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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dins del marc competencial que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim local, aquest Ajuntament té la voluntat de promoure i donar suport a l'atenció i protecció de les
famílies i  la  infància,  propiciant  les  mesures  polítiques  i  administratives necessàries per  a  fer-ho
possible.

De la  mateixa  manera,  aquest  Ajuntament  considera  necessari  apostar  per  la  regeneració  de la
capacitat  econòmica  local  i  el  suport  d'iniciatives  comercials,  sent  un  dels  objectius  d'aquest
Ajuntament  potenciar  el  consum  en  els  comerços  locals,  afavorint  les  mesures  polítiques  i
administratives necessàries per a fer-ho possible.

Per això, dins de l'acció de foment que, a fi de satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal, pot i ha de promoure l'Administració Local, i amb subjecció al règim jurídic previst en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com el seu Reglament recollit en el Reial
decret 887/2006, i l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, s'estableixen
les presents ajudes en el municipi d'Almussafes, l'objecte principal del qual és la millora del benestar
social i la qualitat de vida de les famílies i dels seus membres.

Els procediments regulats en la presents bases de subvenció s'ajustaran al que es disposa en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així
com a la legislació Local.
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Per l'acompliment d'aquest doble objectiu, incrementar el suport de les administracions públiques a
les famílies al mateix temps 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 concedeix a
les famílies amb filles i fills des de 0 fins a 3 anys, destinades compensar part de les despeses que
ocasiona el naixement o adopció i el manteniment d'aquests.

 BASE PRIMERA. Objecte i àmbit

La present convocatòria té com a objecte establir les bases reguladores que regiran la concessió de
subvencions en concurrència competitiva per a l'any 2022 dirigides a les famílies de la localitat amb
filles  i  fills  nascuts/adoptats  o  que  complisca  o  haja  complit  l'edat  d'1  fins  a  3  anys  l'any  de  la
convocatòria, amb l'objectiu de compensar part de les despeses que ocasiona el naixement o adopció
i el manteniment d'aquests.

La concessió de la subvenció i la seua gestió es realitzarà d'acord amb els següents principis:

 • Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

 • Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament.

 • Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

El procediment de concessió s'iniciarà mitjançant la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província per conducte de la Base de dades Nacional de Subvencions. 

Les 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, la normativa que la desenvolupa, i
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes (BOP Nº13 de 21-1-2020)

BASE SEGONA. Concepte i import de les ajudes

Seran conceptes subvencionables amb els corresponents imports els següents: 

a) Ajudes per naixement o adopció: 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 càpita de la unitat familiar.
Consistirà en una ajuda econòmica anual de pagament únic per cada filla o fill nascut o adoptat en
2022. 

b) Ajudes per manutenció: La quantia individualitzada de la subvenció serà com a mínim de 200 euros
i com a màxim de 800 euros per fill causant, segons renda per càpita de la unitat familiar. Consistirà
en una ajuda econòmica anual de pagament únic per cada filla o fill a càrrec que complisca o haja
complit l'edat d'1 fins a 3 anys l'any 2022. 

Per a tots dos conceptes, les ajudes es resoldran abans que finalitze l'exercici 2022, excepte aquelles
presentades durant  l'últim trimestre de l'exercici  o en l'exercici  següent, que podran resoldre's en
2023,  i  s'imputaran  al  crèdit  del  pressupost  de  2023,  sempre  que  existisca  disponibilitat
pressupostària per a això. 

El crèdit  màxim destinat a aquestes subvencions serà de 95.000 euros, amb carreg a la línia de
subvenció establida a l’efecte en l'aplicació pressupostària 2317-48901 del pressupost  ordinari  de
l'Ajuntament d'Almussafes, dels quals un màxim de 15.000 euros seran amb càrrec a l’exercici 2022, i
la  resta  s'imputaran  al  crèdit  del  pressupost  de  2023,  sempre  que  existisca  disponibilitat
pressupostària per a això.
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El nombre total  de subvencions a concedir  quedarà condicionat  a l'existència de crèdit  adequat i
suficient disponible amb càrrec a l'aplicació pressupostària anteriorment citada. Una vegada esgotat
el crèdit, no podran atorgar-se més subvencions en aquesta convocatòria. 

