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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola, tant en l'esperit que fonamenta el Capítol Tercer del Títol I, com en la
literalitat de l'article 39, mostra un clar interès per  avançar en el camí cap a la remoció dels obstacles
que impedisquen una efectiva protecció de les famílies i de la infància, instant als poders públics a
fomentar un desenrotllament harmònic tant la institució familiar com dels fills a càrrec seu.

El  perfil  socioeconòmic  i  demogràfic  del  nostre  país  precisa  d'estímuls  que  suavitzen  les
càrregues derivades de l'atenció i criança dels xiquets.

El sistema de la Seguretat Social contempla unes prestacions econòmiques per fill  o menor
acollit a càrrec, la quantia de les quals està en funció de les rendes familiars, l'edat i circumstàncies
dels  fills.  Així  mateix,  la  legislació  fiscal  regula  determinats  beneficis,  que tenen relació  amb les
càrregues familiars. 

No obstant això, es considera necessari complementar aquestes prestacions incrementant el
suport  atorgat  per l'Estat  a la  família,  perquè la  seua funció  social  és una àrea que mereix una
protecció prioritària. 

Seguint aquesta concepció, i fonamentant-nos en els principis d'igualtat que inspiren el nostre
ordenament jurídic, considerem plenament justificada l'adopció de les mesures pertinents.

D'altra banda, un dels objectius d'aquest Ajuntament és potenciar el consum en els comerços
locals, afavorint  els mesures polítiques i administratives necessàries per a fer-ho possible. 

Per tot això, per l'exercici del doble objectiu d'incrementar el  suport de l'Estat a les famílies
alhora que  es potencia  el  consum en el  comerç local,  és pel  que  es dicten les següents  Bases
Reguladores  de  les  Ajudes  econòmiques que  l'Ajuntament  d'Almussafes  concedix  a  les  famílies,
destinades a fer front a les primeres despeses del recent nascut o xiquet/a en adopció. 

Base 1a. Objecte  i àmbit

La  present  convocatòria  té  com  a  objecte  establir  les  bases  reguladores  que  regiran  la
concessió d'ajudes econòmiques destinades a fer front a les primeres despeses del recent nascut o
xiquet/a en adopció i així com promocionar els comerços del municipi d'Almussafes.

El procediment de concessió s'iniciarà per mitjà de la publicació de l'extracte de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província per conducte de la Base de Dades Nacionals de Subvencions. 

Els ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran pel capítol II del
títol I, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la normativa que la desplega.

Base 2a. Import de les ajudes

La quantia individualitzada de la subvenció serà com a mínim de 400 euros i com a màxim de
600 euros per fill causant, segons renda per capita de la unitat familiar.
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El finançament de les ajudes regulades en les presents bases es farà a càrrec de la partida
2320.48900 del Pressupost General de l'Ajuntament d'Almussafes per a 2019. El crèdit màxim per al
seu finançament serà de 55.000 euros. Es  fixa una quantia addicional per import de  15.000 euros
l'aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requerirà d'una nova convocatòria, sempre que
es complisca el que disposa l'art. 58 del Reglament de la Llei General de Subvencions. Així mateix, el
referit  import  podrà  ser  minorat  quan,  en  el  marc  de  les  polítiques  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de
subvenció que ho finança.

L'Ajuntament d'Almussafes no concedirà mes d'una subvenció per a la mateixa finalitat  i  el
mateix  causant,  a  excepció  de  les  ajudes  d'emergència  adscrites  a  la  cobertura  de  necessitats
bàsiques de la primera infància, l'import de la qual serà deduït del total de la subvenció a concedir en
concepte «ajuda bebé» de les presents bases. 

Base 3a. Beneficiaris i requisits

Podran  ser  beneficiaris d'aquestes ajudes els progenitors o adoptants  del menor, titulars del
llibre de família, en el que figure registrat el naixement o adopció d'aquest, que presenten la sol·licitud
corresponent. 

