Ajudes per Naixement o Adopció. “Targeta Bebè” Exercici 2019
Àrea de Serveis Socials

BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ “TARGETA BEBE” DE
L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA DEL PRESENT EXERCICI 2019
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 8/2010 de règim local de la comunitat valenciana, en els apartats d) i g) del
seu article 33.3 i la Llei 3/2011, de comerç de la Comunitat Valenciana, en el seu article 86
atribueix la promoció del comerç local, com a competència pròpia dels municipis.
En el present marc normatiu, les presents bases pretenen donar compliment als
principis d'igualtat, publicitat, transparència, objectivitat i no discriminació, previstos en
l'article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en la concessió
d'ajudes per naixement o adopció.
Aquesta línia de subvenció, denominada "Targeta Bebè", compleix el doble objectiu
de col·laborar amb les despeses familiars i potenciar el consum en el comerç local, d'ací que
les ajudes concedides hagen de justificar-se a través de despeses realitzades en establiments
comercials del municipi en què puguen adquirir-se productes vinculats a les despeses
generades de l'arribada de nous/es membres a la unitat familiar.
La naturalesa de les presents ajudes s'estableix per procediment de règim de
concurrència competitiva, per la qual cosa la concessió de les subvencions es realitza d'acord
amb els criteris prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria i s'adjudicarà
amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible. No podran atorgar-se
subvencions per quantia superior a la que es determine en la convocatòria.
Les raons assenyalades anteriorment justifiquen l'interès públic i social, per a poder
atendre aquesta situació familiar, en els termes previstos en l'article 2.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.

BASE PRIMERA. - OBJECTE
L'objecte de les presents bases és la regulació de les Ajudes per naixement o adopció
legal de menors de fins a 10 anys, durant l'any 2019, en el municipi de Massanassa, així com la
promoció i dinamització del comerç local a través d'aquesta ajuda, que s'atorga complits els
requisits continguts en les presents bases i en la convocatòria, ateses les raons d'interès
social, reflectides en la part d'exposició de motius.

BASE SEGONA. - PERSONES BENEFICIÀRIES
1. Seran persones beneficiàries a l'efecte de les presents bases, els progenitors d'els/les
menors nascuts o adoptats des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2019, i que
complisquen amb els següents requisits a data de la sol·licitud:
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-

Que tots els membres de la unitat familiar (inclòs el/la menor) estiguen empadronats
i residisquen de forma efectiva en el municipi de Massanassa. I almenys un dels
progenitors, ha de tenir una antiguitat en el padró de 12 mesos immediatament
anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

-

Tenir nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya.

-

No estar incurs/a en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, requerides per a tenir la
condició de beneficiari/a de la subvenció.

-

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la
Seguretat Social.

-

No percebre altres ajudes o subvencions destinades a la mateixa finalitat.

-

En el cas de menor adoptat/a, el límit d'edat per a l'obtenció de l'ajuda serà de 10
anys.

2. En el supòsit de no convivència dels progenitors, la persona beneficiària de l'ajuda serà el
progenitor que tinga la custòdia d'el/la menor, havent de ser aquest únicament, el que
complisca els requisits d'accés a l'ajuda.
3. En el supòsit de custòdia compartida, un dels progenitors haurà de renunciar expressament
a la sol·licitud de l'ajuda en benefici de l'altre progenitor.
4. Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se documentalment mitjançant demanda o
resolució de separació o divorci, o de mesures civils en relació a fills extramatrimonials.
5. En el cas que no puguen acreditar-se documentalment dites circumstàncies, tots dos
progenitors hauran de complir els requisits establits.
6. En cap cas podran ser beneficiaris els/les progenitors/as privats de la pàtria potestat dels
seus fills/as, o la tutela del qual haja sigut assumida per una institució pública.

BASE TERCERA. - PUBLICITAT DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA

1.