BASE TERCERA. Despeses subvencionables

Seran despeses subvencionables els realitzats durant l'exercici 2022 i fins a la data de sol·licitud, en
el municipi d'Almussafes, per l'adquisició de productes o serveis dirigits als menors. 

A tall d'exemple s'estableixen els següents:

-  Productes  d'alimentació  i  higiene  infantil:  aliments,  biberons,  coberts,  xuplons,  mossegadors,
bolquers, tovalloletes, sabons, cremes, pintes, raspalls de dents, pitets, etc.

-  Productes  de  farmàcia  i  parafarmàcia:  medicines,  vacunes,  pomades,  utensilis  de  puericultura,
termòmetres, sèrums, gases, antisèptics, etc.

- Necessitats de vestit, roba de la llar, articles complementaris: roba, calçat i complements, llençols,
mantes, nòrdics, tovalloles, etc.

- Mobiliari, parament i altres útils per al menor: Bressol, mini-bressol, carro, trona, cadira per al cotxe,
mobles,  articles  d'il·luminació  per  a  l'habitació,  xicotets  electrodomèstics  (calfa  biberons,
humidificadors, esterilitzadors, intercomunicador de vídeo i so, etc), articles de seguretat, mobiliari,
joguets, corre-corredors, sonalls, projectors amb llum nocturna,etc.

- Serveis: guarderies o escoles infantils, activitats extraescolars, tractaments de salut no inclosos en la
seguretat  social  (odontologia,  oftalmologia,  fisioteràpia,  logopèdia,  etc),  ajudes  tècniques  (ulleres,
ortopèdia, etc), etc.

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

BASE QUARTA. Règim de compatibilitats i cost de l'acció

Les  subvencions  concedides  per  l'Ajuntament  seran  compatibles  amb  la  percepció  d'altres
subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol
Administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

En tot cas l'import de la subvenció concedida per l'Ajuntament d'Almussafes en concurrència amb
altres subvencions, ajudes o ingressos, no podrà ser superior al cost de l'activitat subvencionada.

A aquest efecte, amb base en l'informe elaborat per  Save the Children “ El cost de la criança” en
2022, es quantifica el cost mig anual de l'acció naixement o adopció i manutenció d'un fill de 0 a 3
anys en 6.864 euros.

BASE CINQUENA. Beneficiaris i requisits

Podran ser beneficiaris de les ajudes que es regulen en la present convocatòria els progenitors i
tutors legals que tinguen al seu càrrec filles i fills nascuts o adoptats o que complisquen l'edat d'un a
tres anys l'any 2022, que presenten la sol·licitud en el termini corresponent i complisquen els requisits
que s'estableixen a continuació en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 

a) Estar empadronat i mantindre residència efectiva en el municipi d'Almussafes. Aquest requisit serà
exigible a tots dos progenitors, excepte en casos de separació o divorci, que serà exigit només al
progenitor que ostente la guarda i custòdia del menor, els casos de custòdia compartida que serà
exigible  solo  al  progenitor  sol·licitant  o  aquells  casos  que  presenten  causes  excepcionals  i
justificables, que hauran de ser valorades per l'òrgan instructor.

A més,  almenys un dels  progenitors  haurà de complir  un període mínim d'antiguitat  en el  padró
municipal d'1 any abans del naixement o adopció o de la data en què el menor compleix l'edat d'1 a 3
anys.  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 o a la data en què el menor
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compleix  anys.  L'Ajuntament  comprovarà  d'ofici  la  inscripció  i  antiguitat  en  el  padró  municipal
d'habitants. 