En els casos de separació o divorci,  serà beneficiari qui tinga reconeguda judicialment a la
guarda i custòdia del menor.

En els casos de convivència familiar, o separació o divorci amb custòdia compartida, si ambdós
progenitors o adoptants reunixen requisits necessaris per ser beneficiaris per un mateix causant, serà
beneficiari un d'ells, de comú acord, pressuposant el mateix amb la presentació de la sol·licitud a nom
d'un d'ells. 

En el cas de progenitors separats de fet, però que encara no disposen de la corresponent
Sentència de separació i conveni regulador, l'òrgan concedent podrà requerir al sol·licitant que aporte
documentació justificativa de la dita situació.

Els beneficiaris hauran de reunir els requisits següents:

a) Estar empadronat i mantindre residència efectiva en el municipi d'Almussafes, complint  un
període mínim d'antiguitat  en el padró  d'1 any abans del naixement o adopció. Este requisit serà
exigible almenys a un dels progenitors. Es tindran en compte els canvis de domicili temporals, podent
comptabilitzar-se el  període mínim exigit  en els últims 10 anys anteriors al  naixement o adopció.
L'Ajuntament comprovarà d'ofici la inscripció i antiguitat en el padró municipal d'habitants. 

L'acreditació  documental  de  la  vivenda  habitual  s'efectuarà,  a més  del  certificat
d'empadronament, per mitjà de la presentació dels rebuts de llum i aigua de la vivenda,  en els que
el/els titulars siguen el/els pares/tutors del menor, i amb un consum a què acredite l'ús habitual de la
vivenda. 

En cas de no coincidència entre el domicili declarat a nivell  fiscal i el domicili  reflectit en el
padró municipal d'habitants, primarà el domicili fiscal.

b) Els menors que donen dret a sol·licitar l'ajuda han d'estar empadronats en el mateix domicili i
conviure  amb  la  persona  beneficiària,  excepte  en  el  cas  de  separació  o  divorci  amb  custòdia
compartida.
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c)  Que el naixement o adopció haja tingut lloc com a màxim 8 mesos abans de la data de
sol·licitud.

d)  Estar  al  corrent  dels  obligacions  tributàries  respecte  a  l'A.E.A.T,  la  Seguretat  Social  i
l'Ajuntament d'Almussafes.

e)  No  haver  sigut  condemnats  per  mitjà  de  sentència  ferma  a  la  pena  de  pèrdua  de  la
possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes publiques. 

f)  No  trobar-se  incurs  en  alguna  dels  circumstàncies  assenyalades  en  l'art.  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Base 4a. Membres computables

4.1 . Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili
familiar:

-El pare i la mare.

-El menor causant de l'ajuda.

-Germans/as.

La  justificació  documental  dels  membres  de  la  unitat  familiar  s'efectuarà  per  mitjà  de  la
presentació de la còpia del llibre de família o document anàleg.

4.2. En cas de divorci o separació legal dels pares, no és considerarà membre computable
aquell que no convisca amb el menor i el sol·licitant de l'ajuda, i per tant no serà necessària la seua
firma en la sol·licitud.

4.3. En el cas de custòdia compartida, seran membres computables els dos progenitors, encara
que no convisquen, sent necessària la firma dels dos en la sol·licitud. En el supòsit que un d'ells no
aportara la documentació exigida, o no firmara la sol·licitud autoritzant a l'accés a dades, la subvenció
s'atorgarà, si és procedent, en favor de l'altre progenitor sol·licitant en quantia 50%. 

4.4. En cap cas, podran ser sol·licitants de l'ajuda els progenitors privats de la pàtria potestat
dels seus fills.

Base 5a. Determinació de la renda familiar

5.1.  Als efectes  de les  ajudes  regulades en  la  present  convocatòria,  s'entendrà  per  renda
familiar anual la suma de les rendes de tots els membres computables que integren la unitat familiar
majors de 16 anys.  

5.2.  L'acreditació  de  les  dades  econòmiques  dels  sol·licitants  es  podrà  demanar  per
l'Ajuntament a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per via telemàtica.

