BASES REGULADORES DE LES “AJUDES SOCIALS DESTINADES A
NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2021”.

PRIMERA. Finalitat i objecte de la convocatòria.
1.1.- Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per
a la concessió de subvencions per a les famílies d’Aielo de Malferit pel naixement o
adopció de fills/es.
1.2.- Estes bases regulen el procediment en règim de pública concurrència, per raons
d’interès social, d’acord a l’article 22, apartat c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, així com per allò indicat en l’art. 58 i següents del mateix text
legal.
1.3.- La present convocatòria denominada “ajudes socials destinades a naixements,
acolliments i adopcions en 2021”, té com a objectius fonamentals: Incentivar els
naixements o les adopcions en el municipi, proporcionar recolzament econòmic a les
famílies d’Aielo de Malferit i contribuir a les necessitats extraordinàries que comporta
l’increment de fills i filles per naixement o adopció. A més a més esta iniciativa està
adreçada a promoure i dinamitzar el comerç de proximitat i s’emmarca dintre dels acords
de la comissió per a la Reactivació Econòmica Local de l’acord per a la Reactivació
d’Aielo de Malferit (ARA), aprovat en sessió Ordinària del Ple celebrat en data 23 de
juliol de 2020, per donar resposta a la situació econòmica, social, sanitària, educativa i de
seguretat, ocasionada per la COVID-19.
SEGONA. Fonament legal de les ajudes.
2.1.- Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; i el 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.
2.2.- El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el de concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de
presentació de sol·licitud.
TERCERA. Crèdit pressupostari.

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria serà de 5.000 euros, amb càrrec
a la corresponent partida pressupostària, del pressupost prorrogat de l’Ajuntament
d’Aielo de Malferit de l’any 2021.
QUARTA. Quantia de l’ajuda.
L’ajuda econòmica serà de 200€ per naixement o adopció de fill/a en el període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, tots dos inclosos.
CINQUENA. Destinataris de les ajudes
5.1.- Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del
xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o
adopció.
5.2.- Si en el Llibre de Família consta un sol progenitor o adoptant, serà aquest l’únic
beneficiari.
5.3.- Així mateix, tindrà la condició de beneficiari el progenitor o adoptant titular del
Llibre de Família que conviu amb el/s fill/s que motiva/en aquesta ajuda, tant en els casos
de nul·litat, separació, divorci o en els supòsits en els quals el/s fill/s estiguin,
exclusivament, a càrrec del sol·licitant. Aquesta circumstància haurà d’acreditar-se
documentalment mitjançant sentència o demanda de separació, divorci, nul·litat, conveni
regulador, o altres documents oficials.
5.4.- En els casos de progenitors menors d’edat no emancipats, el sol·licitant/beneficiari
serà el tutor d’aquest; no obstant açò, la titularitat del llibre de família serà la del
progenitor, en el qual es registra el naixement objecte de subvenció.
5.5.- En cap cas podran ser beneficiaris els progenitors privats total o parcialment de la
pàtria potestat dels seus fills, o la tutela dels quals haja sigut assumida per una Institució
Pública.
SISENA. Requisits dels sol·licitants
Per ser beneficiari de les ajudes caldrà complir els següents requisits:
a) Ser espanyol/a o estranger/a amb residència legal a Espanya. Els estrangers residents
en Aielo de Malferit podran beneficiar-se d’aquesta prestació sempre que complisquen
les condicions de la Llei Orgànica 4/2000, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a
Espanya.

b) Tant els sol·licitants com el bebè hauran d’estar empadronats en Aielo de Malferit. En
el cas dels sol·licitants, ambdós abans del 31 de desembre de 2021.
c) El naixement o l’adopció ha d’haver tingut lloc entre el 01 de gener i el 31 de desembre
de 2021 (tots dos inclosos).
d) No estar incurs en cap de les prohibicions establides en l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Estar al corrent de les obligacions tributaries a l’Hisenda Local, amb l’Agencia
Tributaria i la Tresoreria de la Seguretat Social.
En allò no previst en aquestes bases, s'aplicarà el que disposat a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 18 i 19 del
Reial Decret 887/2006, de21 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de la llei
38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, en lo referent
SETENA. Sol·licituds i documentació.
7.1.- Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:
-

-

Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes
a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei38/2003,
requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
Còpia del llibre de família o còpia de la resolució del jutjat en els casos d’adopció.
Justificant de titularitat bancaria del número de compte on els beneficiaris
sol·liciten rebre la subvenció o manteniment de tercers.
Autorització per a que a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a comprovar
l’existència d’incompliment d’obligacions tributaries amb la hisenda local, i a
obtindré de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria i de la Tresoreria
General de la Seguretat Social l’acreditació d’estar al corrent en el compliment d
eles obligacions tributaries i amb la seguretat social. En cas de no autoritzar a
l’Ajuntament d’Aielo de Malferit a la realització de dites consultes hauran
d’aportar-se els certificats corresponents.

7.2.- L’ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament.
VUITENA. Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds.