L'acreditació documental de la situació de residència real i efectiva s'efectuarà, a més del certificat
d'empadronament, mitjançant la presentació de les dues últimes factures de dos subministraments
bàsics de l'habitatge (llum/aigua/gas) anteriors a la data de sol·licitud, en els quals el/els titular/és
siguen els progenitors/tutors del menor, amb un consum al fet que acredite l'ús habitual de l'habitatge.
En cas que algun dels rebuts figurara a nom diferent del/els sol·licitant/s, serà necessari aportar la
documentació  justificativa  de  la  residència  real  i  efectiva  mitjançant  contracte  d'arrendament  de
l'habitatge i últim rebut de lloguer, declaració jurada del propietari de l'habitatge sobre cessió fent ús
de la mateixa en favor del sol·licitant de l'ajuda, o altres documents que acrediten residència real i
efectiva.

b)  Els  menors  que  donen dret  a  sol·licitar  aquesta  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,  i  aquells  casos  d'urgent  necessitat  social,  degudament  acreditats  i  valorats  pel
Departament de Benestar Social.

En els casos de separació o divorci, serà beneficiari el progenitor que tinga reconeguda judicialment
la  guarda i  custòdia  del  menor.  En els  casos de convivència  familiar,  o  separació  o divorci  amb
custòdia  compartida,  serà  beneficiari  un  d'ells,  de  comú  acord,  pressuposant  el  mateix  amb  la
presentació de la sol·licitud signada per tots dos progenitors. 

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

Exclusions

No podran  obtindre  la  condició  de persones beneficiàries,  aquelles  que es  troben  en  algun  dels
següents suposats:

1. No estar al corrent amb els pagaments de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal Tributària, així
com en les obligacions de pagament amb l'Ajuntament d'Almussafes.

2.  Haver  sigut  condemnat,  mitjançant  sentència  ferma,  a  la  pena  de  pèrdua  de  la  possibilitat
d'obtindre subvencions o ajudes publiques.

3. Ser deutor per reintegrament de subvencions a l'Ajuntament d'Almussafes

4. Trobar-se incurs en alguna dels circumstàncies assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.

5. Percebre prestació econòmica per acolliment familiar de menor tutelat per la Generalitat Valenciana
destinades  a  cobrir  les  despeses  de  manteniment  del  menor  la  guarda  del  qual  els  haja  sigut
delegada per resolució administrativa o judicial.

6. Progenitors privats de la pàtria potestat dels seus fills o la tutela dels quals haja sigut assumida per
una institució pública.

Les  circumstàncies  anteriors  s'acreditaran  mitjançant  declaració  responsable  davant  l'òrgan
condecent  de  la  subvenció,  o  mitjançant  comprovació  per  l'Ajuntament,  prèvia  autorització  del
sol·licitant  acceptada en el  model  instància,  si  no hi  ha manifestació  en contra,  i  en aquest  cas
l'interessat haurà d'aportar la corresponent certificació.
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En el no previst en aquesta base s'estarà al que es disposa en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre,  General  de  Subvencions,  i  en  l'art.  7  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions  de
l'Ajuntament d'Almussafes.

BASE SEXTA. Criteris de valoració de sol·licituds

6.1. Membres computables

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

- Els progenitors

- El menor causant de l'ajuda.

- Germans/as menors de 26 anys o majors d'aquesta edat quan es tracte de persones amb diversitat
funcional amb grau reconegut igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili i sempre
que no perceben cap mena d'ingrés.

6.1.2. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es 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
signatura en la sol·licitud.

No obstant això, sí que tindrà la consideració de membre computable en el seu cas, i serà necessària
la  seua signatura,  el  nou cònjuge o persona unida per  anàloga relació,  encara que no es trobe
legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la
renda familiar. 

6.1.3. En el cas de custòdia compartida, seran membres computables els dos progenitors, encara que
no convisquen, sent necessària la signatura de tots dos. En el supòsit que un d'ells no aportara la
documentació  exigida,  o  no  signara  la  sol·licitud  per  a  autoritzar  l'accés  a  dades,  la  subvenció
s'atorgarà,  si  és  procedent,  en  favor  de  l'altre  progenitor  sol·licitant  resultant  en  el  seu  cas  una
subvenció del 50% respecte a la quantia que corresponga aprovar segons barem.

6.2. Determinació de la renda familiar anual

6.2.1. A l'efecte 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, de conformitat amb el que es disposa en el punt anterior. 