5.3. La no presentació davant de l'Administració Tributària de la declaració de l'Impost sobre la
Renda dels  Persones Físiques,  per  part  d'algun dels membres de la  unitat  familiar  que estiguen
obligats, segons la legislació vigent, serà motiu de denegació de l'ajuda.

5.4. La declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de que s'extrauran les
dades econòmiques que determinaran la concessió o no de l'ajuda, serà la corresponent al període
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impositiu amb termini de presentació vençut en el moment de la sol·licitud  i es computaren per a la
determinació  de  la  renda familiar  els  imports  continguts  en  les  caselles  corresponent  a  la  base
imposable general mes la base imposable de l'estalvi de cada declaració.

Quan l'import a què aparega siga negatiu o «0 €» serà «0 €» l'import que es consigne als
efectes del càlcul.

5.5. Quan algun dels membres de la unitat familiar tinga renda computable i perceba ingressos
subjectes a IRPF, però no tinga obligació de presentar declaració, serà la informació facilitada per
l'AEAT sobre els dits ingressos o imputacions integres la que constituirà la renda familiar o part d'ella,
aplicant-se en aquest cas una minoració d'aquestos ingressos en 5.700,00 euros, a fi de no provocar
situacions de greuge comparatiu amb els declarants d'IRPF.

5.6.  En  cas  d'ingressos  no  incursos  a  IRPF,  la  renda  computable  d'aquest  tipus,
independentment  de les dades que  l'AEAT puga subministrar  telemàticament,  serà la  suma dels
ingressos íntegres obtinguts en el període impositiu objecte de còmput. 

5.7. En el cas que les rendes familiars no puguen ser valorades per impossibilitat legal a través
de  l'IRPF, i  havent-se  efectuat  els  controls  pertinents  per  part  dels  tècnics  del  Departament de
Benestar  Social, aquestes seran computades per mitjà de declaració responsable d'ingressos del
sol·licitant. (annex 2) 

5.8. En cas d'haver presentat una declaració de renda complementària l'Ajuntament requerirà a
l'interessat perquè presente un certificat de l'AEAT d'ingressos anuals del període impositiu objecte de
còmput, on conste la suma de les quanties declarades i ho presente en el termini d'esmena de la
sol·licitud i aportació de la documentació.

5.9. Serà motiu d'exclusió els ingressos de capital mobiliari que igualen o superen els 2.500
euros.

5.10.  En  situacions  excepcionals,  degudament acreditades,  els  interessats  podran  al·legar
agreujament de la situació econòmica actual. Aquesta situació haurà de ser comprovada i valorada
pels tècnics del Departament de Benestar Social.

Base 6a. Barem aplicable

La renda anual disponible per capita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual
disponible, que s'obté d'aplicar els imports indicats en la base quinta, entre el nombre de membres de
la unitat familiar definida segons el que disposa la base quarta de les presents bases. 

Es valorarà d'acord amb la taula següent:

Renta Per Cápita Anual Subvención máxima

Hasta                                5.000,00 € 600 €

De   5.000,01 €   a           7.000,00 €  500 €

Más de                             7.000,00 € 400 €
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Base   7  a.  Termini  , presentació   de Sol·licituds i   documentació

7.1. Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir dia següent de  la publicació  de les
presents bases en el BOP, sent el termini màxim per a presentació de sol·licituds de 8 mesos des del
naixement o l'adopció.  

7.2. Presentació   de sol·licituds

7.2.1.  L'ajuda econòmica  es farà  efectiva  prèvia  presentació  de  la  instància  conjunta  de
sol·licitud i  justificació de les despeses per l'adquisició de productes infantils en els comerços del
municipi d'Almussafes.

En la sol·licitud, d'acord amb el model que consta com a annex  1, s'indicarà el  numere de
membres de la unitat familiar i la seua composició, consignant de forma clara i llegible, el nom exacte i
el  número de NIF/NIE de cada un  i haurà d'estar  degudament omplida i  firmada per la persona
sol·licitant, l'altre progenitor i germans majors de 16 anys que convisquen.

