допомоги не вважатиметься поданим. 
 
4. До заяви додаються такі документи: 
a) Рішення про надання статусу тимчасового захисту заявнику та, у відповідних 
випадках, неповнолітнім, зазначеним у заяві. 

https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23184
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b) Свідоцтво про реєстрацію в муніципалітеті в межах Валенсійського співтовариства 
заявника та, у відповідних випадках, неповнолітніх, зазначених у заяві. 
 
c) Належним чином заповнена форма прямого дебету банку, яка не буде потрібною, 
якщо у вас є цифровий сертифікат або Cl@ve, а реєстрація прямого дебету в банку 
здійснюється в електронному вигляді за таким посиланням: 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648  
 
г) Документ, що посвідчує особу заявника, у разі подання заяви особисто. 
 
5. Подання заявки передбачає однозначне прийняття та підпорядкування 
бенефіціарами нормативним базам, встановленим у цьому порядку. 
 
6. Після отримання заявок відповідно до положень статті 68 Закону 39/2015 від 1 
жовтня заявники повинні будуть, у відповідних випадках, виправити дані протягом 
десяти днів, які вимагаються в заяві, або надати обов'язкові документи, вказуючи, що, 
якщо вони цього не зроблять, запит не буде прийнятий, за допомогою рішення, яке 
буде повідомлено їм у терміни, передбачені статтею 21 вищезгаданого указу. 
 
7. Після подання заявки та надання необхідної документації зобов’язання щодо 
обґрунтування субсидії вважатиметься виконаним для цілей положень статті 30 Закону 
38/2003 від 17 листопада «Загальні субсидії». Все без відшкодування умов, що 
випливають із його надання. Після цього, вноситься стільки дій, скільки буде визнано 
необхідним для встановлення, знання та перевірки фактів, на підставі яких має бути 
винесено постанову. 
 
Стаття 8. Компетентний орган 
 
1. Відповідно до положень статті 168.1.C e) Закону 1/2015 від 6 лютого Женералітату 
про державні фінанси, інструментальний державний сектор та субсидії, враховуючи, 
що бенефіціари не можуть бути визначені на момент затвердження цього наказу, 
субсидії надаватимуться за рішенням особи, відповідальної за генеральну дирекцію, 
яка відповідає за питання міграційної політики, за дорученням віце-президента та 
радника з питань рівності та інклюзивної політики, відповідно до встановленого у 
п’ятому додатковому положенні Закону 9/2022 від 30 грудня про бюджети 
Женералітату на 2023 рік. 
 
2. Відповідно до Указу 170/2020 від 30 жовтня Ради, який затверджує органічні та 
функціональні положення віце-президентства та департаменту з питань рівності та 
інклюзивної політики, який надає Генеральному директорату з питань рівності 
повноваження в умов міграційної політики, власнику цього центру управління 
делеговано виплату цієї допомоги та він має право здійснювати стільки виконавчих дій, 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648
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скільки необхідно для дотримання цього наказу та виконання його положень, 
включаючи доручення управління власним ЗМІ. 
 
3. Суттєва перевірка дотримання вимог бенефіціарами протягом усього періоду 
отримання допомоги здійснюватиметься за допомогою відповідного плану контролю, 
який затверджуватиме Генеральна дирекція з питань рівності. Відповідно до положень 
статті 169.3 Закону 1/2015 план контролю встановлює види контролю, які необхідно 
проводити, критерії відбору вибірки та мінімальний відсоток допомоги для контролю 
над загальною сплаченою сумою. 
 
Стаття 9. Рішення та його сповіщення 
 
1. Максимальний термін сповіщення про вирішення процедури становитиме три місяці, 
починаючи з наступного дня після надходження заявки на допомогу до компетентного 
органу. Після закінчення вищезазначеного періоду без сповіщення про рішення заяву 
можна вважати відхиленою відповідно до положень статті 25.1 a) Закону 39/2015 від 1 
жовтня про загальну адміністративну процедуру державних адміністрацій. Все це тому, 
що існує юридичне зобов’язання Адміністрації чітко прийняти рішення щодо 
зробленого запиту. 
 