6.2.2.  L'acreditació  de  les  dades  econòmiques  de  les  persones  sol·licitants  serà  consultada  per
l'òrgan gestor competent de manera telemàtica. El fet de participar en la convocatòria d'aquestes
ajudes comporta  l'autorització  expressa  de  les  persones interessades per  a  la  consulta  per  part
d'aquesta administració de les dades esmentades.

6.2.3. La declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que s'extrauran les dades
econòmiques que determinaran la concessió o no de l'ajuda, serà la corresponent a l'exercici 2021, 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 al fet que aparega siga negatiu o «0€» serà «0€» l'import que es consigne a l'efecte del
càlcul.

6.2.4. 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 pel
AEAT sobre aquests ingressos o imputacions integres la que constituirà la renda familiar o part d'ella,
aplicant-se  en  aquest  cas  una  minoració  d'aquests  ingressos  en  la  suma  de  2.000  euros,  de
conformitat amb el que es preveu en l'article 19 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, i  de 5.565 euros addicionals per al cas de rendiments nets del treball  del exercici 2021
inferiors a 13.115 €, a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants d'IRPF.
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6.2.5. En cas d'ingressos no incursos a IRPF, la renda computable d'aquest tipus, independentment
de les dades que la AEAT puga subministrar telemàticament, serà la suma dels ingressos íntegres
obtinguts  en  exercici  econòmic  2021.  S'exclouen  d'aquest  supòsit  les  prestacions  concedides  a
l'empara de la Llei  39/06 de 14 de desembre de promoció de l'autonomia personal i  atenció a la
dependència, i aquelles destinades a pal·liar situacions o estats de necessitat. 

6.2.6. En 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 del personal tècnic del Departament de
Benestar  Social,  aquestes  seran  computades  mitjançant  declaració  responsable  d'ingressos  del
sol·licitant. (Annex 2) 

6.2.7.  En  el  cas  d'haver  presentat  una  declaració  de  renda  complementària,  la  seua  sol·licitud
apareixerà  exclosa  en  les  llistes  provisionals  per  aqueix  motiu,  sent  necessari  que  la  persona
interessada present un certificat de la AEAT d'ingressos anuals de 2021, on conste la suma de les
quanties declarades i el presente en el termini d'esmena de la sol·licitud.

6.2.8. La no presentació davant l'Administració Tributària de la declaració de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, per part d'algun dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats,
segons la legislació vigent, serà motiu d'exclusió en llistats provisionals, podent esmenar en el termini
establit.

6.2.9.  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.

6.3 Barem aplicable

La renda per càpita anual és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual disponible, entre el
nombre de membres computables de la unitat familiar.

La quantia de la subvenció s'atorgarà d'acord amb la següent taula:

Renda Per Càpita Anual Subvenció Naixement Subvenció Manutenció

Fins                    5.000,00 € 600,00 € 800,00 €

De  5.000,01 €   a 7.000,00 €  500,00 € 700,00 €

De  7.000,01 €  a 10.000,00 € 400,00 € 600,00 €

De 10.000,01 €  a 15.000,00 € 400,00 € 300,00 €

Més de                 15.000,00 € 400,00 € 200,00 €

BASE SETENA. Termini, presentació de sol·licituds i documentació

7.1. Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 6 mesos des del naixement o l'adopció, o des de la
data que el menor va complir l'edat d'1 a 3 anys. 
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Per als nascuts o compliments l'any 2022 abans de la data de publicació de la subvenció, el termini
serà de 6 mesos des de l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquestes bases en el Butlletí Oficial
de la Província (BOP).

 7.2. Presentació de sol·licituds

 Per a sol·licitar aquesta ajuda es requerirà presentació conjunta de sol·licitud i justificació de la
despesa realitzada en el municipi d'Almussafes, per l'adquisició de productes o serveis dirigits als
menors. 

 Les  sol·licituds  juntament  amb  la  documentació  preceptiva  es  presentaran  Telemàticament  a
través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Almussafes, en el Registre auxiliar del Departament de
Benestar Social, en el Registre General de l'Ajuntament d'Almussafes, o per qualsevol dels mitjans
establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del
Procediment Administratiu Comú.