El fet de participar en  aquesta convocatòria comporta l'autorització expressa en l'Ajuntament
per  a  l'accés a  dades existents en  la  pròpia  Administració  Municipal,  de l'Agència  Estatal
d'Administració Tributària i de la Seguretat Social, als únics efectes de valorar i verificar el compliment
de requisits dels ajudes sol·licitades. Per  aquest fi, hauran d'estar degudament firmats els apartats
corresponents del model de sol·licitud.

7.2.2.  L'ajuda  haurà  d'emprar-se,  estrictament,  en  productes  i  efectes  que  satisfacen  les
necessitats del recent nascut o xiquet/a en adopció, és a dir, alimentació, higiene, roba, salut… en els
comerços locals.

7.2.3. La sol·licitud portara annex les factures/tiquets justificants de les compres, en els que es
mostre el concepte (producte adquirit), l'import total (iva inclòs) i el comerç (degudament identificat) en
el que ha sigut adquirit el producte.

Preferiblement en les factures/tiquets constaran únicament les despeses subvencionats. 

7.2.4. Es deduiran del gasto justificat aquells que no corresponguen amb els productes i efectes
que satisfacen les primeres necessitats del recent nascut o xiquet/a en adopció, i també aquells que
no hagen sigut adquirits en els comerços locals del municipi d'Almussafes. 

7.2.5. L'absència de justificació en quantitat suficient suposarà una minoració de la subvenció
fins a l'import màxim justificat.

7.2.6.  Es deduiran  de  la  quantia  de  la  subvenció l'import  percebut  en  concepte  d'ajudes
d'emergència municipals adscrites a la cobertura de necessitats bàsiques de la primera infància, des
de la data de naixement del menor causant fins a la data de sol·licitud. 

7.2.7. Els sol·licituds  acompanyades de  la  documentació  preceptiva  es dirigiran  a  l'Alcaldía-
Presidencia i  es presentaren en el  Registre  del Departament de Benestar  Social, en el  Registre
General de l'Ajuntament d'Almussafes i en els llocs establits en Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Règim
Jurídic dels Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
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El model de sol·licitud estarà a disposició dels persones interessades accedint a través de la pàgina
web de l'Ajuntament d'Almussafes.

No seran vàlides els sol·licituds que no siguen tramitades en la forma i terminis indicats en aquestes
bases.

7.3. Documents   i informacions que han  d'acompanyar a la sol·licitud

7. 3.1  Documentació obligatòria a adjuntar

a) Llibre de família, on s'incloguen els menors que donen dret a sol·licitar la present ajuda, o
documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar i les seues dades de naixement.

b) Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas.

c)  En  cas  de  separació  o  divorci  s'haurà  d'aportar  el  conveni  regulador  i  rebut  actual  en
concepte de manutenció.

d) Rebuts de llum i aigua de la vivenda corresponents als dos últims mesos anteriors a la data
de sol·licitud,  en els  que els  titular/és siguen els  pares/tutors  del  menor,  amb un consum a què
acredite l'ús habitual de la vivenda. En el cas que  algun dels rebuts figurara a nom diferent del/els
sol·licitant/s,  serà  necessari  aportar  la  documentació  justificativa  de l'arrendament  o  cessió de la
vivenda i rebut de lloguer si és el cas.

e)  Justificació  de  l'ajuda,  per  mitjà  de  factures/tiquets de  les  compres,  en  els  que  conste
clarament el concepte (producte adquirit), l'import total (iva inclòs), i el comerç en què ha sigut adquirit
el producte, per un import igual o superior a 600 euros, tenint en compte que l'import subvencionat
serà com a màxim d'aquesta quantitat, en funció de la renda familiar. 

f) Model omplit de domiciliació bancària del sol·licitant per a poder efectuar el pagament de la
subvenció. (ANNEX III)

g) Autorització d'accés a dades de l'Agència Estatal  d'Administració Tributària i de la Seguretat
Social  firmada per tots els membres computables de  la unitat familiar  (per mitjà de la firma de la
sol·licitud) . 

