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ANTECEDENTS
L'Ajuntament de Riba‐roja de Túria, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit
de les seues competències, pot promoure determinades activitats i prestar els serveis públics
que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
Segons les dades del padró municipal, la taxa de naixements ha descendit durant els dos
últims anys registrant‐se en 2020 i 2021 més defuncions que altes per naixement, situació que
no es donava des de 1997 a Riba‐roja de Túria.
En aquest sentit, resulta fonamental fomentar la natalitat per a reduir l'envelliment de la
població per la incidència que, a mitjà i llarg termini, pot tenir en el nostre municipi en matèria
d'educació, sanitat, protecció social, dependència així com en altres aspectes econòmics.
Per tot això, l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria ha decidit posar en marxa una iniciativa de
marcat caràcter social i incentiu al consum, denominada Xec Bebé + 2022 amb un doble
objectiu. D'una banda, es pretén ajudar a les famílies en les despeses vinculades al naixement,
adopció o acolliment d'un nou membre i, d'altra banda, incentivar el consum en el comerç de
proximitat de la nostra localitat.
Aquesta campanya es concreta en la concessió d'una subvenció, que haurà de gastar‐se en
qualsevol dels comerços locals que s'adhereixen a aquesta iniciativa, per a adquirir articles per
a la cura i manteniment del nen, com ara vestimenta, utensilis de puericultura, de seguretat
per al bebé, productes d'alimentació, sanitaris i d'higiene entre d’altres.
Sobre tot allò anteriorment exposat es regulen les següents bases:
PRIMERA.‐ OBJECTE
Les presents bases tenen per objecte regular la concessió, en règim de concurrència
competitiva, d'una ajuda econòmica, denominada ‘XEC BEBÉ + 2022’ destinada a les famílies
per a sufragar despeses vinculades al naixement, adopció legal o acolliment de durada
superior als 6 mesos en el municipi de Riba‐roja de Túria.
Aquestes ajudes, a més estan directament vinculades a la promoció i dinamització del comerç
local de proximitat en poder ser utilitzades exclusivament en els comerços que s'adhereixen a
la campanya.
Les ajudes regulades en les presents bases es concediran en règim de concurrència
competitiva segons el que s'estableix en l'article 22 de la llei 38/2003.
SEGONA.‐ BENEFICIARIS I REQUISITS
Seran beneficiaris/es els/les progenitors/es, adoptants o acollidors/es de xiquets o xiquetes,
titulars del llibre de família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció, o les famílies
acollidores de menor (de durada superior als 6 mesos) i que compleixen els següents requisits:
a) La data de naixement, adopció o acolliment del bebé ha de ser entre l'1 de juliol de 2021 i el
30 de juny de 2022 inclusivament.
b) El/la menor haurà d'estar empadronat/ada a Riba‐roja de Túria i conviure amb el/la
progenitor/a, adoptant o acollidor/a sol∙licitant, que haurà de tenir una antiguitat de 6 mesos
d'empadronament en el municipi, en el moment del naixement o a l'inici de la convivència en
el cas de l'adopció o acolliment.
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c) Ser espanyol/a o estranger/a amb residència legal a Espanya. Els estrangers que residisquen
a Riba‐roja de Túria podran beneficiar‐se d'aquesta prestació sempre que complisquen les
condicions de la Llei orgànica 4/2000, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya, i els
requisits establerts en la present norma.
d) En el cas d'els/les progenitors/es i adoptants titulars en el llibre de família o acollidors/es
del bebé, serà el/la sol∙licitant qui tindrà la condició de beneficiari/a, havent de signar
l'autorització a aquesta sol∙licitud l’altre/a progenitor/a, adoptant o acollidor/a, com a
membre de la unitat familiar. Només pot haver‐hi una sol∙licitud per unitat familiar.
e) Si en el llibre de família, o en la resolució d'acolliment, figurés un/a sols/a progenitor/a o
adoptant, serà aquest/a l’únic/a beneficiari/a.
f) Tindrà la condició de beneficiari/a el/la progenitor/a, o adoptant titular del llibre de família,
que conviu amb els/les menors que motiven aquesta ajuda, tant en els casos de nul∙litat,
separació, divorci o en els supòsits en els quals els/les menors estiguen exclusivament a càrrec
d’el/la la sol∙licitant. Aquesta circumstància haurà d'acreditar‐se documentalment mitjançant
sentència o demanda de separació, divorci, nul∙litat, conveni regulador o altres documents
oficials.
