Primera OBJECTE.
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions, per
concurrència competitiva, per a cobrir les despeses relacionades amb el naixement de
xiquetes/xiquets durant l’any 2021.
Segona. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ.

2.1. La quantia de l'ajuda serà de CINC-CENTS EUROS (500 €) per menor nascut, adoptat o
acollit legalment durant més de sis mesos.
2.2. Seran despeses subvencionables les destinades a satisfer les primeres necessitats
(alimentació, roba, higiènic-sanitàries) i mobiliari (bressols, cadires de passeig i/o menjaretc.) dels menors.
2.3. Almenys el 50% de la subvenció haurà de ser justificada mitjançant factures expedides
per establiments comercial ubicats a Bellreguard.
Tercera.- BENEFICIARIS.
3.1. Són beneficiaris:
Els progenitors o acollidors/adoptants de menors d'edat, titulars del llibre de família en el qual
figure registrat el seu naixement o adopció, o les famílies acollidores del/dels menor/s.
3.2. Requisits per a ser beneficiaris:
3.2.1 Ser espanyol o estranger resident legal a territori espanyol.
3.2.2 Ser resident i estar empadronats al municipi de Bellreguard amb una antiguitat superior
a 6 mesos en el moment de realitzar la sol·licitud.
3.2.3 No haver estat privats totalment o parcialment de la pàtria potestat dels seus fills o la
tutela dels quals haja estat assumida per una institució pública.
3.2.4 Haver-se produït el naixement, l'adopció o l'acolliment del/dels menor/s entre l'1 de
gener i el 31 de desembre de 2021.
3.2.5 Empadronar i residir a Bellreguard el/els menor/s amb els membres de la unitat familiar.
3.2.6 No haver estat sol·licitada per un altre membre de la mateixa unitat familiar o per l'altre
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progenitor, adoptant o acollidor en cas de nul·litat, separació o divorci.
3.2.7 En cas de separació o divorci, qui tinga la guarda i custòdia. En supòsits de custòdia
compartida, un dels progenitors ha de renunciar en favor de l’altre, i el cas de conflicte
s’atendrà per ordre de registre d’entrada.
No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de Bellreguard
La condició d’empadronament i/o residència es comprovarà d’ofici per l’Ajuntament, és a
dir, no s’haurà d’aportar cap documentació.
Quart. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
S’haurà d’aportar:
4.1 Model normalitzat de sol·licitud que es trobarà a disposició en la pàgina web de
l’Ajuntament i en la seu electrònica (ANNEX I).
4.2 Còpia del document acreditatiu de la pàtria potestat o acolliment del menor (llibre
de família, resolució judicial, resolució administrativa, etc.)
En cas de custòdia compartida, renúncia expressa d'un progenitor a favor de l'altre.
4.3 Declaració responsable de la persona sol·licitant de compliment dels requisits
establerts a les bases.
4.4 Full de manteniment de tercers en model normalitzat (dades bancàries)
Cinquè. LLOC, TERMINI DE PRESENTACIÓ I GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Les sol·licituds es podran presentar, amb cita prèvia, en registre d’entrada de l’Ajuntament , o
bé, per la seu electrònica de l’Ajuntament de Bellreguard https://bellreguard.sedelectronica.es
Les sol·licituds presentades seran resoltes en un període màxim d’un mes. En el cas de
mancança de la documentació necessària, es farà el requeriment corresponent i es disposarà
de 10 dies hàbils per aportar-la. En cas de no aportació, serà desestimada per eixe motiu.
Sisè. JUSTIFICACIÓ.

La justificació es realitzarà fins al 31 de gener de 2022.
Per tal de justificar la subvenció s’haurà d’aportar la següent documentació:


Model normalitzat de justificació de la subvenció atorgada (ANNEX II)
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El termini per a presentar la sol·licitud serà fins el 31 de desembre, ambdós inclosos. Per als
parts previstos per als últims dies de l’any, es tindran en compte com a nasciturus.