2. Постанова міститиме ідентифікаційні дані бенефіціарів допомоги та чітко 
зазначатиме кількість та суму відповідних щомісячних платежів для кожного з них. У 
випадку неприйнятних або відхилених заявок необхідно чітко вказати причину. 
 
3. Рішення буде повідомлено особисто заявникам відповідно до положень статей 40 і 
41 Закону 39/2015 від 1 жовтня, пропускаючи дані, які відповідають особам, які не 
мають відношення до їхньої заяви. 
 
Стаття 10. Реклама 
 
1. Інформація про надану допомогу буде надіслана до Національної бази даних 
субсидій у строки, встановлені статтею 20 Закону 38/2003 від 17 листопада. 
 
2. Однак, з огляду на характер цієї допомоги та відповідно до положень статті 20.8.б) 
Закону 38/2003 від 17 листопада, надана допомога не публуківатиметься, враховуючи, 
що це може суперечити на особисту та сімейну таємницю бенефіціарів, відповідно до 
положень Основного закону 1/1982 від 5 травня про цивільний захист права на честь, 
особисту та сімейну таємницю та власний імідж. 
 
Стаття 11. Ресурси 
 
1. Винесена постанова закінчить адміністративну процедуру відповідно до положень 
статті 114 Закону 39/2015 від 1 жовтня, так що проти неї можна буде подати 



 

10 

факультативну апеляцію до того самого органу, який її видав, відповідно до статей 123 
і 124 Закону 39/2015 від 1 жовтня, протягом одного місяця після дати її сповіщення. 
 
2. Аналогічно, адміністративна апеляція може бути подана безпосередньо до Палати 
адміністративних справ Вищого суду Валенсійського співтовариства протягом двох 
місяців з наступного дня після його сповіщення, відповідно до статей 10.1 .a) та 46.1 
Закону 29/1998 від 13 липня, що регулює адміністративну юрисдикцію. Однак, якщо 
подано апеляцію на скасування, дміністративну апеляцію не можна подати, доки вона 
не буде чітко вирішена або не відбулося ймовірне відхилення поданої апеляції на 
скасування. 
 
Стаття 12. Сумісність з іншими видами допомоги чи субсидій 
 
1. Ця допомога сумісна з іншими субсидіями, допомогами, доходами або ресурсами 
від будь-якої державної адміністрації, державної чи приватної установи, національних 
організацій, організацій Європейського Союзу чи міжнародних організацій. 
 
2. Ця допомога несумісна з уявленнями бенефіціарів про ресурси, дії та послуги, які 
надаються через системи прийому міжнародної охорони, яка регулюється 
Королівським указом 220/2022 від 29 березня, а також статусом користувача 
приймальних пристроїв, наданих Женералітатом чи будь-якою місцевою організацією 
територіальної сфери Валенсійської спільноти. 
 
Стаття 13. Відшкодування 
 
Повернення неправомірно отриманих сум буде вимагатися з відповідним відсотком за 
прострочення платежу з моменту платежу у випадках, якщо буде доведено, що особа 
не відповідає всім вимогам, встановленим статтею 3 цих нормативно-правових актів, 
у строки, передбачені у розділі II Закону 38/2003 від 17 листопада, а також у розділі III 
Регламенту Загального закону про субсидії та відповідно до положень статті 172 
Закону 1/2015 від 6 лютого Женералітат державних фінансів, інструментального 
державного сектору та субсидій. 
 
Стаття 14. Відповідальність і система покарання 
 
Можливі порушення, які можуть бути вчинені бенефіціарами допомоги, будуть 
класифікуватися та каратися відповідно до положень Розділу IV Закону 38/2003 від 17 
листопада та Розділу IV Розділу X Закону 1/2015, від 6 лютого Женералітату, 
державних фінансів, інструментального державного сектору та субсидій. 
 