g) En el supòsit de custòdia compartida, un dels progenitors haurà de renunciar expressament
a la sol∙licitud de l'ajuda en benefici de l'altre progenitor. Aquestes circumstàncies hauran
d'acreditar‐se documentalment mitjançant demanda o resolució de separació o divorci, o de
mesures civils en relació a fills/es extramatrimonials.
h) No haver estat declarat culpable/a en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de
la reiterada Llei General de Subvencions, requerides per a tenir la condició de beneficiari/a de
la subvenció.
i) En cap cas podran ser beneficiaris els progenitors privats totalment o parcialment de la
pàtria potestat dels seus fills/es o la tutela dels quals haja estat assumida per una institució
pública.
TERCERA.‐ DESPESES SUBVENCIONABLES
Són despeses subvencionables, les que complisquen tots i cadascun dels següents requisits:
1. La subvenció concedida podrà gastar‐se en l'adquisició d’articles per a la cura i
manteniment del xiquet/a, com ara; vestimenta, utensilis de puericultura, articles de
seguretat per al bebé, productes sanitaris i d'higiene.
A tall d'exemple serien subvencionables els següents: roba per al bebé, sabates i peücs,
bolquers, bressol, canviador, sellent per al cotxe, carret, biberons, cremes, termòmetres i
eines de seguretat infantil, roba de llit, mobiliari i articles d'il∙luminació per a l'habitació,
xicotets electrodomèstics per al bebé, escalfa biberons, humificadors, esterilitzadors de
biberons i xumets (pipos), pitets, xumets, joguines, vacunes, articles de seguretat com
l'intercomunicador de vídeo i so, i tots aquells que tinguen relació amb el naixement del bebé.
No obstant això, pel fet que el naixement d'un bebé suposa una despesa extra en la família
també seran subvencionables articles essencials per al benestar familiar com el menjar i els
productes de drogueria tant del bebé com de la família.
2. A més també es considerarà subvencionable per als membres de la família articles
essencials com a roba, calçat, electrodomèstics i equipament per a la llar.
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3. Seran subvencionables les despeses realitzades en el termini comprès entre la concessió de
la subvenció i el 30 d'octubre del 2022 inclusivament.
4. Les despeses hauran d'efectuar‐se en establiments comercials adherits a la campanya
Targeta Bebé Plus, amb domicili social en el terme de Riba‐roja de Túria, exceptuant les grans
superfícies comercials i supermercats que tinguen una superfície de més de 300 metres
quadrats.
5. No seran subvencionables de cap manera aquells articles que no siguen considerats com a
essencials per al bebé i la família, així com tabac, begudes alcohòliques, loteries, jocs d'atzar,
hostaleria i combustible.
6. Els comerços adherits a aquesta campanya hauran d'aportar una comunicació d'aquells
productes i/o articles que ofereixen a les famílies i que poden ser objecte de subvenció i
l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials de l'Ajuntament de Riba‐roja valorarà si són
objecte de subvenció.
QUARTA.‐ TERMINI I LLOC PER A SOLICITAR L’AJUDA
El termini per a sol∙licitar les ajudes ací regulades serà des de la publicació de la convocatòria
de l'ajuda regulada en les presents bases fins al 31 de juliol de 2022.
La concessió de les ajudes s'atorgaran tenint en compte dos períodes de presentació de
sol∙licituds. Un primer període per a les sol∙licituds presentades fins al 30 d'abril de 2022 i un
segon període per a les sol∙licituds presentades fins al 31 de juliol de 2022.
No seran admeses les sol∙licituds presentades fora del termini indicat.
Amb motiu de la pandèmia COVID‐19 i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries,
les instàncies de sol∙licitud de les ajudes, juntament amb tota la documentació requerida en la
Base 5 es registraran:
• Per la seu electrònica en https://oficinavirtual.ribarroja.es/portalciudadania.
• Presencialment, sol∙licitant cita prèvia telefonant al 962 770 062, en el Registre General
d'Entrada de l'Ajuntament, carrer Forn Vell, 8, de 9h a 14h, de dilluns a divendres.
QUINTA.‐ SOL∙LICITUD I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Amb Caràcter General s'haurà de presentar obligatòriament:
• Sol∙licitud d'ajudes conforme model específic de la present convocatòria on, a més conste
l'autorització de l'altre progenitor/a, adoptant o acollidor/a, com a membre de la unitat
familiar. Només pot haver‐hi una sol∙licitud per unitat familiar (veure annex I).
• Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del/la sol∙licitant, que haurà de ser progenitor/a, cònjuge,
parella de convivència, o tutor/a legal.
• Totes les fulles registrades del llibre de família o certificats de matrimoni i/o naixement dels
fills/es o en adopció, o alta en el registre de parelles de fet.
• Declaració responsable (marcant la casella corresponent en la sol∙licitud) de complir amb els
requisits de la convocatòria, de no estar declarat culpable en cap dels supòsits regulats en
l'article 13 de Llei General de subvencions, que es troba al corrent del compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, que no ha sol∙licitat ni obtingut cap altra
subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
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internacionals que resulte incompatible amb la present ajuda
2. Amb Caràcter específic, en els casos que procedisca, es podrà acompanyar la sol∙licitud de la
següent documentació:
a) Resolució de l'Administració Autonòmica concedint l'acolliment familiar del/la menor.
b) Sentència o demanda de separació, divorci, nul∙litat, conveni regulador o altres documents
oficials que acrediten la situació de la unitat familiar actual.
c) Demanda o resolució de separació o divorci, o de mesures civils en relació a fills
extramatrimonials.
d) En cas de custòdia compartida, renúncia expressa d'un progenitor a favor de l'altre.
L'empadronament d’el/la sol∙licitant i dels membres de la unitat familiar es comprovarà d'ofici
pel Departament Gestor.
La presentació de la sol∙licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicional de les bases de
la convocatòria i de les condicions, requisits i obligacions que es contenen en aquesta.
SISENA.‐ QUANTIA INDIVIDUAL.
La quantia individual màxima de l’ajuda, de pagament únic, serà de 500 euros, per a cada fill/a
nascut/a o adoptat/a o acollit/da, dels quals 200 euros aniran exclusivament destinats a
l'adquisició de material sanitari en farmàcies adherides a la campanya i 300 euros a la resta de
comerços locals adherits a la campanya.
De conformitat amb el que s'estableix en el punt 10 de les presents bases, 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.
SETENA.‐INSTRUCCIÓ, RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
1. La instrucció del procediment de concessió, seguiment i compliment d'aquesta subvenció es
durà a terme per l'Àrea de la Infància, qui actuarà com a òrgan instructor, en col∙laboració
amb l'àrea de Comerç que realitzarà, exclusivament, l'avaluació tècnica dels comerços i
productes amb els quals s'adhereixen a la campanya del Xec Bebé + 2022.
2. Rebudes les sol∙licituds, l'àrea de la Infància, comprovarà que s'ha presentat la
documentació en termini i forma, i realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per
a la determinació, coneixement i comprovació de les dades.
3. Quan la sol∙licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no
s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria resulte exigible, de
conformitat amb l'article 68.1 de l'avantdita Llei, l'òrgan competent requerirà a l'interessat/da
perquè en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà
a aquell en què tinga lloc la publicació en el Tauler d'edictes de la Seu Electrònica de
l'Ajuntament i en la web municipal, 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
que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la repetida Llei.
4. Prèviament a elaborar la proposta d'acord definitiu, es publicaran a l'efecte de notificació
en la pàgina Web municipal (www.ribarroja.es) i en Tauler d'edictes de la Seu Electrònica de
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l'Ajuntament, els següents llistats:
• Persones sol∙licitants proposades com a beneficiàries per haver presentat la seua sol∙licitud,
reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria abans d'esgotar‐
se el crèdit disponible destinat a aquestes ajudes.
• Persones sol∙licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant la
seua sol∙licitud desestimada, podent presentar quantes al∙legacions consideren oportunes en
el termini de deu hàbils a comptar a partir del següent al de la publicació del llistat.
• Persones sol∙licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en la
Convocatòria amb indicació de la documentació sol∙licitada. Les persones sol∙licitants que no
hagen aportat la documentació que figura en aquestes bases se'ls atorgarà tal com s'ha referit
en l'apartat anterior, el termini de deu 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.
• Transcorregut el termini establit per a al∙legar i esmenar les sol∙licituds requerides per a això
i informades per l'òrgan instructor, aquest elevarà la proposta d'acord definitiu a la Comissió
de Valoració perquè la sotmeta a aprovació de l'òrgan decisor competent (la Junta de Govern
Local) i es procedisca a la seua posterior publicació.
