
 
ORDENANZA REGULORA DAS AXUDAS POR NACEMENTO OU ADOPCIÓN NO CONCELLO DE 
FRIOL.- 
 
Art. 1.- Fundamento.- A presente ordenanza ten o seu fundamento nas competencias que o art. 2 e o 

art. 23.1 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, outorga a este Concello. 
 
O artigo 25 da Lei 7/85, de 2 de abril, establece que os Concellos para a xestión dos seus intereses e no 
ámbito das súas competencias, poden promover toda clase de actividades e contribúan a satisfacer as 
necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. O Concello considera de interese público o apoio as 
familias, circunscribíndose, dentro do mesmo o fomento da natalidade ou adopción. Este é o fundamento 
e o fin da presente ordenanza que pretende incentivar os novos nacementos de fillos de familias que 
residan no termo municipal. 
 
Art. 2.- Obxecto.- O obxecto desta ordenanza é a regulación do réxime xurídico do outorgamento de 

axudas para o fomento da natalidade e da adopción neste Concello, coa finalidade de axudar a fixar 
poboación dentro do termo municipal. 
 
Art. 3.- Natureza da axuda.- As axudas que se outorguen conforme á presente ordenanza teñen a 

natureza de subvención directa conforme ao establecido no artigo 22.2.c) da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións e na Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia. 
 
Art. 4.- Beneficiarios.- Serán beneficiarios das subvencións rexidas pola presente ordenanza: 

 
a) Os proxenitores, xa sexan casados, parellas de feito ou familias mono parentais, que vaian ter 

fillos. 
b) Os adoptantes de nenos menores de 18 anos. 

 
Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, será beneficiario o proxenitor que 
teña a custodia do fillo/a. 
 
Art. 5.- Requisitos para a concesión da subvención.- Dará lugar ao recoñecemento da subvención, 

cada nacemento que teña lugar ou cada adopción que se formalice por los beneficiarios sinalados no 
artigo anterior a partir de 1 de xaneiro de 2019. 
 
Para elo será requisito imprescindible, que residan no Concello con carácter efectivo e acreditados neste 
Concello alomenos dous anos de antiguedade un dos proxenitores, ou adoptantes, no caso de casados 
ou parellas de feito, ou no seu caso de familias monoparentais. Será documento acreditativo o certificado 
de empadroamento e inscrición no padrón de habitantes, así como o libro de familia. 
 

- O menor recién nado ou adoptado, terá que ser empadroado por primeira vez neste concello e 
convivir cos solicitantes no mesmo enderezo. Será documento acreditativo o certificado de 
empadroamento e inscrición no padrón de habitantes. No caso de que algún dos proxenitores se 
atope traballado no extranxeiro ou noutra comunidade, non figurando empadroado neste 
concello, deberá acreditalo con copia do correspondente contrato de traballo. 

 
Será requisito para o pago efectivo da axuda, que as persoas beneficiarias sinaladas nos 
apartados anteriores continúen residindo no Concello, e que en todo caso, o recién nado fora 
empadroado por primeira vez no Concello. No caso de adopción, que no prazo dun mes a 
contar dende a resolución xudicial, sexa inscrito no padrón, asimismo no enderezo do 
adoptante. 
 
En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados da patria potestade dos seus 
fillos, ou si a tutela ou garda fora asumida por unha institución pública. 
 
Os beneficiarios deberán atoparse ao corrente dos seus deberes tributarios coa Facenda, coa 
Seguridade Social e co Concello de Friol, cuestión esta última que será comprobada de oficio 
polo propio Concello. 

 
- Os ingresos da unidade familiar non pode superar 3.5 veces o S.M.I., sinalado para o ano 

correspondente no que se efectúe a solicitude de axuda. 
 
Art. 6.- Coantía das axudas e imputación do gasto.- Cada nacemento que teña lugar, ou cada 

adopción que se formalice cumprindo os requisitos sinalados nesta ordenanza, será obxecto dunha 
axuda de 600€ 
 
Considerarase unidade familiar a formada polo pai, nai, titor de garda e protección do menor e os fillos 
solteiros menores de 25 anos que convivan no enderezo familiar ata a data da solicitude. 



 
 
Non poderá percibirse máis dunha axuda por nacemento ou adopción. No caso de partos múltiples terase 
dereito a percibir un 100% adicional para cada fillo. No caso de adopción de máis dun menor, terase en 
conta a mesma porcentaxe de incremento. 
 
O Concello anualmente no seu orzamento, como requisito imprescindible, destinará a cantidade a 
conceder por axudas á natalidade. A imputación do gasto realizarase con cargo a esa partida 
orzamentaria específica, que se creará no orzamento xeral do Concello, cuxa existencia vincularase á 
aplicación desta ordenanza na medida en que debe estar previsto no crédito de xeito adecuado e 
suficiente para a súa efectividade. 
 