Les

presents

Bases

es

publicaran

en

la

pàgina

web

de

l'Ajuntament

(https://www.massanassa.es), en el tauler d'anuncis del Departament de Benestar Social i es
donarà difusió a través de les xarxes socials del municipi.
2. La publicació de la convocatòria es canalitzarà a través de la BDNS, i la publicació de
l'extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial obrirà el termini de presentació de sol·licituds.
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BASE QUARTA. - FINANÇAMENT
El finançament de les ajudes regulades en les presents Bases es farà amb càrrec a la partida
pressupostària 23201-480 AJUDES FOMENT A la NATALITAT, dels pressupostos de l'Ajuntament
de Massanassa per a l'exercici 2019, i estarà condicionada, en tot cas, a l'existència en
aquests pressupostos de crèdit adequat i suficient.
Per a l'exercici 2019 s'estableix una dotació inicial per a assumir el cost derivat de l'Ajuda a la
Natalitat de 20.000 €.
A l'inici de cada exercici pressupostari, amb caràcter previ a la concessió d'ajudes individuals,
a proposta del/la regidor/a delegada/o de l'àrea de benestar social, per la Intervenció
municipal es retindrà crèdit per l'import de la dotació pressupostària disponible en la partida
indicada en l'apartat anterior.
L'Ajuntament podrà autoritzar una quantitat addicional, mitjançant la

modificació

pressupostària que resulte procedent i la incorporació a l'expedient, de certificat d'existència
de crèdit suficient per la Intervenció municipal.

BASE CINQUENA. - TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
1. El termini per a la presentació de les sol·licituds, comprendrà des de l'endemà al de la
publicació en el BOP i fins al pròxim 31 de desembre de 2019.
2. La presentació de la sol·licitud haurà d'efectuar-se en el termini de 6 mesos des de la data
del naixement i/o adopció del/la menor. En el cas de parts o adopcions múltiples s'optarà a
tantes ajudes com menors es reflectisquen en la sol·licitud.
3. No obstant això, aquest termini podrà veure's finalitzat amb caràcter previ en cas
d'esgotament de la dotació pressupostària.
4. L'incompliment del termini establit per a la presentació de les sol·licituds, determinarà
automàticament l'exclusió de la sol·licitud per presentació extemporània.
5. La sol·licitud i la documentació exigida haurà de presentar-se en el Registre General
d'aquest Ajuntament, situat en la Plaça Escoles Velles, 1 del municipi, o per qualsevol dels
mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
6. Si una sol·licitud d'ajuda és objecte d'esmena, la data que es considerarà a l'efecte de
valoració serà aquella en què la sol·licitud estiga correcta.
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BASE SEXTA. - SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. La presentació de la sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les
bases de la convocatòria i de les condicions, requisits i obligacions que es contenen en
aquesta.
2. La sol·licitud es realitzarà per mitjà de la presentació dels corresponents impresos
normalitzats per a la concessió de l'ajuda, acompanyada de la documentació complementària.
3. La documentació preceptiva que ha d'acompanyar a la sol·licitud serà la següent:
a) Fotocòpia del DNI o NIE, PASSAPORT i PERMÍS DE RESIDÈNCIA dels progenitors o progenitor
sol·licitant.
b) Fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA o DOCUMENT ACREDITATIU DEL NAIXEMENT i/o ADOPCIÓ.
c) Si escau, fotocòpia de la DEMANDA o SENTÈNCIA DE SEPARACIÓ o DIVORCI, i CONVENI
REGULADOR. En cas de no matrimoni, DEMANDA o SENTÈNCIA DE MESURES CIVILS EN RELACIÓ
Als FILLS EXTRAMATRIMONIALS.
d) En cas de custòdia compartida, RENÚNCIA EXPRESSA d'un progenitor a favor de l'altre.
e) Declaració responsable dels progenitors de:
-

Que compleixen els requisits per a accedir a aquestes ajudes, establits en les Bases
d'aquesta convocatòria.

-

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la
Seguretat Social.

-

Que es compromet a complir les obligacions que per als perceptors d'ajudes i
subvencions estableix l'article 14 de la mateixa Llei General de Subvencions.