5. Es nomenarà una Comissió de Valoració composta per:
Presidenta:
Titular: Francisca Folgado directora de l'Escola Infantil de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria.
Suplent: Nicolás Contreras Molina, empleat públic de l'àrea d’Eduación i Cultura.
Secretari/a:
Titular: José Luis Serrano Borraz, Sotssecretari de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria.
Suplent: Luís Alonso de Armiño Martínez, empleat públic de l'àrea de Recursos Humans de
l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria.
Vocal:
Titular: Arturo Jodar Lavara empleat públic de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria,
Departament d'Educació
Suplent: Alicia Rodrigo empleada pública de l'àrea d'Educació i Cultura.
En cas d'empat la presidència ostentarà el vot de qualitat.
Per conducte de l'òrgan instructor, i després de la valoració de les sol∙licituds presentades, la
Comissió de Valoració elevarà proposta de concessió a l'aprovació de l'òrgan decisor, prèvia
fiscalització per la Intervenció Municipal.
6. Òrgan Decisor. Resolució
6.1 Correspon a la Junta de Govern Local resoldre la concessió d'ajudes, previ informe de la
comissió de valoració.
6.2 La resolució de la concessió ha de ser motivada, i en ella es farà constar els beneficiaris,
tipologia de l'ajuda i import concedit. Haurà de contindre també la relació dels sol∙licitants les
sol∙licituds dels quals es desestimen.
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6.3 El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió no
podrà excedir de 3 mesos des del 30 d'abril o 31 de juliol de 2022 (últim dia de la presentació
de sol∙licituds respectivament).
7. Notificació de la resolució i efectes del silenci administratiu:
7.1 L'acord de la Junta de Govern Local resolent la concessió d'ajudes es notificarà als
interessats a través de la publicació de l'acord en la pàgina web de l'Ajuntament i en el Tauler
d'edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
7.2 El venciment del termini màxim sense haver‐se notificat la resolució als interessats/es,
esta es podrà entendre com desestimada per silenci administratiu
8. Publicitat de les subvencions concedides:
De conformitat amb la Llei 38/2003 General de Subvencions i amb l'Ordenança Municipal
General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria:
• La publicitat de la convocatòria es realitzarà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província per conducte de la BNDS i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
• La concessió provisional i definitiva de les subvencions es publicarà en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
• Tota la informació relacionada amb la present convocatòria serà publicada en la pàgina Web
oficial de l'Ajuntament (www.ribarroja.es).
Atesa la naturalesa de les ajudes objecte de les presents bases, es remetrà a la Base de dades
Nacional de Subvencions (BDNS), amb la salvaguarda que la publicació d'aquestes dades pot
ser contrària al que s'estableix en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, respecte a l'honor, la
intimitat personal i familiar de les persones beneficiàries d'aquestes prestacions, així com el
que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals.
OCTAVA.‐ PROCEDIMIENT REGULADOR DEL PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
Abonament.
L'abonament de les ajudes concedides consistirà en una prestació econòmica en espècie, que
es formalitzarà a través del següent procediment:
1) El XEC BEBÉ + 2022 es materialitzarà en talonari nominal amb l'import al qual ascendisca
l'ajuda nominativa, per a ser destinat a les despeses establides en la base 3.1.
Cada talonari vindrà fraccionat en xecs per import de 20 euros en els quals figure la data de
validesa del xec, els identificatius de l'Ajuntament de Riba‐roja i un número o dada que
permeta la identificació del portador beneficiari.
Tots els talonaris tindran una validesa de fins al 30 d'octubre del 2022 inclusivament.
Transcorregut el termini de validesa sense utilitzar el/la beneficiari/a l'import de l'ajuda,
s'entendrà que renúncia a l'ajuda concedida caducant la seua validesa.
2). Els comerços adherits hauran d'emetre i remetre còpia de la factura o tiquet de compra als
beneficiaris en la qual es detalle la relació d'articles venuts.
3).El pagament de les compres es realitzarà a través dels xecs.
Justificació
Per a la justificació de les ajudes per part dels beneficiaris no es requerirà d'una altra
documentació que la prevista en la Base Cinquena i es realitzarà amb la presentació, per
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registre d'entrada o per la Seu Electrònica de l'Ajuntament, de la factura per part dels
comerços adherits a la campanya.
L'import justificat haurà de ser igual o superior a la quantitat concedida com a subvenció i
hauran d'utilitzar‐se exclusivament per a la compra del material objecte de la subvenció.
