AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA

BASES REGULADORES ESPECIFÍQUES DE SUBVENCIONS A LA NATALITAT O ADOPCIÓ
D’UN FILL/A.
1. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquestes bases es reforçar i donar suport a les famílies en el moment de naixement i/o
adopció d’un/a fill/a que hagi tingut lloc a partir de l’1 de gener de 2019 i anys posteriors
mentrestant no es modifiqui o aprovi deixar sense efecte aquestes bases.
2. Finalitat
Oferir el xec nadó per compensar les despeses ocasionades per l’entrada d’un nou membre a la
família.
3. Persones beneficiàries
Les famílies en què un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat a l’Ampolla amb una
antiguitat mínima d’un any d’empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o
nena ha d’estat empadronat/da a l’Ampolla i ha d’haver nascut a partir de l’1 de gener de 2019. En
cas de separació dels progenitors, el/la sol·licitant haurà d’acreditar que té assignada la guàrdia i
custòdia del fill/a objecte de l’ajut.
4. Requisits de les persones beneficiàries
- Que el/la sol·licitant estigui empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’un any abans del
naixement o adopció del nen/a.
- Per poder accedir a l’ajut és necessari trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de l’Ampolla i s’han de complir amb els requisits estipulats a l’article 13 de la Llei
38/2003 de subvencions
5. Quantia individualitzada de la subvenció
Es tracta d’un ajut únic de 150 € per compensar les despeses que comporta el naixement o
adopció d’un fill o filla a partir de l’1 de gener de 2019.
6. Presentació de sol·licituds
6.1. El lloc de presentació de les sol·licituds pot ser presencial en el registre general d’entrades
de l’Ajuntament de l’Ampolla, de dilluns a divendres d les 9:00 a les 14:00 hores, sempre que no
sigui festiu. Mitjançant la seu electrònica (https://ampolla.eadministracio.cat/info.0) En qualsevol
cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l’article 16.4 i 5 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6.2. El termini per presentar la sol·licitud serà de 6 mesos des del naixement o adopció del nen/a.
6.2. La documentació a presentar és la següent:
a) Instància de sol·licitud
b) Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
c) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari
de subvencions 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 Llei 38/2003.
d) Còpia del llibre de família o còpia de la resolució judicial de constitució de l’adopció.
e) En cas de separació, document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del menor.
La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció.
L'ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament i la situació d'estar al corrent de les obligacions
tributàries municipals. A aquests efectes, s'unirà als expedients individuals prova fefaent d'aquests
extrems.
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7. Procediment de concessió
7.1. Un cop presentada, la sol·licitud serà objecte d’estudi i d’informe per part dels serveis
municipals.
7.2. Els serveis municipals verificaran que el/la sol·licitant ha presentat la documentació exigible,
dins del termini establert, i que compleix els requisits establerts en aquestes bases.
7.3. Si no s’aporta tota la documentació o si no es compleixen els requisits, es requerirà a
l’interessat/da per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents
preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 68
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
prèvia resolució dictada a l’efecte per la Junta de Govern Local.
7.4. La Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de
concessió de la subvenció. El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà de 60 dies
des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució en el termini indicat tindrà
efectes desestimatoris.
7.5. Els criteris de selecció per poder accedir a la subvenció són el compliment dels requisits de
persona beneficiària que estableix l’article 4 i la presentació de la documentació de l’art. 6.2.
8. Incompliment
Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada, i, si escau, el
reintegrament dels fons rebuts, en el cas que el beneficiari incompleixi les obligacions establertes
en aquestes bases o en la normativa general de subvencions
9. Renúncia
Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la subvenció
atorgada, tot comunicant, mitjançant escrit motivat, en un termini màxim de quinze dies des del
moment en que es produeixi el fet que motivi la renuncia i, a aquest efecte, l’òrgan que va
concedir-la dictarà la resolució corresponent.
10. Pagament de la subvenció
L’import de la subvenció s’abonarà en el termini de 30 dies des de la resolució de l’atorgament de
la subvenció.
11. Aplicació pressupostaria i finançament
El pressupost dels anys 2019 i següents dotaran els crèdits pressupostaris necessaris per cobrir
l’import de les subvencions.
12. Obligacions dels beneficiaris
Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:
a) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,
aportant tota la informació que els sigui requerida.
d) Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de les disposicions generals
vigents.
13. Publicitat
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat a traves de la
seu electrònica de l’Ajuntament o qualsevol mitja que es consideri oportú.
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14. Disposició final
En tot allò no recollit en aquestes Bases Especifiques la convocatòria es regirà per les Bases
Generals per l’atorgament de subvencions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa.”