8.1.- Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes comptador a partir
del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província (BOP). Així mateix es publicaran a la web municipal i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.
8.2.- Les instàncies, junt amb la documentació que s’indica en la base setena, es
presentaran en el Registre General de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, mitjançant
Registre d'Entrada, utilitzant-se per a això el formulari normalitzat elaborat a aquest
efecte. De la mateixa manera es podrà presentar la sol·licitud utilitzant qualsevol dels
mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
8.3.- La presentació de sol·licituds en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les
seues bases i l’autorització a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit de publicar, en els supòsits
previstos en aquesta convocatòria, les dades d’identificació dels/es sol·licitants en el
Tauló d’Edictes, així com en els altres mitjans de comunicació i informació municipals.
8.4.- En compliment del que es disposa en Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es podran exercitar els drets
d’accés, rectificació, supressió i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament d’Aielo
de Malferit.
NOVENA. Òrgan instructor
La instrucció del procediment de concessió de l'ajuda econòmica correspondrà al Tècnic
municipal adscrit a la Regidoria de Joventut. El tècnic realitzarà d'ofici totes les
actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en
virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.
DESENA. Procediment i resolució de les sol·licituds
10.1.- Registrada la sol·licitud, es comprovarà que la documentació es correcta.
Quan una sol·licitud no comprenga els requisits fixats o falte incorporar la documentació
exigida, es requerirà als interessats/ades per a que en el termini de 10 dies hàbils per
esmenar la seua sol·licitud, advertint que en el cas que si no s’atén dit requeriment
s’entendrà que ha desistit de la sua petició, procedint a l’arxiu sense cap tràmit addicional.
10.2.- El termini màxim de resolució serà de sis mesos des del registre de la sol·licitud, i
l’òrgan encarregat serà la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

10.3.- Al Tauler d’Anuncis i a la web municipal, es publicaran els llistat provisionals i
definitius, per concedir o desestimar les subvencions assenyalant l’import a rebre, així
com els motius d’esmena o denegació de la subvenció.
De conformitat amb la disposició Addicional sèptima (Identificació en les notificacions
per mitja d’anuncis y publicacions de actes administratius) de la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; als
efectes d’identificació de les persones interessades, en les notificacions que es practiquen
en els procediments derivats d’aquestes ajudes, s’evitarà la publicació de noms i cognoms
vinculats a altres dades d’identificació, per la qual els llistats mencionats apareixeran
ordenats per número de DNI o NIE.
Dites publicacions equivalen a la notificació de conformitat amb el disposat a l’article 45
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
10.4.- El procediment per a la concessió de les ajudes, es realitzarà en règim de
concurrència no competitiva, sent l'òrgan competent per a la seua resolució la Junta de
Govern Local.

ONZENA.- Gestió, pagament i justificació pertinent.
El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari
facilitat per les persones sol·licitants atenent a:
11.1.- El primer 50% de l’ajuda es liquidarà directament quan finalitze el termini de
sol·licitud de la subvenció i una vegada resoltes les ajudes per l’òrgan competent,
mitjançant ingrés bancari. Esta part queda subjecta al fet que les persones beneficiàries
hagen acreditat tota la documentació necessària per rebre la subvenció i es reunisquen els
requisits recollits a les bases per ser beneficiaris.
11.2.- La liquidació del 50% restant queda condicionada a la justificació, per part de les
persones beneficiaries, de la quantia total corresponent al 2n pagament amb factures i/o
tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2021.
S’estableix un termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de
concessió de subvenció per aportar dites factures i/o rebuts mitjançant registre d’entrada.
Una vegada justificada degudament esta quantia, l’ajuntament procedirà al corresponent
abonament.

Es consideraran despeses subvencionables, totes aquelles que es porten a terme als
comerços o establiments de la localitat.
DOTZENA.- Obligacions de les persones beneficiàries
12.1.- En virtut del que estableixen les Lleis 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions, els beneficiaris queden obligats a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades que se li requerisquen
segons la llei.
12.2.- El beneficiaris tenen l’obligació de justificar el 50% de l’ajuda concedida amb
factures i/o rebuts originals de compres realitzades als comerços d’Aielo de Malferit.
S’estableix un termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de
concessió de subvenció, per aportar dites factures i/o rebuts mitjançant registre d’entrada.
TRETZENA.- Reintegrament de les subvencions
L’ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.
En cas d’incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions
previstes en aquestes bases, l’ajuntament podrà procedir, previ tràmit d’audiència, a
sol·licitar el reintegrament de les quantitats percebudes i exigirà els interessos de demora
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència
del reintegrament en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles
que ho hagueren impedit.
b) Quan resulte provada la falsedat dels documents acreditatius de la condició de
beneficiari o d’aquells justificatius de la realització del gasto.
d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control.
e) En cas de no justificar-se amb factures i/o tickets originals en el termini establert
en les presents bases.
En general en els casos establerts en l’art 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions,
ajustant-se al procediment a què es refereix l’art. 42 de l’Esmentada Llei.
CATORZENA.- Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals s'informa als participants en aquesta convocatòria que les seves
dades personals seran emmagatzemades per l'Ajuntament, amb l'única finalitat de tenir
en compte la seva candidatura per als llocs afectats. Les seves dades personals, juntament
amb la seva valoració, podran aparèixer publicats en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament
i a la pàgina web municipal, amb la finalitat de donar publicitat al procediment. Té la
possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en relació amb les
seves dades personals dirigint-se a aquest Ajuntament. La documentació lliurada per
formar part en aquest procés podrà ser retornada prèvia petició per escrit de la persona
interessada, un cop finalitzat.
QUINZENA. Recursos.
Contra la convocatòria, les presents bases i els seus actes d'aplicació es poden interposar
els recursos que preveu la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Per la present convocatòria caldrà interposar
potestativament recurs de reposició davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Aielo de Malferit, en el termini d’un mes explicat a partir de la publicació d’aquestes
bases, a l’igual i en el mateix termini des que es publique la resolució atorgant les ajudes
o bé, directament, recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, davant els
Jutjats del Contencios-Administratiu de València, sense perjudici que els interessats
puguen exercir qualsevol un altre que estimen oportú per a la millor defensa dels seus
interessos.
El silenci administratiu té caràcter desestimatori de conformitat amb l’article 25.5 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