Per a facilitar la comprovació de la justificació per part de l'administració, juntament amb la
factura per l'import total dels vals canviats amb el detall o concepte de venda, els comerços
adherits adjuntaran:
• albarà de lliurament signat pel sol∙licitant i amb la descripció detallada de tot el material que
ha sigut abonat parcial o totalment amb l'ajuda concedida.
• els vals entregats al comerç pels beneficiaris.
L'import d'aquelles factures que continguen material que no s'ajuste a fi de la convocatòria
haurà de ser descomptant de la factura. Aquesta circumstància implicarà el rebuig de la
factura registrada i la necessitat de presentar una nova amb la quantitat correcta.
L'Ajuntament de Riba‐roja no es farà càrrec d'aquelles factures que no detallen els conceptes
de venda i adjunten els vals corresponents o que no complisquen amb els requisits del
reglament de facturació.
Les factures hauran d'estar expedides a nom de l'Ajuntament de Riba‐roja i ser registrades fins
al 20 de novembre de 2022 podent presentar el mateix comerç diverses factures dins de la
campanya.
NOVENA.‐ OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:
En virtut del que s'estableix en les lleis 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental
i de Subvencions, els beneficiaris queden obligats a:
a) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades que se'ls
requerisquen segons la llei.
c) Acreditar, si fora necessari, amb anterioritat a dictar‐se la proposta de resolució, que es
troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
DÈCIMA.‐ DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA I PRIORITZACIÓ DE LES AJUDES
1. El pressupost destinat a finançar la present convocatòria ascendirà a 60.000 euros, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 327/48001 Infància Xec bebé.
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. De conformitat amb el que es preveu en l'article 58.2.b) del Reglament de la Llei General de
Subvencions, l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria podrà ampliar, prèvia modificació de crèdit, la
dotació pressupostària d'aquesta ajuda. L'efectivitat d'aquesta quantia addicional quedarà
condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit i haurà de realitzar‐se amb anterioritat
a la resolució de la concessió de la subvenció de conformitat amb el que s'estableix.
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ONZENA.‐ REGULACIÓ COMERÇOS ADHERITS
Es podran adherir a la campanya els establiments comercials tradicionals amb domicili social
en el terme de Riba‐roja de Túria, que no pertanguen a un grup de distribució comercial, i
s'exceptuen també les grans superfícies comercials i aquells comerços que tinguen una
superfície de més de 300 metres quadrats; sent requisit imprescindible:
• Tindre Llicència d'obertura. (Este tràmit es comprovara d'ofici per part de l'Ajuntament)
Els establiments comercials i de serveis situats en el municipi que vulguen participar hauran
d'adherir‐se a la campanya, presentant la seua sol∙licitud d'adhesió a través del Registre
Electrònic General de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria, o per qualsevol dels mitjans
admesos per l'article 16 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu.
L'adhesió podrà realitzar‐se presentant:
• Instància sol∙licitant l'adhesió.
• Fotocòpia del DNI i/o NIF del titular del comerç.
• Llistat d'aquells articles de venda objectes de subvenció al Xec Bebé + 2022.
El termini de presentació de sol∙licituds per a adherir‐se al programa 2022, serà de 10 dies
hàbils a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases i l'extracte de la convocatòria
en la BDNS. La documentació serà avaluada per l'Agència per al Foment d'Iniciatives
Comercials (AFIC), que, en el cas de complir amb tots els requisits, inclourà al comerç en el
llistat oficial d'establiments adherits a la campanya.
Per acord de la Junta de Govern Local es procedirà a l'actualització de tots aquells comerços
adherits a la campanya “Xec Bebé + 2022”, realitzant‐se la publicitat a través de la web
municipal.
Els establiments adherits podran sol∙licitar en qualsevol moment la baixa en la col∙laboració
d'aquesta campanya de promoció.
La llista d'establiments serà actualitzada conforme es vagen adherint nous establiments.
Els comerços adherits estaran identificats amb la imatge del ‘Xec Bebé + 2022’ entregant‐se
aquesta acreditació en el moment de l'aprovació de l'adhesió. Aquests elements o qualsevols
altres de caràcter identificatiu hauran de ser exposats de manera visible des de fora i dins del
local.