 La sol·licitud de subvenció  s'ajustarà al  model  d'aquesta convocatòria  i  implicarà l'acceptació
íntegra de les presents bases.  Els corresponents models de sol·licitud i  annexos de les presents
bases,  estarà  disponible  en  el  Departament  de  Benestar  Social,  en  el  *IMAC  de  l'Ajuntament
d'Almussafes i en la pàgina web www.almussafes.es

 En cas de presentar sol·licituds per a diversos fills, s'haurà de formalitzar una sol·licitud per a
cadascun  d'ells  sense  necessitat  duplicar  la  documentació  a  adjuntar,  excepte  la  documentació
acreditativa de la justificació de la despesa, que haurà de ser individualitzada per a cada sol·licitud.
No seran vàlides els sol·licituds que no siguen tramitades en la forma i terminis indicats en aquestes
bases.

 En la sol·licitud haurà d'indicar-se, de manera clara i llegible, les persones que componen la unitat
familiar, havent de constar la signatura per part d'aquells majors de 16 anys. 

 Participar en aquesta convocatòria comporta l'autorització expressa a l'Ajuntament per a accedir 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. 

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

 Acreditació de la identitat del sol·licitant.

 Documentació acreditativa de la representació legal, en el seu cas

 Llibre  de  família,  on  s'incloga  el/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. 

 En cas de separació o divorci s'haurà d'aportar el conveni regulador i rebut actual en concepte de
manutenció de qualsevol dels fills que formen part de la unitat familiar, a més del causant.

 Les  dues  últimes  factures  de  dos  subministraments  bàsics  de  l'habitatge  (llum/aigua/gas)
anteriors a la data de sol·licitud, en els quals el/els titular/és siguen els progenitors/tutors del menor,
amb un consum al fet que acredite l'ús habitual de l'habitatge. En cas que algun dels rebuts figurara a
nom diferent del/els sol·licitant/s, serà necessari aportar la documentació justificativa de la residència
real i  efectiva mitjançant contracte d'arrendament de l'habitatge i últim rebut de lloguer, declaració
jurada del propietari  de l'habitatge sobre cessió fent  ús de la mateixa en favor  del  sol·licitant  de
l'ajuda, o altres documents que acrediten residència real i efectiva.

 Justificació de l'ajuda, mitjançant factures/tiquets de compra justificants de la despesa que haurà
d'haver sigut realitzat obligatòriament en el municipi d'Almussafes, en els quals es mostre el concepte
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(producte  o  servei  adquirit),  l'import  total  (*iva  inclòs)  i  el  comerç  o  establiment  (degudament
identificat) en el qual ha sigut adquirit el producte o servei. 

  Preferiblement  en  les  factures/tiquets  de  compra  constaran  únicament  les  despeses
subvencionables. 

  És recomanable que l'import justificat siga igual o superior a la quantia màxima a subvencionar
segons concepte sol·licitat, tenint en compte que l'import de l'ajuda no podrà ser superior a l'import
justificat, encara quan corresponga d'acord amb els criteris establits en la Base 6.3. 

  • Model emplenat de domiciliació bancària del sol·licitant per a poder efectuar el pagament de la
subvenció. (Annex 5)

  • L'Ajuntament es reserva el dret a sol·licitar la documentació complementària que considere
necessària per a comprovar la veracitat de les dades aportades.

7.4. Documentació inclosa dins de la sol·licitud normalitzada:

 Declaració  responsable  de  no  rebre  o  haver  rebut  cap  altra  ajuda  pel  mateix  concepte
subvencionat per l'Ajuntament, o en cas contrari, la quantia i naturalesa d'aquesta. (Annex 4)

 Compromís de comunicar tan prompte com es coneguen, l'obtenció de subvencions o ajudes per
a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals. (Annex 4)

 Compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades
que li siguen requerits, segons la normativa vigent.

 Autorització  d'accés  a  dades de l'Agència  Estatal  d'Administració  Tributària  i  de la  Seguretat
Social signada per tots els membres computables de la unitat familiar .

