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Ajuntament de Riola
Edicte de l’Ajuntament de Riola sobre bases reguladores 
de la subvenció Xec Bebé.

EDICTE
Mitjançant Acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de juliol de 2020, 
es va aprovar per unanimitat dels presents, les Bases reguladores de 
la Subvenció Xec Bebé, i que a continuació es transcriuen:
“Base 1a Objecte de la subvenció.
L'Ajuntament de Riola, a través de la Regidoria de Serveis Socials, 
considera a la Família com a eix fonamental de la seua acció com 
a Equip de Govern.
Les prestacions econòmiques dirigides a sufragar despeses destinades 
a cobrir necessitats bàsiques familiars constitueixen un dels elements 
fonamentals de la inclusió social, a més de respondre a un dret 
subjectiu de la ciutadania
Sent conscients que el naixement o adopció d'un xiquet o una xiqueta 
comporta unes despeses inicials als quals les famílies han de fer front, 
des de l'Ajuntament de Riola es vol ajudar a les famílies que tinguen 
fills o filles per naixement o adopció mitjançant la posada en marxa 
del programa Xec- Bebé.
Considerant l'exposat, les presents bases tenen per objecte la con-
cessió d'ajudes per a atendre les despeses de manutenció, vinculats 
directament amb el naixement o adopció d'un bebé, articulant-se a 
través de la compra de productes farmaceutics.
Base 2a Destinataris i requisits
2.1. Destinataris
Mares o pares que hagen tingut o adoptat un fill o una filla Tutor o 
tutora amb la pàtria potestat/tutela, en cas de defunció dels pares.
Seran beneficiàries d'aquest programa conjuntament els progenitors 
o adoptants del menor, titulars del llibre de família, en el qual figure 
registrat el naixement o adopció d'aquest.
Així mateix, tindrà la condició de persona beneficiària el/la 
progenitor/a o adoptant, titular del llibre de família, que convisca 
amb el menor que motiva esta prestació, tant en els casos de 
separació o divorci, com en els casos de famílies en situació de 
monoparentalitat.
En el cas de progenitors separats de fet, però que encara no disposen 
de la corresponent sentència de separació, l'òrgan concedent podrà 
requerir a qui sol·licita l'ajuda, al fet que aporte la documentació 
justificativa d'aqueixa situació, i fins i tot, si ho considerara necessari, 
podrà requerir dels serveis socials municipals que elaboren informe 
sobre sobre aquest tema.
En cap cas podran ser beneficiaris els progenitors o adoptants que 
estiguen privats judicialment de la pàtria potestat del menor, o la 
tutela dels quals haja sigut assumida per una Institució Pública.
2.2. Requisits
1.- Serà requisit imprescindible per al reconeixement de la subvenció 
que tots dos progenitors, hagen residit, en el municipi de Riola 
amb caràcter efectiu, acreditat i ininterromput d'almenys 6 mesos 
d'antelació al naixement o adopció.
En el cas de parelles de fet, separades o en situació de “monoparen-
talitat” , haurà de justificar l'empadronament a Riola la persona que 
ostente la guarda i custòdia.
En cas que un dels pares, per raons de treball i quan la Llei exigisca 
estar empadronat en el mateix lloc on s'exerceix l'activitat laboral, 
no reunira aquest requisit, haurà d'acreditar-se tal situació aportant 
el certificat d'empadronament acompanyat d'una declaració jurada 
on conste el motiu i la normativa que regula la mateixa, així com el 
lloc de residència de la unitat familiar.
En el supòsit de famílies monoparentals, només s'exigirà que figure 
empadronada amb una antiguitat ininterrompuda de 6 mesos, la 
persona al càrrec del xicotet.
Serà requisit per al pagament efectiu de l'ajuda que les persones 
beneficiàries assenyalades en l'apartat anterior es troben residint 
en el municipi de Riola i que, en tot cas, el nounat haja sigut 
empadronat per primera vegada al municipi i mateix domicili que 
els beneficiaris.
En cas d'adopció, es concedeix el termini d'un mes a comptar de la 
resolució judicial, perquè l'adoptat siga inscrit en el Padró i en el 
domicili de l'adoptant.

En el cas d'adopcions, el límit d'edat per a l'obtenció de l'ajuda serà 
de 2 anys.
