BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NATALITAT ANY 2022
OBJECTE: L'objecte de la present Ordenança municipal és la regulació de l'ajuda econòmica per
naixement o adopció legal per a les persones empadronades en aquest municipi.
Aquesta subvenció, en qualsevol cas, haurà de guardar relació directa amb l'alimentació, la
cura, higiene, salut o vestimenta del nadó.
RÈGIM APLICABLE: El règim aplicable ve determinat per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions.
REQUISITS DELS BENEFICIARIS:
Seran beneficiaris els progenitors o adoptants del nadó, que siguen titulars del llibre de família
en el qual figure registrat el seu naixement o adopció i que complisquen els següents requisits
a la data de la sol·licitud:
a. La data de naixement o adopció del menor, així com l'empadronament a l'Ajuntament de
Llaurí, serà de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any en curs a la convocatòria de l'ajuda.
b. Ser espanyol o estranger empadronat amb residència legal a Espanya. Els estrangers que
residisquen a l'Ajuntament de Llaurí podran beneficiar-se de la prestació regulada en la
present ordenança sempre que complisquen les condicions previstes en la Llei orgànica
4/2000, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya, així com els requisits establits en la
present norma.
c. Els progenitors hauran d'estar empadronats en el municipi de Llaurí i tindre la residència
efectiva a Llaurí, almenys un d'ells amb una antiguitat ininterrompuda de 12 mesos en el
moment del naixement o a l'inici de la convivència en el cas d'adopció. En els supòsits de no
convivència dels titulars del llibre de família, el beneficiari de la prestació serà el pare o mare a
la custòdia de la qual haja quedat el nadó, sent solament aquest progenitor el que ha de
complir els requisits establits en les presents bases. En aquests casos, s'haurà de justificar
aquest supòsit mitjançant documentació que ho acredite, podent l'Ajuntament realitzar,
mitjançant els procediments legals pertinents, les comprovacions que resulten necessàries.
En els supòsits de custòdia compartida, només un dels progenitors podrà sol·licitar la
subvenció.
d. Els progenitors beneficiaris de l'ajuda, hauran de romandre empadronats i residint en el
municipi de Llaurí, almenys 1 any, després de la concessió de l'ajuda.
e. Els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les obligacions fiscals municipals amb
l'Ajuntament de Llaurí, així com amb les obligacions tributàries i la Seguretat Social.
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SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Les sol·licituds es formularan de l'1 de gener al
31 de desembre de l'any 2022, d'acord amb la convocatòria anual.
Les sol·licituds es dirigiran a l'alcaldia de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre d'entrada
de l'ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les sol·licituds inclouran la declaració responsable dels progenitors de trobar-se al corrent en
el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes
establits en l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions.
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades dels documents següents:
- Fotocopia DNI, permís de residència o NIE en vigor dels titulars del llibre de família.
- Fotocòpia del llibre de família complet.
- Certificat d'empadronament històric, dels progenitors o adoptants i fill/a.
- Fotocòpia del número de compte bancària de la persona sol·licitant.
- Declaració responsable dels progenitors de trobar-se al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Per part de l'Ajuntament es comprovarà si s'està al corrent amb els impostos i taxes
municipals.
Amb la finalitat d'esmenar possibles defectes de les sol·licituds o, en el seu cas, l'omissió
d'algun dels documents preceptius, es requerirà per escrit als interessats perquè en el termini
màxim de deu dies hàbils esmenen la falta, o aporten els documents preceptius, amb indicació
que, si així no ho feren se'ls tindrà per desistits de la seua petició, arxivant-se sense més
tràmit.
QUANTIA I ABONAMENT: La quantia d'aquesta ajuda per naixement es determinarà
anualment en la convocatòria, per a fills/as nascuts o adoptats/as i empadronats a Llaurí,
ascendint la mateixa a 1000€ de pagament únic per a cada fill/a nascut/a o adoptat/a i
empadronat/a a Llaurí.
Com a màxim es donarà una subvenció per xiquet/a. En el cas de parts o adopcions múltiples
es donaran tantes ajudes com xiquets/as.
Aquesta quantia s'abonarà en el número de compte que faciliten els sol·licitants.
JUSTIFICACIÓ: Concedida i abonada l'ajuda a l'interessat, aquest disposarà d'un termini de 6
mesos per a la seua justificació davant l'ajuntament, de la següent manera:
-Un 50% es justificarà presentant factures corresponents a comerços de Llaurí.
-El 50% restant es podrà justificar amb factures d'altres comerços d'altres localitats.
Les factures hauran de guardar relació directa amb productes d'higiene, alimentació, farmàcia,
higiene, salut, carrosseria i articles complementaris i vestimenta del nadó.
La no justificació de l'ajuda en el termini de 6 mesos, així com l'obtenció fraudulenta de l'ajuda
serà causa de revocació i devolució d'aquesta.
La quantia a justificar s'ajustarà a l'import de l'ajuda, tenint en compte que, en el cas que
l'import total de les factures presentades fora inferior a mil euros, l'interessat procedirà a la
devolució de la part no justificada.
PRESSUPOST: La concessió d'aquestes ajudes estarà supeditada la consignació pressupostària
anual que per a la mateixa s'establisca en el Pressupost municipal ordinari de l'any en curs.
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