 Declaració responsable atorgada davant 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.

BASE OCTAVA. Procediment de concessió

El procediment de concessió s'ajustarà, en el no previst en les presents bases, al que disposa el títol I
“Procediments de concessió i gestió de les subvencions” de la Llei 38/2003 de 17 de novembre.

D'acord amb el que s'estableix en l'art. 22 de la Llei General de Subvencions, i l'art. 10 de l'Ordenança
General  de  subvencions  de  l'Ajuntament  d'Almussafes,  aquestes  ajudes  s'atorgaran  mitjançant
concurrència competitiva.

Les  sol·licituds  es  remetran  al  Departament  de  Benestar  Social  per  a  la  seua  tramitació.  Les
sol·licituds es tramitaran segons el seu registre d'entrada i les ajudes es concediran segons en l'ordre
en què queden complets els expedients, fins al límit del crèdit oferit.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no acompanya els documents establits en la convocatòria,
l'òrgan instructor requerirà al subjecte interessat perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable
de 10 dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud,  prèvia resolució
que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

8.1. Instrucció:
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La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà al Departament de Benestar
Social,  que  realitzarà  d'ofici  quantes  actuacions  estime  necessàries  per  a  la  determinació,
coneixement  i  comprovació  de  les  dades  en  virtut  dels  quals  ha  de  formular-se  la  proposta  de
resolució. 

L'òrgan instructor verificarà que les persones sol·licitants es troben en la situació que fonamenta la
concessió de la subvenció o que en elles concorren les circumstàncies i es compleixen les condicions
i requisits previstos en les bases i convocatòria per a poder ser beneficiaris.

Les activitats d'instrucció comprendran:

a) Petició de quants informes estime necessaris per a resoldre o que siguen exigits per les normes
que regulen la subvenció.

b) Avaluació de les sol·licituds efectuada conforme amb els criteris establits en la convocatòria.

c) Comprovació de la documentació presentada per a la justificació de la despesa efectuada.

Avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe en el qual conste expressament que de la
informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits
necessaris per a accedir a les subvencions, i que servirà de base per a la proposta de resolució, així
com qualsevol altra circumstància rellevant per al procediment. 

A continuació l'òrgan col·legiat Comissió de Valoració emetrà informe en el qual es concrete el resultat
de l'avaluació efectuada.

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'art.  18  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions  de
l'Ajuntament d'Almussafes, la Comissió de Valoració estarà composta per:

* El Regidor del Departament de Benestar Social, que actuarà com a President

* La Directora del Departament de Benestar Social

* La Treballadora Social

* L'Administrativa del Departament, que actuarà com a Secretària.

8.2. Proposta de resolució:

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i  de l'informe de la comissió de valoració, formularà la
proposta de resolució provisional, degudament motivada, que serà publicada en la pàgina web de
l'Ajuntament d'Almussafes (www.almussafes.es). La identificació en els llistats publicats es realitzarà
mitjançant els quatre dígits centrals del número de NIF/NIE de la persona sol·licitant, així com les
inicials del nom i cognoms, i el número de registre d'entrada de la sol·licitud.

Aquesta publicació farà efecte de notificació a les persones interessades d'acord amb el que estableix
l'article 45 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre,  de règim jurídic de les administracions públiques i  de
procediment administratiu comú, sent aquesta data la que es considere als efectes establits en la
legislació de procediment administratiu comú.

Publicats  els  llistats  provisionals,  les  persones interessades disposaran  d'un  termini  de  deu  dies
hàbils, comptats a partir de l'endemà a la publicació en la web municipal, per a esmenar els defectes
observats  i  presentar  les al·legacions oportunes per  mitjà  de l'aportació  de la  documentació  que
estimen adequada. Transcorregut  el  termini,  l'òrgan instructor procedirà  a fer  les correccions que
corresponguen.