2.- No estar sotmés en cap de les causes fixades en l'article 13.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3.- Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb 
la AEAT, amb l'Ajuntament de Riola i amb els organismes de la 
Seguretat Social
Base 3a Drets i obligacions
a) Drets:
Els beneficiaris tindran dret a sol•licitar la subvenció per a cobrir les 
despeses degudament acreditades pels mitjans legals la quantitat de 
200,00 € que siguen objecte del dit ajuda.
b) Obligacions:
Els beneficiaris 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 4ª Forma i termini de presentació de sol·licituts
1. Les sol·licituds es presentaran preferentment en el registre electrò-
nic de l'Ajuntament de Riola en imprés normalitzat de sol·licitud que 
estarà disponible en la web municipal. En la pàgina web municipal 
estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i 
s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
De la mateixa manera, es podran presentar per qualsevol dels mit-
jans admesos en l'article 16.4) de la Llei 39/2015, de Procediment 
Administratiu Comú de les AAPP.
Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a 
l'ací descrit serà inadmesa.
2. La sol·licitud se subscriurà per la persona que acredite la represen-
tació de l'entitat interessada per qualsevol mitjà vàlid en dret.
Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud per convoca-
tòria. En cas de presentar més d'una sol·licitud, l'òrgan instructor del 
procediment únicament considerarà la presentada en primer lloc.
3. Les instàncies sol·licitant la present ajuda es podran presentar 
fins al 30 de novembre 2020, a partir de l'endemà a la publicació de 
l'extracte de les bases en la pàgina web de l'Ajuntament, així com 
en el BOP València.
La concessió d'ajudarà tindrà en compte la disponibilitat de crèdit 
en la partida pressupostària habilitada per a això i la data i número 
de registre d'entrada de la sol·licitud.
4. En la pàgina web municipal estarà disponible la informació i 
documentació de la convocatòria.
La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit 
i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran 
causes d'inadmissió.
5. En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, 
es considerarà
com a data de registre d'Entrada la de l'última presentació de docu-
mentació relativa a aquesta sol·licitud.
6. Si la sol·licitud o la documentació que ha d'acompanyar-la no 
reuniren les dades d'identificació,o té d'algun error o anaren incom-
pletes, es requerirà al sol·licitant, d'acord amb el que s'estableix en 
l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, perquè, en un termini 
de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, 
amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua 
petició, prèvia resolució dictada en els termes previstos en l'article 
21.1 de la citada llei.
Base 5ª Documentació a aportar pels sol·licitants.-
La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona 
interessada o el seu representant legal i ha d'acompanyar-se obliga-
tòriament de la següent documentació:
1. Fotocòpia del DNI/Targeta de Residència en vigor de tots dos 
progenitors
2. Fotocòpia del llibre de família (de totes les fulles de les persones 
que componen la unitat familiar), excepcionalment s'admetrà docu-
ment acreditatiu de naixement/adopció.
3. Volant d'empadronament de la unitat familiar, que incloga al 
bebé
4. Dades bancàries del sol·licitant (Fotocòpia de la primera fulla de 
la cartilla del banc, on es reflectisca el número del compte bancari)
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Base 6ª Procedimient de concessió.
1. La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, 
es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en els articles 22.1 i 23 
a 27 de la Llei General de Subvencions.
2. Es nomenarà una Comissió de Valoració composta per la persona 
titular de la regidoria coordinadora de l'Àrea amb competència en 
matèria de Serveis Socials o persona en qui delegue, que actuarà 
com a president/a, el secretari/a de la Corporació o persona que es 
designe per l'Alcaldia, que actuarà com a secretari/a i tres vocals 
nomenats per la persona titular de la regidoria coodinadora de l'Àrea 
amb competència en matèria de Serveis socials.
3. La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència 
competitiva, establint-se com a criteri de valoració la data i hora 
d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud, reunint la totalitat 
de requisits i documentació requerida en la convocatòria. En cas de 
no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es con-
siderarà com a data de Registre d'Entrada la de l'última presentació 
de documentació relativa a aquesta sol·licitud.
L'import de la subvenció que s'atorgarà a cada interessat/a ascendeix 
a 200,00.-€, sense que puga sol·licitar-se més d'una ajuda per aquest 
concepte, per cada naixement o adopció 
La concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible 
destinat a atendre les mateixes en aqueix moment.
4. En cas de coincidència de data i hora entre dues o més sol·licituds, 
es procedirà a realitzar un sorteig en presència dels membres de la 
comissió, i en tot cas del secretari general de l'Ajuntament.
6. La Comissió de Valoració comprovarà pel seu ordre cronològic de pre-
sentació les sol·licituds rebudes. Aquelles sol·licituds que complisquen 
amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit inicial disponible de la 
convocatòria, seran proposades a la per a ser resoltes favorablement.