Factures de les despeses destinades a satisfer les primeres necessitats (alimentació,
roba, higiènic-sanitàries) i mobiliari (bressols, cadires de passeig i/o menjar- etc.) dels
menors.. No s’admetrà cap altra forma de justificació diferent a la factura.

Novè. Subjecció de les ajudes a disponibilitat pressupostària.
El nombre total de subvencions a concedir i el seu import, quedarà condicionat a l'existència
de crèdit adequat i suficient disponible en l’aplicació pressupostària 231-48000, podent
denegar l'Ajuntament sol·licituds que, reunint tots i cadascun dels requisits exigits, no
compten amb crèdit suficient per haver-se esgotat ja l’ aplicació en qüestió.
Desè. Publicitat
Aquestes bases es publicaran al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la pàgina web municipal i
al portal de transparència i al portal de transparència a l’apartat de subvencions.

ANNEX I - SOL·LICITUD D'AJUDES ECONÒMIQUES PER NAIXEMENT,
ADOPCIÓ O ACOLLIMENT DE MENORS - REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ

Per mitjà de la present, compareix i sol·licita:
Que se li concedisca la SUBVENCIÓ DESPESES RELACIONADES AMB XEC BEBE
2021
Declare reunir tots els requisits per a la concessió de l’ajuda que s’estableix en les bases
reguladores de la citada subvenció i aporte la següent documentació: (marque el que
corresponga). Important: les còpies s’acompanyaran del document original per a la seua
comprovació.


Full de Manteniment de Tercers en model normalitzat (dades bancàries).



Fotocòpia compulsada del DNI/NIE del/la sol·licitant o targeta de residència del/la
progenitor/a o adoptant.
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________________________________________________amb DNI/NIE________________
pare/mare/tutor legal de la xiqueta/xiquet________________________________________
amb data de naixement _____________________, telèfon ________________________,
correu electrònic ____________________________________ (en cas de acceptar la
notificació
electrònica)
i
domicili
en
Carrer/Avinguda_______________________________________________ de Bellreguard.



Fotocòpia compulsada del llibre de família o document acreditatiu del naixement o
adopció.



En els supòsits de nul·litat, separació o divorci es presentarà fotocòpia del conveni
regulador i/o sentència judicial que atribuïsca la guarda i custòdia del/la fill/a que
origina l'ajuda.



Altres:________________________________________________________________
___
A Bellreguard a de

de 2021.

(signat)

ANNEX II – JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER NAIXEMENT,
ADOPCIÓ O ACOLLIMENT DE MENORS - REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ

____________________________________amb
DNI/NIE________________
pare/mare/tutor legal de la xiqueta/xiquet________________________amb data de naixement
_________________,
telèfon
_____________,
correu
electrònic
___________________________ (en cas de acceptar la notificació electrònica) i domicili en
Carrer/Avinguda_________________________________ de Bellreguard.

Que se li concedisca la SUBVENCIÓ DESPESES RELACIONADES AMB XEC BEBE
2021
Declare reunir tots els requisits per a la concessió de l’ajuda que s’estableix en les bases
reguladores de la citada subvenció i aporte la següent documentació: (marque el que
corresponga). Important: les còpies s’acompanyaran del document original per a la seua
comprovació.


Full de Manteniment de Tercers en model normalitzat (dades bancàries).



Fotocòpia compulsada del DNI/NIE del/la sol·licitant o targeta de residència del/la
progenitor/a o adoptant.



Fotocòpia compulsada del llibre de família o document acreditatiu del naixement o
adopció.



En els supòsits de nul·litat, separació o divorci es presentarà fotocòpia del conveni
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Per mitjà de la present, compareix i sol·licita:

regulador i/o sentència judicial que atribuïsca la guarda i custòdia del/la fill/a que
origina l'ajuda.


Altres:________________________________________________________________
_____________________________________________________________
A Bellreguard a

______de de 2021.

(signat)

DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que les presents bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local de
data 29 de setembre de 2021.
EL SECRETARI ACCTAL.
Josep Server Ausina
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