En la mesura que aquesta Administració puga disposar de les informacions arreplegades, no
s'exigirà als interessats l'aportació individual de les seues declaracions tributàries ni  expedició de
certificacions.

h) La sol·licitud inclou una declaració responsable atorgada davant de l'autoritat administrativa,
de no estar incurs en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en
l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, especialment pel que fa a la
no percepció de cap subvenció per a la mateixa finalitat, i estar al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

Per a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament se sol·licitarà
per  part  de  l'Àrea  de  Servicis  Social  certificat  a  la  Tresoreria  Municipal  d'estar  al  corrent  en  el
compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Almussafes.

               Bases reguladores de la subvenció “Ajuda Bebe 2019”
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j) L'Ajuntament es reserva el dret a sol·licitar la documentació complementària que considere
necessària per a comprovar la veracitat dels dades aportades.

Base 8a Ordenació e Instrucció del procediment

1. Presentada la sol·licitud, es remetrà al  Departament de Benestar Social per a la seua tramitació.

2.  En  el  supòsit  que  la  sol·licitud  no  reunisca  els  requisits  exigits  o  no  s'acompanye  de  la
documentació  exigida,  es requerirà  a la  persona sol·licitant,  perquè d'acord amb la legislació  del
Procediment Administratiu Comú, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, indicant-
los que en cas contrari, es desestimarà la petició. 

3. Una  vegada  comprovat  que  les  sol·licituds-justificacions,  complixen  els  requisits  establits  en
aquestes bases, es dictarà proposta que s'elevarà a l'òrgan competent per a la seua aprovació, en un
termini  màxim de sis  mesos  des de la  presentació  de la  sol·licitud  o  esmena de documentació.
L'acord corresponent serà notificat a l'interessat/dóna d'acord amb el que preveu l'article 40 de la de
la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques,
tenint el silenci administratiu caràcter desestimatori.

4. Contra l'acord que posa fi a la via administrativa, el/els interessats podran interposar recurs
en el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, en el termini de dos mesos a comptar de
la notificació de la resolució.

5. Són causes d'exclusió: 

a) Absència de DNI/ NIF/ NIE, que impossibilite demanar la informació tributària.

b) Incompliment de les obligacions fiscals, tant per incomplir l'obligació de declarar com per
constar diverses declaracions en a AEAT. 

Així mateix, també serà causa d'exclusió el no trobar-se al corrent amb les seues obligacions
davant de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la hisenda Local i la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

c) Superació dels límits establits com a llindars dels rendiments de capital mobiliari.

d) Absència de la justificació dels rebuts de subministrament de llum i aigua.

e)  Absència  del  justificació  de  l'ajuda  sol·licitada  per  mitjà  de  la  presentació  de  les
corresponents factures.

f) No acreditació de l'antiguitat exigida en el padró municipal d'habitants.

g) Si és el cas, no acreditació del conveni regulador de separació o divorci.

h) Presentació de la sol·licitud fora de termini.

Base 9a.  Pagament

Obtinguda la  resolució  favorable  de la concessió d'ajudes, es procedirà  al  pagament  de la
subvenció als beneficiaris per mitjà de transferència bancària.
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Base 10a.   Obligacions  dels persones beneficiàries

Els beneficiaris de les subvencions hauran de complir les obligacions següents:

a) Utilitzar l'ajuda estrictament, en productes i efectes que satisfacen les  necessitats del recent
nascut o xiquet/a en adopció i que es troben en la relació següent: 

-Productes d'alimentació i higiene infantil. 

-Productes de FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA.

-Necessitats de vestit, roba de la llar, articles complementaris.

-Mobiliari, parament i altres útils per al recent nascut. 