Examinades les  al·legacions  adduïdes  en el  seu  cas  pels  subjectes  interessats,  es  formularà  la
proposta de resolució definitiva amb expressió dels sol·licitants per als quals es proposa la concessió
de la subvenció, la quantia justificada, i la quantia de l'ajuda a concedir, especificant la seua avaluació
i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la, així com la desestimació motivada de la resta de les
sol·licituds. Aquesta proposta serà sotmesa a la fiscalització de la Intervenció Municipal.
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Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari proposat
enfront de l'Administració, mentre no se li haja notificat la resolució de concessió.

8.3. Resolució:

La  proposta  de  resolució  definitiva  serà  elevada  a  l'òrgan  competent  per  a  la  resolució  del
procediment.

Correspon a l'Alcaldia-Presidència la resolució de concessió d'aquestes subvencions, havent delegat
la competència en la Junta de Govern Local en virtut de Resolució d'Alcaldia núm. 1631/2021 de 3 de
juliol. 

La resolució, a més de contindre la relació de sol·licitants els que es concedeix la subvenció, farà
constar, de manera expressa la quantia d'aquestes, especificant la seua avaluació i els criteris de
valoració seguits per a efectuar-la, així com la desestimació motivada de la resta de les sol·licituds, i
serà publicada en la pàgina web de l'Ajuntament d'Almussafes (www.almussafes.es) en els termes
expressats en el punt anterior per als llistats provisionals. De la mateixa forma, aquesta publicació
farà efecte de notificació a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 45 de la llei
39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu
comú, sent aquesta data la que es considere als efectes establits en la legislació de procediment
administratiu comú. Aquest acord posarà fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda en la forma i
terminis previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

El  termini  màxim  per  a  resoldre  i  notificar  les  ajudes  serà  de  sis  mesos  a  comptar  des  de  la
presentació  de la sol·licitud o esmena de documentació.  Transcorregut  el  termini  sense haver-se
notificat la resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de subvenció en els termes
de l'art. 21 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Les  causes de  nul·litat  i  anul·labilitat  del  procediment  són  les  regulades en  la  Llei  39/2015,  d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En els casos de circumstàncies o casuístiques no previstes de manera expressa en aquestes bases,
o que suscite dubtes quant a la seua interpretació a l'hora de dictar resolució, s'estarà als criteris que
determine la Comissió de Valoració.

8.4. Seran causes de denegació:

a) Absència del número de NIF/ NIE

b) Incompliment de les obligacions fiscals per part d'algun dels membres de la unitat familiar, tant en
el referit a l'obligació de declarar com per constar en diverses declaracions a *AEAT. Així mateix,
també serà causa d'exclusió el no trobar-se al corrent amb les seues obligacions davant l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària, la Hisenda Local i/o la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) Que els ingressos de capital mobiliari igualen o superen els 2.500 euros.

d) No acreditació documental de la residència real i efectiva.

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

f) No acreditació de la sentència i del conveni regulador de separació o divorci, en el seu cas.

g) Presentació de la sol·licitud fora de termini.
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h) Que l'import de la subvenció concedida per l'Ajuntament d'Almussafes en concurrència amb altres
subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol
Administració  o  ens  públics  o  privats,  nacionals  o  internacionals,  supere  el  cost  de  l'activitat
subvencionada.

k) Absència de les signatures de sol·licitud i d'autorització.

l) Absència del model de domiciliació bancària.

m) Defunció del sol·licitant

n) Trobar-se en algun dels supòsits d'exclusió recollits en la Base Cinquena.

BASE NOVENA. Reconeixement de l'obligació, pagament i justificació

9.1. Reconeixement de l'obligació.

Obtinguda la resolució favorable de la concessió d'ajudes,  es procedirà a realitzar a proposta de
reconeixement de pagament, devent el beneficiari acreditar que es troba al corrent de les obligacions
tributàries, enfront de la Seguretat Social i l'Ajuntament.

Haurà d'acompanyar-se la certificació a la qual es refereix l'article 88,3 del  Reglament de la Llei
General de Subvencions, expedida per l'òrgan instructor.

La proposta de reconeixement de pagament serà sotmesa a fiscalització de la Intervenció Municipal. 

9.2. Pagament

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes rebran les mateixes mitjançant transferència bancària
directa al sol·licitant.