-

Que no han sol·licitat ni obtingut cap altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs ajuda per
a la mateixa finalitat procedent de qualssevol Administracions o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals que resulte incompatible
amb la present ajuda.

f) En el cas que tots dos progenitors es troben en situació de desocupació, hauran
d'acompanyar a la sol·licitud la documentació reflectida en la BASE SETENA de la present
normativa.
4. Registrada la sol·licitud, es comprovarà que la documentació és correcta. De no ser així,
l'Administració requerirà a les persones que hagen presentat la seua sol·licitud dins del
termini establit, perquè en el termini de 10 dies acompanyen els documents preceptius, amb
prevenció que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua petició, i que, prèvia resolució
corresponent, es procedirà a l'arxivament de l'expedient, d'acord amb el que es disposa en
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l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
5. Es comprovarà d'ofici pel Departament Gestor l'empadronament del sol·licitant i dels
membres de la unitat familiar i de convivència, a més de la comprovació d'estar al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de la persona sol·licitant.

BASE SETENA. - CONTINGUT I IMPORT DE L'AJUDA
1. Aquesta ajuda cobreix les despeses d'el/la menor nascut/a o adoptat/a, relacionats amb
alimentació; higiene personal; salut i cures personals; vestimenta, accessoris i complements; i
serveis i productes lúdics, educatius, culturals i esportius, o altres necessitats familiars.
2. La quantia d'aquesta ajuda serà de 300 € per menor nascut/a o adoptat/a. A més, es tindrà
dret a una quantia complementària en les següents circumstàncies econòmiques:
-

Quan tots dos progenitors es troben en situació de desocupació sense percebre cap
mena de prestació ni subsidi, la quantia ascendirà a 500€. Per a accedir a aquesta
modalitat, hauran d'acreditar la seua situació aportant a la sol·licitud la següent
documentació:
 DOCUMENT D'ALTA I RENOVACIÓ DE DEMANDA D'OCUPACIÓ (DARDE), de tots
dos.
 CERTIFICAT DE PRESTACIONS del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE),
acreditant la no percepció de cap mena de prestació ni subsidi.
 CERTIFICAT NEGATIU DE PERCEPCIÓ DE PENSIONS de l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS), acreditant la no percepció de cap pensió.

3. L'ajuda consistirà en el lliurament d'una targeta amb la qual podran realitzar compres en
els comerços adherits al programa fins a esgotar l'import consignat.
La targeta tindrà una duració màxima d'1 ANY comptat a partir de la data de l'emissió.
Transcorregut el termini establit, s'entendrà que la persona beneficiària renúncia a l'ajuda
concedida.
De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 7 de l'article 30 de la Llei 38/2003, General
de Subvencions, per a la justificació de les ajudes per part dels beneficiaris no es requerirà
una altra documentació que l'acreditativa del requisit per a obtenir la condició de beneficiari
prevista les presents bases.
Els establiments adherits al programa hauran de formalitzar aquesta adhesió mitjançant la
signatura del conveni de col·laboració, al qual podran adherir-se nous comerços i donar-se de
baixa en qualsevol moment.
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L'Ajuntament mantindrà un llistat actualitzat dels comerços adherits a aquest programa en la
pàgina web municipal.

BASE VUITENA. - CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
1. Les ajudes es concediran conformement als principis de publicitat, igualtat i objectivitat, i
es tramitaran a través del procediment de concurrència competitiva, d'acord amb els criteris
establits en les presents bases.
2. Seran compatibles amb altres ajudes destinades a altres finalitats, de les quals puguen ser
beneficiaris els progenitors.