-Qualsevol altre que s'acredite destinat al xiquet/a.

b) Utilitzar l'ajuda exclusivament en els comerços locals.

c) Els beneficiaris de les subvencions estaran subjectes al règim d'obligacions i responsabilitats
previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Base 11a. Causes de reintegrament

Seguint  l'article  37  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  es
procedirà  al  reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  l'exigència  de  l'interès  de  demora
corresponent  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)  Haver  obtingut  la  subvenció  falsejant  les  condicions  requerides  o  ocultant  aquelles  que
l'hagueren impedit.

b)  Oferir,  per  part  del  perceptor,  resistència,  excusa,  obstrucció  o  negativa  a  l'actuació  de
comprovació i control a què es referix la Base 7 de la present norma.

c) Incomplir qualsevol de les obligacions imposades en la respectiva convocatòria.

Pel que fa a la naturalesa d'aquestos crèdits a reintegrar,  caldrà ajustar-se al  que disposa
l'article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Base 12a. Procediment de reintegrament

El procediment de reintegrament què donen lloc els supòsits previstos en la base anterior, es
regirà pel que disposa el capítol II del Títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

Base 13a. Publicació de les bases

Es publicarà un extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província i en la
pàgina web de l'Ajuntament www.almussafes.es

               Bases reguladores de la subvenció “Ajuda Bebe 2019”
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Les subvencions atorgades seran enviades a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, en
aplicació als principis arreplegats en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Les presents bases  entraren  en  vigor  l'endemà de la  seua publicació  en el  Butlletí  Oficial
corresponent.

Base 14a. protecció de dades

En compliment Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació
del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Les  dades  per  Ud.  facilitats  seran  tractats  per  l'Ajuntament d'Almussafes, en  qualitat  de
Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió i atenció dels usuaris dels servicis i
Ajudes socials. 

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada en interès públic. 

Les dades de categoria especial (salut, violència de gènere, origen racial o ètnic, entre altres)
que, si és el cas, poguera proporcionar, s'entendrà que l'Ajuntament d'Almussafes està autoritzat, de
forma explícita per al tractament. 

Les dades seran inclosos en la història social i seran conservats durant el termini de temps que
establisca la normativa autonòmica. No obstant això, les dades podran ser conservats, si és el cas,
amb fins d'arxiu d'interès públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Així  mateix,  informem que les  seues dades podran  ser  cedits  o  comunicats  a  les  entitats
públiques locals, autonòmiques o estatals, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a
poder prestar  la  deguda atenció  del  servici  sol·licitat,  així  com en els  supòsits  necessaris  per  al
desenrotllament,  control  i  seguiment  del  dit  servici.  En  tot  cas,  les  dades  podran  ser  cedits  o
comunicats en els supòsits previstos, segons Llei.

Ud.  podrà  exercitar  els  drets  d'Accés,  Rectificació,  Supressió,  Limitació  o,  si  és  el  cas,
Oposició.  A estos efectes,  haurà de presentar  un escrit  en el  Registre  d'Entrada de l'Ajuntament
Carrer  Passeig  del  Parc,  46440  Almussafes,  València o  bé  a  través  de  la  seu  electrònica:
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/, o, si és el cas, al nostre Delegat de
protecció de dades dpd@almussafes .

Base 1  5  a.  Règim jurídic 

Les  presents  ajudes  es  regiran  per  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions i les seues disposicions de desplegament, les normes restants de dret administratiu i, a
falta d'això, s'aplicaran les normes de dret privat.

Específicament, l'actuació administrativa s'haurà d'orientar pels principis establits en l'article 8.3
de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Els procediments regulats en aquestes Bases s'ajustaran, en tot  cas,  a la Llei  39/2015 d'1
d'octubre del Règim Jurídic dels Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
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Resultarà  aplicable,  quan procedisca,  el  que establix  la  L.O 10/1995,  de 23 de novembre,
modificada per  la L.O 7/2012 en matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i la seguretat
social.

               Bases reguladores de la subvenció “Ajuda Bebe 2019”
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