Стаття 15. Захист персональних даних 
 
Управління допомогою, наданою в цих базах, передбачає обробку персональних даних 
із дотриманням заходів та гарантій, передбачених положеннями про захист даних, 
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особливо Регламентом (ЄС) 2016/679, Парламенту Європейського Союзу та Ради від 
27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у частині обробки персональних даних 
і вільного обігу цих даних, а також Основного закону 3/2018 від 5 грудня щодо захисту 
персональних даних і гарантій цифрового права. 
 
Таким чином, заявників інформують про наступне: 
 
1. Особа, відповідальна за лікування: Віце-президент і Міністерство рівності та 
інклюзивної політики. 
 
2. Мета звернення: задовольнити запит, поданий відповідно до того, що встановлено в 
заклику, у нормативних базах, у Законі 38/2003 від 17 листопада, загальних 
положеннях про субсидії та в положеннях щодо його розвитку і додатково в Законі 39 
/2015 від 1 жовтня про єдину адміністративну процедуру державних адміністрацій (див. 
Реєстр діяльності). 
 
3. Походження даних. 
 
Зібрані персональні дані походять із запитів, поданих зацікавленою особою або її 
представником. 
 
4. Запис заходів. 
 
Вставити посилання на RAT. 
 
5. Права заявників. 
 
а) Права зацікавлених осіб. 
 
Зацікавлені особи мають право вимагати або заперечувати доступ до своїх особистих 
даних, їх виправлення або видалення, обмеження їх обробки. Щоб скористатися цими 
правами, вам потрібно буде подати документ заступнику секретаря віце-президента та 
департаменту з питань рівності та інклюзивної політики. Ви повинні будете вказати, які 
з цих прав ви вимагаєте, і, якщо ви не даєте дозвіл на отримання ідентифікаційних 
даних особи, яка запитує, або ви виступаєте в якості законного представника, вам 
доведеться надати відповідну документацію. підтвердження особи та представництва. 
Ви також можете оглянути свої права в електронному вигляді за наступним 
посиланням: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970  
 
b) Скарга до Іспанського агентства із захисту даних. 
 
Якщо зацікавлені особи вважають, що їм було завдано шкоди внаслідок обробки їхніх 
даних або реалізації своїх прав, вони можуть подати позов до Іспанського агентства із 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
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захисту даних в електронному варіанті, доступний на наступному веб-сайті 
https://www.aepd.es/  
  
 
6. Делегування захисту даних. 
 
У будь-якому випадку заявники можуть зв’язатися з Представництвом із захисту даних 
Женералітату Валенсії через: 
 
Електронна адреса: dpd@gva.es 
Поштова адреса: Paseo de la Alameda, 16 – 46010 Valencia 
 
7. Більше інформації про захист даних. 
https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 
 
Стаття 16. Наслідки 
 
Цей наказ набирає чинності з дня його публікації в Офіційному віснику Женералітату 
Валенсії. 
 
 
Проти цього наказу, який не має характеру загального положення та завершує 
адміністративний процес, може бути подана апеляція віце-президенту Ради та міністру 
рівності та інклюзивної політики протягом періоду одного місяця, згідно зі статтями 123 
і 124 Закону 39/2015 від 1 жовтня про загальну адміністративну процедуру державних 
адміністрацій, або може бути подана адміністративна апеляція безпосередньо до 
Судово-адміністративної палати Вищого суду правосуддя Валенсійського 
співтовариства протягом двох місяців з дня його публікації, відповідно до положень 
статей 10 і 46 Закону 29/1998 від 13 липня, що регулює юрисдикцію. 
 
 
 
 
Валенсія, XX XXXX 2023 року 
 

Віце-президент і міністр з питань рівності та інклюзивної політики, 
АЙТАНА МАС МАС 

 
 
 

https://www.aepd.es/
https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