En compliment de la normativa estatal, la subvenció concedida serà inclosa en la declaració anual
d'operacions amb tercers (model 347) que remet l'Ajuntament d'Almussafes a l'Agència Tributària. La
subjecció o no a tributació de les mateixes estarà en funció de la normativa aplicable en l'Impost de la
Renda de les persones físiques.

9.3. Justificació

El fet del naixement i manutenció dels fills comporta una despesa per a les famílies quantificat en la
Base Quarta,  que aquestes han d'afrontar  de manera ineludible.  No obstant  això,  és necessari  i
obligatori  que  l'import  de  la  subvenció  es  destine  a  cobrir  l'objecte  d'aquesta,  sent  obligació  del
beneficiari la rendició del compte justificatiu. Seguint aquest precepte:

 • El sol·licitant presentarà al costat de la sol·licitud d'ajuda la documentació necessària per a la
justificació de la despesa efectuada.

 • La comprovació de la justificació de la despesa es realitzarà durant la instrucció del procediment,
previ a la proposta de resolució provisional (Base 8.1.c)

 •  Es deduiran de la  despesa justificada aquells  productes o serveis  que no siguen derivats  del
naixement, adopció o manutenció del menor objecte de l'ajuda, i també aquells que no hagen sigut
adquirits en els comerços o establiments del municipi d'Almussafes. 

 • L'absència de justificació a bastament suposarà una minoració de la subvenció fins a l'import màxim
justificat.

BASE DÈCIMA. Obligacions de les persones beneficiàries
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Les  persones  beneficiàries  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 ONZENA. Reintegrament

13.1 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 hui en què s'acorde la procedència del reintegrament,
en els següents casos:

a) Haver obtingut la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que l'hagueren
impedida.

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

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

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

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

BASE DOTZENA. Publicació 

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

Les  subvencions  atorgades  seran  enviades  a  la  Base  de  dades  Nacional  de  Subvencions,  en
aplicació als principis recollits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

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

BASE TRETZENA. Protecció de dades 

Les  dades  de  caràcter  personal  seran  tractats,  en  qualitat  de  responsable,  per  l'Ajuntament
d'Almussafes, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'ajuda o subvenció i, en el seu cas, dur a
terme la valoració o baremació de la concurrència de requisits, la publicació en diari o butlletí oficial
i/o, en el seu cas, espais, físics o electrònics, institucionals, així com el control i fiscalització de les
ajudes o subvencions.

 El  tractament  de  les  dades  està  legitimat  sobre  la  base  del  compliment  d'obligació  legal  de
l'Ajuntament [Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; 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; Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques. Llei 1/2015, de 6 de febrer, de
la  Generalitat,  d'Hisenda  Pública,  del  Sector  Públic  Instrumental  i  de  Subvencions.  Una  altra
legislació, europea o autonòmica], així com el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament. 
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Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van
recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i
del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
En el seu cas, les dades podran ser conservats amb finalitats d'arxiu d'interès públic, investigació
històrica o fins estadístics. Les dades poden ser cedits o comunicats a altres òrgans de l'Administració
europea, estatal, autonòmica o local, en funció de la mena d'ajuda o subvenció sol·licitada, així com
en els supòsits previstos, segons Llei. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació  o,  en  el  seu  cas,  oposició,  presentant  un  escrit  en  el  Registre  d'Entrada,  electrònic  o
presencial, de l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i,
al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal o electrònic, acompanyar la còpia del DNI,
Passaport, NIE o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal
o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu
d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals,
podrà interposar una reclamació, en primer lloc,  davant el nostre Delegat de Protecció de Dades
almussafes_dpd@gva.es  o,  en  el  seu  cas,  davant  l'Agència  Espanyola  de  Protecció  de  Dades
www.aepd.es 

BASE CATORZENA. Règim jurídic  

Les presents ajudes es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i les
seues  disposicions  de  desenvolupament,  l'Ordenança  General  de  subvencions  del  Ajuntament
d'Almussafes, les normes restants de dret administratiu i, en defecte 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.

Resultarà aplicable, quan siga procedent, el que s'estableix en 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.
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