7. La Comissió de Valoració formularà proposta de resolució, que es 
publicarà a l'efecte de notificació en la pàgina Web municipal, en el 
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els següents llistats:
a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per haver 
presentat la seua sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i docu-
mentació requerida en la convocatòria abans d'esgotar-se el crèdit 
inicialment disponible destinat a atendre aquestes ajudes.
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en 
la convocatòria quedant la seua sol·licitud desestimada.
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la docu-
mentació requerida.
Les persones sol·licitants referides en els apartats b) i c) se'ls atorgarà 
el termini de 5 dies hàbils perquè al·leguen el que en el seu dret 
consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua sol·licitud i 
presenten la documentació requerida.
8. Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les 
sol·licituds requerides per a això s'elevarà la proposta de resolució 
per la Comissió de Valoració perquè la sotmeta a aprovació de l'òrgan 
competent i es procedisca a la seua posterior publicació.
9. La resolució serà objecte de publicació, en la pàgina Web muni-
cipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la Base 
de dades Nacional de Subvencions, assortint aquesta publicació els 
efectes de la notificació.
10. La resolució de concessió de les subvencions contindrà tant 
l'atorgament de les subvencions, que fixarà expressament la seua 
quantia i incorporarà, en el seu cas, les
condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha de 
subjectar-se la persona beneficiària d'aquestes, com la desestimació 
expressa de la resta de les sol·licituds, en el seu cas.
11. El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà com a 
màxim de 6 mesos a comptar del següent a la finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds. La resolució posarà fi a la via 
administrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu de 
reposició en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que haja 
dictat la resolució o bé recórrer directament davant l'ordre jurisdic-
cional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en 
la llei reguladora d'esta jurisdicció.
Base 7ª Finançament.
1. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un 
import total de 1.500,00 euros que es finançaran amb càrrec a la 
següent partida pressupostària 211/48000

2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat 
pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la 
convocatòria.
3. L'import de la despesa autoritzada podrà ser incrementat, amb 
caràcter previ a la resolució de les sol·licituds presentades, per 
l'òrgan que tinga atribuïda la competència per raó de la quantia de la 
modificació, sense que això done lloc a una nova convocatòria.
L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la decla-
ració de disponibilitat del crèdit en un moment anterior a la resolució 
de la concessió de les subvencions.
Tot això es portarà a efecte de conformitat amb el que s'estableix 
en l'article 58 del 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.
Base 8ª Pagament i Justificació de les ajudes.
L'Ajuntament de Riola entregarà al beneficiari/a un val, que es 
canviarà en la farmàcia Jesús Merino, situada al Carrer San Cristo-
bal, num. 7 del terme municipal de Riola (València), per productes 
vinculats amb l'objecte de les presents bases.
El val haurà de fer-se efectiu abans del dia 1 de desembre de 2020.
La Farmàcia emetrà la corresponent factura durant el mes de desem-
bre, i sempre amb anterioritat al 20 de desembre de 2020.
Base 9ª Obligacions i compromisos de les entitats beneficiaries
1. Són obligacions de els/as beneficiaris/as:
- Col·laborar en les actuacions de seguiment de l'Ajuntament, 
aportant quanta informació li siga requerida, així com qualssevol 
altres de comprovació i control que foren necessàries amb la finalitat 
de verificar el compliment específic de les obligacions associades a 
l'ajuda.
-Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits 
contemplats en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i 
en particular, per obtindre la subvenció falsejant les condicions 
requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, 
o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions 
de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei 
General de Subvencions.
-Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 i 15 de la 
Llei General de Subvencions.
- Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda 
Estatal, Autonòmica, Local i la Seguretat Social.
2. L'acceptació de les subvencions per part de les persones intere-
sades implica la subjecció a les obligacions establides amb caràcter 
general en les presents bases i altra normativa aplicable en matèria 
de subvencions
Base 11ª Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions.
Les subvencions objecte de les presents bases seran compatibles amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa fina-
litat, procedents de qualssevol altres administracions o ens públics o 
privats, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
Base 12ª Modificació de la resolució.
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, 
prèvia audiència de la persona interessada i abans de l'aplicació dels 
fons, quan l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la con-
cessió impedisca o dificulten la consecució de l'interés públic perseguit 
i no es produïsquen perjudicis econòmics a la persona interessada.