BASE NOVENA. - TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
1. Instrucció
1.1. La instrucció del procediment es durà a terme pel Departament de Benestar Social.
1.2. Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament:
a) Registre de les sol·licituds.
b) Obertura del corresponent expedient administratiu.
c) Notificació de la necessitat d'esmena, si escau.
d) Sol·licitud de certificats i informes necessaris per a resoldre.
e) Emissió de l'Informe Tècnic.
2. Resolució.
2.1. Correspon a l'Alcaldia la resolució del procediment de concessió de les ajudes en règim
de concessió directa.
2.2. El termini màxim per a resoldre la sol·licitud no podrà excedir de tres mesos des del
moment de presentació de la sol·licitud.
3. Notificació de la resolució i efectes del silenci administratiu
3.1. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta les persones interessades
podran exercir les accions que procedisquen davant la jurisdicció competent. No obstant això,
podran interposar amb caràcter previ i potestatiu el recurs de reposició.
3.2. La resolució resolent el procediment haurà de notificar-se a les persones interessades de
conformitat amb el prescrit en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Es donarà trasllat al departament de Tresoreria de l'Ajuntament de les resolucions de
concessió de les subvencions.
3.3. El venciment del termini sense haver-se notificat la resolució a les persones interessades
s'entendrà per desestimada, per silenci administratiu.
4. Publicitat de les subvencions concedides.
Atesa la naturalesa de les ajudes objecte de la present ordenança, es remetrà la publicació a
través de la BDNS, amb la salvaguarda que la publicació d'aquestes dades, puguen ser
contraris al que s'estableix en Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig respecte a l'honor, la
intimitat personal i familiar de les persones beneficiàries d'aquestes prestacions. Així com el
que estableix la Llei Orgànica 03/2018 de 05 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
En virtut del que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, seran objecte de publicació els actes
integrants del present procediment. En aquest cas es realitzaran publicacions en el tauler
d'anuncis del servei de Benestar Social. Per als casos de requeriment esmena de
documentació, així com per a la concessió i procediments de reintegrament, se seguirà el
mateix procediment. Així mateix, se seguirà el mateix sistema de publicació per a notificar la
inadmissió i causes d'inadmissió del procediment de concessió.
Les persones beneficiàries seran informades amb la publicació en el tauler d'anuncis del
servei de Benestar Social perquè puguen passar a arreplegar la targeta a les oficines de
l'Ajuntament.

BASE DÈCIMA. - OBLIGACIONS DE LA PERSONES BENEFICIÀRIES
En virtut del que s'estableix en 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:
a) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol Administració o Ens públic o privat, nacional o internacional.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades que
se li requerisquen segons la llei.

BASE ONZENA. - CAUSES DE REVOCACIÓ, EXTINCIÓ I/O REINTEGRAMENT.
1.-Serà motiu de revocació, extinció i/o reintegrament de les ajudes:
a) la falsedat o ocultació de qualsevol de les dades declarades pels sol·licitants.
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b) el transcurs de tres mesos des que la targeta estiga disponible per al seu lliurament,
sense que la persona passe a retirar-la per l'Ajuntament una vegada notificada la seua
disponibilitat per causes imputables a l'interessat.
c) pèrdua dels requisits establits i/o incompliment de les obligacions.
d) renúncia voluntària del beneficiari.
e) qualsevol altre supòsit de suspensió que impedisca o desnaturalitze l'objecte de
l'ajuda sol·licitada abans d'executar el seu abonament.
2.-Procedirà al reintegrament de la quantitat percebuda i a l'exigència de l'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins avui en què s'acorda la
procedència del reintegrament, d'acord amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, quan es demostre que s'ha obtingut l'ajuda falsejant o
ocultant les condicions exigides en aquesta convocatòria per a poder resultar beneficiari.
3. El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats aplicables als
perceptors de les ajudes serà el que s'estableix en la llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
4.-El departament responsable de la tramitació de les ajudes iniciarà a aquest efecte
l'expedient que corresponga.

BASE DOTZENA. - RÈGIM DE GARANTIES
No s'estableixen mesures de garanties donat el caràcter social de l'ajuda contemplada
en les presents Bases.

BASE TRETZENA. - NORMATIVA APLICABLE
1. Les presents Bases es regiran pel que es disposa en la següent normativa:
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.
c) Bases d'execució del Pressupost Exercici 2019.
2. Les dades de caràcter personal relatius als documents als quals es fa referència en les
presents bases seran tractats d'acord amb el que estableix llei Orgànica 03/2018 de 05 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
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DISPOSICIÓ FINAL
1. Les presents Bases entraran en vigor l'endemà de la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
2. La resolució d'aprovació de les presents bases posa fi a la via administrativa. D'acord amb
el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques contra la present convocatòria i les seues bases reguladores cal
interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de la publicació de la
resolució davant l'Ajuntament de Massanassa, sense perjudici de les accions en via
jurisdiccional contenciós-administrativa que procedisquen.
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