Non obstante o disposto no apartado anterior, á vista das cifras resultantes, previa a tramitación da 
correspondente modificación orzamentaria, poderá incrementar ou disminuir o importe global e en 
consecuencia, a cantidade a outorgar a cada beneficiario. 
 
Art. 7.- Procedemento de concesión.- As axudas solicitaranse ao Sr. Alcalde – Presidente, e 

presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou polos procedementos previstos na Lei 39/2015, de 1 de 
outubro de procedemento administrativo das administración públicas, dentro dos meses seguintes ao 
nacemento ou adopción. Deberá presentarse conforme ao modelo que figura como anexo na presente 
ordenanza, no que expresamente se declarará que se cumpre con tódolos requisitos establecidos na 
presente ordenanza. 
 

- Xunto coa solicitude deberá presentarse a seguinte documentación: 
 

a) Copia compulsada do DNI, pasaporte ou documento administrativo que acredite a identificación 
do solicitante como beneficiario/a dos proxenitores. 

b) Fotocopia do libro de familia. 
c) Certificado de nacemento do recién nacido expedido polo Rexistro Civil, no caso de 

nacementos. 
d) Copia autenticada da resolución xudicial no caso de adopción. 
e) Certificado de empadroamento dos beneficiarios que acredite a residencia efectiva no Concello 

alomenos dous anos, dun dos proxenitores, así como de inscrición no padrón de habitantes dos 
beneficiarios co recién nacido ou adoptado/a. Indicarase a data de empadroamento do recién 
nacido e a causa de inscrición. Engadirase unha declaración, na que conste o compromiso de 
continuar empadroado durante un ano mais, salvo causas que xustificasen o cambio. 

f) Fotocopia da última declaración da renda, ou no seu defecto certificación negativa de Facenda. 
g) Poderán solicitarse xustificantes económicos de tódolos membros da unidade familiar, referidos 

ao período computable: nóminas, contratos de traballo, recibos de pensións ou calquera 
documentación que corresponda a cada caso e xustifique a situación económica. 

h) Convenio regulador ou sentencia xudicial de nulidade separación ou divorcio no seu caso. 
i) Certificacións de atoparse ao corrente no cumprimento dos deberes tributarios e coa Seguridade 

Social ou autorización ao órgano municipal competente no seu caso. No Concello comprobarase 
de oficio que os solicitantes están ao corrente no cumprimento dos deberes fiscais municipais. 

j) Documentación acreditativa da titularidade da conta bancaria na que se solicita o ingreso da 
axuda. 

k) Declaración xurada das axudas solicitadas ou recibidas para a mesma finalidade. 
 
Será instrutor do expediente a Concellería competente en materia de Servizos Sociais. Si a solicitude non 
reúne tódolos requisitos establecidos na convocatoria, o órgano competente requerirá á/ao interesada/o 
para que os subsane no prazo máximo de dez días, indicándolle que se non o fixera aterase por 
desistida/o da súa solicitude, previa resolución que deberá ditarse nos términos previos na lexislación 
reguladora de procedemento administrativo. 
 
A través do instrutor do expediente e unha vez completada a documentación formularase a 
correspondente proposta de resolución, debidamente motivada. As axudas concederanse pola Xunta de 
Goberno Local. As resolución ou acordos de concesión da axuda faranse por orden cronolóxica de 
solicitude soamente poderán ser denegadas polos seguintes motivos: 
 

a) Non cumprir os requisitos establecidos na ordenanza para a concesión da axuda. 
b) Presentar a solicitude fora do prazo establecido na ordenanza. 
c) Estar agotado o crédito orzamentario habilitado na partida para esta finalidade. 

 
- As solicitudes resolveranse no prazo máximo de 3 meses a contar dende a data de presentación 

da solicitude. O vencemento do prazo máximo sin que se houbera notificado a resolución 
lexítima aos interesados para entender desestimado a solicitude de concesión por silencio 
administrativo. 

 



 
Art. 8.- Abono das Axudas.- O pago da axuda concedida efectuarase do seguinte xeito:  

 
a) Un pagamento do 75% da axuda concedida mediante transferencia bancaria á conta que 

indicara o beneficiario da solicitude, dentro do mes seguinte á data de concesión da axuda. 
b) Un pagamento do 25% da axuda cando se acredite a residencia efectiva de un ano desde o 

nacemento ou adopción. 
 
Art. 9.- Compatibilidade das axudas.- As presentes axudas serán compatibles con calquera outra 

establecida polas Administracións Públicas ou calquera dos seus organismos. 
 