Base 13ª Incompliments
L'incompliment per part de la persona interessada de qualsevol 
dels requisits i obligacions establits en les presents bases o en la 
normativa general aplicable, donarà lloc a la declaració de la pèrdua 
total o parcial del dret a la percepció de la subvenció i a l'obligació 
de reintegrar aquesta totalment o parcialment i al pagament dels 
interessos de demora corresponents.
Base 14ª Notificacions
Totes les notificacions a les quals es fa referència en les presents 
Bases, que s'hagen de realitzar als sol·licitants o beneficiaris, seran 
objecte de publicació, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 de octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les AAPP.
En endavant, totes les publicacions relacionades amb les presents 
Bases es realitzaran a través del Tauler d'anuncis de l'Ajuntament 
de Riola, així com a través de la Web municipal.
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Base 15ª Protecció de dades
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Pro-
tecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), 
informem que el responsable del tractament de les seues dades 
personals és l'Ajuntament de Riola.
La finalitat per la qual les seues dades seran tractats és la gestió 
de subvencions de la present convocatòria, així com la remissió 
d'informació dels diferents programes d'ajuda a empresaris i empre-
nedors que promoga l'Ajuntament. Aquest tractament no elabora 
perfils de persones físiques.
Les dades personals podran ser publicats per l'Ajuntament de Riola 
sobre la base dels principis de transparència que regeixen aquests pro-
cessos. Així mateix, aquestes dades poden ser cedits i/o comunicades 
a les Administracions Públiques la intervenció de les quals pogueren 
ser necessària per a la tramitació i/o control d'aquests assumptes, a 
les entitats el concurs de les quals siga necessari en la tramitació dels 
mateixos i en la resta de supòsits previstos per la Llei.
La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en 
l'exercici de poders públics conferits al responsable del Tractament 
i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subven-
cions i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Les dades seran 
conservades durant el període establit pel tractament, la legislació 
aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d'informació 
per part de l'Administració Pública.
L'Ajuntament de Riola podrà verificar telemàticament, sobre la base 
de la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional 
octava de la LOPDGDD, les dades necessàries per a acreditar la 
seua identitat i/o el compliment d'altres requeriments, requisits o 
condicions d'aquesta convocatòria, i sense perjudici de la sol·licitud 
d'aportació de documents que l'Ajuntament puga requerir.
No es realitzen transferències internacionals de dades.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, la seua- pressió, 
oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada 
del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir- s'a l'Autoritat de 
Control per a reclamar els seus drets.
Per al seu exercici, ha de dirigir una sol·licitud, presentada presen-
cialment o remesa per correu ordinari, a l'Ajuntament de Riola.
La sol·licitud també pot ser remesa mitjançant instància en Seu 
Electrònica. En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua 
identitat com a titular de les dades, per la qual cosa ha d'incloure 
còpia o referència d'un document vigent acreditatiu de la seua 
identitat. Per a aquesta verificació, l'Ajuntament exercirà la seua 
potestat de verificació recollida en la disposició addicional octava 
de la LPDGDD.
En cas d'actuar com a representant de la persona interessada, ha 
d'acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per esta.
Base 16ª Recursos
La resolució que es dicte a l'empara de les presents bases esgota la 
via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu 
de reposició en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a 
la publicació, davant el mateix òrgan que la va dictar.
Tot això sense perjudici que en tots dos supòsits la persona interessada 
puga interposar directament recurs contenciós administratiu en la 
forma, termini i condicions fixades en l'article 46 de la Llei 29/98 de 
13 juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, o 
qualsevol altre recurs que estime pertinent.” 
Contra l'aprovació definitiva els interessats podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant la sala del mateix ordre del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dins del termini de 
dos mesos des de l'endemà a la publicació d'aquest edicte.
Base 17ª Règim jurídic.
1.- Les ajudes objecte de la present convocatòria es regiran pel que 
s'estableix en la mateixa i les següents disposicions:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
- Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol (RGS).
- Bases d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament de Riola
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (LPACAP).

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon
Govern.
- Qualsevol altra disposició normativa que puga resultar d'aplicació.
2. En cas de dubte o interpretació de les bases, convocatòria, acord de 
resolució o qualsevol altre document de l'expedient, resoldrà l'Òrgan 
concedent, podent, en el cas que ho considere necessari, sol·licitar 
previ informe de l'Instructor i/o Òrgan Avaluador.”
El que es fa públic, als efectes oportuns.
Riola, a 4 d’agost de 2020.—La alcaldesa-presidenta, Judith Cape-
llino Ventura.
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