L'Ajuntament no limita l'import de les compres a realitzar en cada establiment. En el cas en el
qual la suma a pagar fora superior a la quantitat disponible amb el xec, es permetrà el
pagament de la diferència per altres mitjans. En cas de reembossament, aquest haurà de
realitzar‐se a través d'un val emés pel propi comerç amb les condicions de devolució d'aquest,
a més d'anar acompanyat d'un tiquet justificatiu.
En cas de detectar‐se algun tipus de frau, mal ús del ‘Xec Bebé + 2022’, la denegació de la
venda de productes de manera injustificada o qualsevol tipus d'actuació anormal en relació al
‘Xec Bebé + 2022’ o els seus beneficiaris, l'Ajuntament podrà retirar l'adhesió del comerç
després d'aprovació per Junta de Govern Local o suspendre cautelarment la seua adhesió fins
a fixar resolució d'aquesta.
DOTZENA.‐ REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora
des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s'acorde la procedència del
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reintegrament, en els següents casos:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho
hagueren impedit.
b) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
c) Quan resulte provada la falsedat dels documents acreditatius de la condició de beneficiari/a
o d'aquells justificatius de la realització de la despesa.
d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control.
En general en els casos establits en l'article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions,
ajustant‐se al procediment al qual es refereix l'article 42 d'aquesta.
TRETZENA.‐ PROTECCIÓ DE DADES
L'Excel∙lentíssim Ajuntament de Riba‐roja de Túria, com a Responsable del tractament de les
seues dades, l'informa que els mateixos podran ser utilitzats per a l'exercici de les funcions
pròpies en l'àmbit de les seues competències, la legitimació de les quals està basada en
l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat i el consentiment de l'interessat/ada. Se
cediran dades, en el seu cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats del
tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder
complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa. El sol∙licitant
accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés
administratiu siguen publicats en la Web municipal durant el termini de temps pertinent. De
conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals,
el Reglament (EU) 2016/679 i Llei orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats
podran exercitar els seus drets reconeguts del tractament mitjançant instància presentada
davant el Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a través de la seu electrònica
oficinavirtual.ribarroja.es/
Més informació: http://www.ribarroja.es/privacidad.
CATORZENA: CLÀUSULA DE TRANSPARÈNCIA.
Les presents bases reguladores atendran al que es disposa en l'article 8.c de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i de l'article. 21.2
apartat I) del reglament municipal de Transparència i Participació Ciutadana, en matèria de
publicitat activa.
QUINZENA: REMISSIÓ DE DADES A LA BDNS.
En compliment de l'article 20 de la Llei General de subvencions, des del Departament
d'Intervenció i des de l'Àrea d'Infància, respectivament, es remetrà a la Base de dades
Nacional de subvencions la següent informació:
• Departament d'Intervenció: La informació relativa a la convocatòria per a la seua publicació
mitjançant conducte de la BDNS en el Butlletí Oficial de la Província.
• Àrea d'Infància: La informació relativa als beneficiaris.
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SETZENA.‐ CONTROL DE LES AJUDES
a) Correspondrà a l'Àrea d'Infància dur a terme la totalitat de les actuacions relatives a la
implementació del present programa subvencional, assumint la funció de control tècnic de les
subvencions concedides, així com l'avaluació per a determinar l'adequació de la justificació
econòmica presentada a la finalitat per la qual va ser concedida la subvenció.
b) Correspondrà a aquesta Àrea d'Infància realitzar les actuacions de seguiment necessàries,
mostrejos, etc., que es requerisquen.
c) Correspondrà al departament municipal que porte Comerç únicament allò referent a aquells
aspectes del present programa que tinguen a veure amb els tràmits que es requerisquen per a
la formalització de l'adhesió dels comerços al programa.
d) El/la beneficiari/a està obligat/a a sotmetre's a les actuacions de control financer previst,
que corresponguen a la Intervenció General en relació amb les subvencions o ajudes rebudes.
e) La competència per a exercir el control financer de les subvencions concedides
correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguen atribuït el control financer de la gestió
econòmica.
DISSETENA: ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La presentació de la sol∙licitud porta amb ella, de manera implícita, l'acceptació integra de les
bases de la convocatòria.
DIHUITENA.‐ NORMATIVA APLICABLE:
1. Les bases reguladores per les quals es regeix la present convocatòria està basada en
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria, aprovada
mitjançant acord plenari de 08.05.2006 (BOP núm. 133 de data 06.06.2006).
2. En tot el no previst per les presents bases s'estarà al que es disposa en:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
b) El 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.
c) La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
d) Les bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici de 2020.
e) La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
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