Art. 10.- Deberes dos beneficiarios.- A presentación de solicitude polos beneficiarios supón a 

aceptación incondicional das bases. 
 
Os beneficiarios quedan obrigados a comunicar ao Concello calquera circunstancia que modifique os 
requisitos para obter a subvención. Os beneficiarios están obrigados a reintegrar a axuda concedida 
cando se incumpran os requisitos para a súa concesión establecidos nas presentes bases. 
 
Art.11.- Responsabilidades.- Calquera falsidade que se detecte dará lugar ao non recoñecemento da 

axuda, ou no seu caso de ter percibida xa a mesma, á devolución cos intereses legais correspondentes, 
independentemente das responsabilidades administrativas, civís ou penais que se puideran esixir. 
 
Art.12.- Reintegro das Axudas.- O incumprimento dos requisitos establecidos nas presentes bases 

conleva o reintegro das axudas concedidas. No caso de non cumprir co disposto, no referente a 
permanecer un ano mais empradroado, desde o nacemento ou adopción, dará lugar ao reintegro da 
axuda. No caso de causas xustificadas para elo, o reintegro limitarase ao 50% da axuda concedida. 
 
O réxime xurídico do reintegro das axudas, será o establecido no Título II da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións e na Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia. 
 
Art. 13.- Infraccións e Sancións.- Serán as establecidas nos artigos 52 e seguintes da Lei 38/2003, de 

17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
Art. 14.- Réxime Xurídico.- A normativa que regula a concesión das axudas á natalidade, no que non 

estea previsto nestas bases, será a establecida na Lei 9/2015, de 1 de outubro de procedemento 
administrativo común, na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no Real Decreto 
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Subvencións, así como na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Durante o exercicio 2019, tomaranse en consideración os nados dende o 1 de xaneiro ao 31 de 
decembro de 2019, aos efectos da súa consideración como beneficiarios das axudas contempladas. En 
todo caso, deberá esperarse a que conclúa a tramitación do expediente de aprobación da ordenanza, de 
conformidade coa normativa de aplicación, para o devengo da axuda, no caso de que o nacemento ou 
adopción fose de data anterior á conclusión do mesmo.  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

A presenta ordenanza, unha vez aprobada polo Pleno do Concello, entrará en vigor, unha vez publicado 
o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e transcurra o prazo previsto no artígo 62.2 da 
Lei 7/85, de 2 de abril, por remisión do disposto no artigo 70.2 do devandito texto legal, permanecendo en 
vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. 
 

ANEXO I 

 
SOLICITUDE DE AXUDA PARA O FOMENTO DA NATALIDADE NO CONCELLO DE FRIOL 

 
SOLICITANTE 
 

Nome e Apelidos D.N.I. Teléfono 

   

 
DIRECCION PARA NOTIFICACIÓNS 
 

Rúa/lugar Número Parroquia Correo Electronico 

    

 
DATOS DO FILLO 



 
 

Nome e Apelidos Data de nacemento 

  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ADXUNTA: 
 

- Copia compulsada de DNI, pasaporte ou documento administrativo que acredite a identificación 
do solicitante como beneficiario/a dos proxenitores. 

- Fotocopia do libro de familia. 
- Certificado de nacemento do recién nado expedido polo Rexistro Civil 
- Copia compulsada da resolución xudicial no caso de adopción. 
- Certificado de empadroamento dos beneficiarios que acredite a residencia efectiva no Concello 

durante alomenos dous anos dun dos proxenitores, así como de inscrición padroal dos 
beneficiarios co recién nacido ou adoptado, indicando a data de empadroamento do recién 
nacido e a causa de inscripción. Engadirase unha declaración, na que conste o compromiso de 
continuar empadroado durante un ano mais, salvo causas que xustificasen o cambio. 

- Fotocopia da declaración da última declaración da renda ou no seu defecto certificado negativo 
de Facenda. 

- Convenio regulador ou sentencia xudicial de nulidade, separación ou divorcio no seu caso. 
- Certificación de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 

Social ou autorización do órgano municipal competente no seu caso. O Concello comprobará de 
oficio que os solicitantes están ao corrente no cumprimento dos deberes fiscais municipais. 

- Documentación acreditativa da titularidade da conta bancaria na que se solicita o ingreso da 
axuda. 

- Declaración xurada das axudas solicitadas ou recibidas para a mesma finalidade. 
 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE 

 
Que cumpre con tódolos requisitos establecidos na Ordenanza Municipal do Concello de Friol, 
reguladora da concesión de axudas para o fomento da natalidade do Concello de Friol, aprobada 
polo Pleno do Concello, para poder obter as axudas reguladas na mesma. 
 
Friol, a ___ de ______ de 2019 

 


