7.6.- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS PER AL FOMENT A LA NATALITAT

Aprovació inicial
Publicació BOP
Al.legacions
Publicació definitiva BOP

26/05/09
18/06/09
NO
12/08/09

ARTICLE1.Fonament Legal
Aquesta Ordenança té el seu fonament legal als articles 2 i 25.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de Règim Local
ARTICLE 2. Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és la regulació del Règim Jurídic de l'atorgament d'ajuts
per la natalitat en aquesta localitat.
ARTICLE 3. Beneficiaris
Seran beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta Ordenança:
1.- Els progenitors, ja sigui casats, parelles de fet o famílies monoparentals que tinguin
fills.
2.- Així mateix podran ser beneficiaris els adoptants de nens menors d’un any.
ARTICLE 4. Requisits per a la Concessió de la Subvenció
1. Donarà lloc al reconeixement de la subvenció cada naixement que tingui lloc, o cada
adopció que es formalitzi pels beneficiaris assenyalats a l'article anterior.
2. Serà requisit imprescindible per al reconeixement de la subvenció, que resideixin en
el Municipi amb caràcter efectiu, i acreditats en aquest Municipi amb almenys dos anys,
ambdós progenitors, en el cas de casats o de parelles de fet.
Serà document acreditatiu el certificat d'empadronament i convivència.
3. Serà requisit per al pagament efectiu de l'ajuda que les persones beneficiàries
assenyalades en l'apartat anterior continuïn residint en el Municipi i que, en tot cas, el
nounat hagi estat empadronat per primera vegada en el mateix Municipi i domicili que
els beneficiaris.
En cas d'adopció, que en el termini d'un mes a comptar de la Resolució Judicial sigui
inscrit en el Padró, així mateix, al domicili de l'adoptant.
Serà document acreditatiu del compliment del disposat en aquest apartat el certificat
d'empadronament i convivència de la unitat familiar.
4. Els beneficiaris s'hauran de trobar al corrent de les obligacions fiscals municipals
durant tot l'any anterior al naixement o adopció.
ARTICLE 5. Quantia dels Ajuts i Procediment
1. Import
Queda establert l’import de 300,00 euros per cada naixement que tingui lloc o cada
adopció, que es formalitzi.

L'Ajuntament anualment en el seu Pressupost destinarà la quantitat global a concedir
per ajuts a la natalitat, import que serà el límit dels ajuts a reconèixer.
L'Ajuntament, no obstant això el disposat en l'apartat anterior, en vista de les peticions
existents, podrà formular la modificació pressupostària corresponent, incrementant o
disminuint l'import global, per adaptar-lo a la despesa resultant.
2. Procediment
1. Les sol·licituds d'ajuts es presentaran en el Registre General durant el mes de gener
de cada any pels naixements o adopcions que haguessin tingut lloc l'any natural
anterior.
A les mateixes s'haurà d'acompanyar la següent documentació:
- Certificat de naixement del nounat expedit pel Registre Civil corresponent en
el cas de naixements.
- Còpia de la Resolució Judicial en el cas d'adopcions.
- Certificat d'empadronament dels beneficiaris que acrediti la residència efectiva
en el Municipi durant almenys els últims dos anys, així com de convivència dels
beneficiaris amb el nounat o amb l'adoptat.
S'indicarà la data d'empadronament del nounat i causa d'inscripció.
- Certificació municipal acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions
fiscals municipals durant tot l'any anterior.
- Compte corrent bancari on s'efectuarà l’ingrés .
2. Completada la documentació, una vegada expirat el termini atorgat a l'efecte pels
Serveis Municipals, es comprovaran les dades i, informat l'assumpte per l'Alcaldia, es
proposarà al Ple d’aprovació de l’expedient i les quanties individualitzades
corresponents. L’'esmentat Acord serà notificat als sol·licitants.
3. Adoptat l'Acord pel Ple, s'abonarà als beneficiaris l'import resultant en el termini que
s'estableixi en el propi Acord plenari.
ARTICLE 6. Responsabilitats
Qualsevol falsedat que es detecti donarà lloc al no reconeixement de l'ajuda o, cas
d'haver-la percebut ja, a la devolució de la mateixa amb els interessos legals
corresponents, independentment de les responsabilitats administratives, civils o penals
que es poguessin exigir.
ARTICLE 7. Compatibilitats
Els ajuts seran compatibles amb els ajuts que puguin obtenir-se dels Organismes oficials
de l'Estat, de la Comunitat Autònoma, de la Província o de la Comarca.
ARTICLE 8. Règim Jurídic

La Normativa que regula la concessió d'ajuts a la natalitat és la pròpia Ordenança. Per al
no previst en la mateixa, es tindrà present la Normativa administrativa reguladora de
règim local, en el seu defecte, de caràcter general.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.-Es tindrà dret a percebre la corresponent ajuda per aquells naixements o
adopcions que tinguin lloc a partir del dia primer de gener del 2.009.
Segona.- Queda establert un termini de fins al 31 de desembre del 2.009 per poder
demanar la subvenció pels naixements o adopcions produïts a partir del dia 4 de juny
del 2.005 fins el dia 31 de desembre del 2.008, quan la present ordenança entri en vigor.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previstos a
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per remissió del disposat a l'article 70.2 de
la mateixa.
Sant Aniol de Finestres, 27 de juliol del 2.009

El Secretari

Vist i Plau
Alcalde

