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Obert el termini de presentació de sol·licituds d’ajudes per al material escolar de les ajudes
per al material escolar de l’alumnat d’Alzira matriculat en 2n cicle d’Educació Infantil. Curs
2018-2019.

Bases reguladores

Base primera. Objecte de la convocatòria:
L’objecte d’estes ajudes és col·laborar amb les despeses realitzades per les famílies empadronades
a Alzira per la compra del material escolar de l’alumnat del 2n cicle d’Educació Infantil matriculat en
els centres públics i privats-concertats d’Alzira.

Base segona. Requisits:
Podrà sol·licitar esta ajuda l’alumnat que complisca i acredite documentalment els següents requisits
abans que finalitze el termini de la convocatòria:


Estar escolaritzat en el curs 2018-2019 en el 2n cicle d’Educació Infantil en un centre públic o
privat-concertat d’Alzira.



Que tant l’alumne/a com els seus pares o tutors legals estiguen empadronats a Alzira, en el
moment de la convocatòria d’estes ajudes. En cas de separació o divorci, este requisit
únicament serà exigible al pare o a la mare que tinga atribuïda la guarda i custòdia.



Que els pares o tutors legals no es troben incursos en cap de les circumstàncies recollides en
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.



Que els pares o tutors legals es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant els corresponents
certificats de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat
Social. No obstant això, atés que la quantia de la subvenció no superarà els 3.000 euros, serà
suficient a este efecte la declaració responsable de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.



No superar els llindars de renda familiar següents:
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Famílies de dos membres

24.089,00 €

Famílies de tres membres

32.697,00 €

Famílies de quatre membres

38.831,00 €

Famílies de cinc membres

43.402,00 €

Famílies de sis membres

46.853,00 €

Famílies de set membres

50.267,00 €

Famílies de huit membres

53.665,00 €

A partir del huité membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de
la unitat familiar per cada nou membre computable.

Serà requisit IMPRESCINDIBLE per a participar en estes ajudes que les persones interessades
aporten els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits anteriorment dins del termini
de presentació de sol·licituds establit en la convocatòria.

La NO-APORTACIÓ de qualsevol document que justifique estos requisits implicarà l’exclusió de la
present convocatòria.

EXCLUSIÓ: quedaran excloses d’estes ajudes aquelles famílies que s’hagen beneficiat de les ajudes
assistencials de menjador i/o material escolar concedides per este Ajuntament; i les famílies a les
quals no s’haja pogut comprovar el nivell de renda.
Base tercera. Nombre i quantia de les ajudes:
La Regidoria d’Educació ha consignat en l’aplicació pressupostària 3261 48103 l’import total de les
ajudes, i la quantia de beques a concedir es determinarà en la convocatòria d’estes ajudes en funció
dels crèdits existents que es fixen en el pressupost del 2019.

Base quarta. Criteris d’adjudicació:
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Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i en ordre descendent, d’acord amb
la puntuació obtinguda, fins que s’esgote l’import global màxim abans esmentat. Les ajudes mai
superaran els costos justificats per les famílies.
En cas d’empat de puntuacions es decidirà a favor de la sol·licitud que acredite o tinga la millor
puntuació en els següents apartats i d’acord amb l’ordre establit:
-

Orfandat absoluta

-

Situació de desocupació familiar

-

Discapacitat física o psíquica d’algun membre de la unitat familiar

-

Nivell de renda familiar

-

Sorteig públic

Base cinquena. Mèrits i circumstàncies:
Els mèrits i circumstàncies que es vulguen fer valdre hauran d’acompanyar-se juntament amb els
documents de sol·licitud, degudament documentats i vigents durant el termini de presentació.
1. Nivell de renda familiar: s’entendrà per renda familiar anual la suma de les rendes de l’exercici
2017 de tots els membres de la unitat familiar que obtinguen qualsevol classe d’ingressos (base
imposable general més base imposable de l’estalvi), dividida pel nombre de membres. El quocient
resultant és la renda anual disponible per càpita.

Es considera unitat familiar la que està formada pel pare i la mare, el/la tutor/a o la persona
encarregada de la guarda i protecció del menor, si escau, l’alumne/a per al qual se sol·licita l’ajuda,
els germans i germanes menors de 26 anys o majors d’esta edat quan es tracte de persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que convisquen en el mateix domicili i
sempre que no perceben cap mena d’ingressos. La justificació documental dels membres de la unitat
familiar s’efectuarà mitjançant la presentació de la còpia compulsada del llibre de família de tots els
membres de la unitat familiar.
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El Departament d’Educació sol·licitarà via telemàtica les dades econòmiques a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT). Per este motiu, la persona sol·licitant i la resta de la unitat familiar
hauran de signar l’autorització expressa perquè el Departament d’Educació puga sol·licitar estes
dades. A més, també es comprovarà el padró familiar de la persona sol·licitant.
En cas de separació o divorci dels pares no es considerarà membre computable el pare o la mare
que no visca en el mateix domicili que l’alumne/a objecte de l’ajuda.

No obstant això, açò s’aplicarà també en relació amb la viduïtat del pare o de la mare, sí que tindrà la
consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga
relació, encara que no estiga legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda del/de la qual
s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el cas de custòdia compartida es consideraran membres de la unitat familiar aquells que
convisquen en el domicili on estiga empadronat l’alumne; per a això, haurà de presentar acord o
resolució per la qual s’establix el règim de custòdia compartida i certificat d’empadronament.

Totes estes circumstàncies hauran de justificar-se mitjançant els documents oportuns (sentència de
separació o divorci, certificat de defunció…)

La renda per càpita es valorarà de la següent forma:

Renda per càpita

Punts

Fins a 393

20

De 393,01 a 786

19

De 786,01 a 1.179

18

De 1.179,01 a 1.572

17

De 1.572,01 a 1.965

16

De 1.965,01 a 2.358

15
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De 2.358,01 a 2.751

14

De 2.751,01 a 3.144

13

De 3.144,01 a 3.537

12

De 3.537,01 a 3.930

11

De 3.930,01 a 4.323

10

De 4.323,01 a 4.716

9

De 4.716,01 a 5.109

8

De 5.109,01 a 5.502

7

De 5.502,01 a 5.895

6

De 5.895,01 a 6.288

5

De 6.288,01 a 6.681

4

De 6.681,01 a 7.074

3

De 7.074,01 a 7.467

2

Més de 7.467 1

1

2. Situació de desocupació familiar: membres de la unitat familiar (1r grau) que convisquen amb el/la
sol·licitant, i quede acreditada que esta convivència és anterior a la publicació de la present
convocatòria, i es troben desocupats i inscrits en l’oficina Servef corresponent abans d’esta data de
manera ininterrompuda:

Un membre desocupat, perceptor de prestació contributiva 2,5 punts
per desocupació o subsidi
Dos membres que es troben en la situació anterior

5 punts

Un membre desocupat, que no siga beneficiari de cap 4,5 punts
prestació econòmica
Dos membres que es troben en la situació anterior

9 punts
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Es valorarà de la mateixa manera els membres de la unitat familiar (1r grau) que convisquen amb
el/la sol·licitant, sense tindre en compte la data de publicació d’esta convocatòria, en els supòsits en
què es troben en situació legal de desocupació a causa d’una extinció contractual amb posterioritat a
esta data sempre que ho justifiquen documentalment.

3. Fill o filla de famílies monoparentals de qualsevol categoria: 1 punt.
4. Família nombrosa de qualsevol categoria: 1 punt.
5. Discapacitat física o psíquica d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33%: 1 punt.
6. Orfe absolut: 2 punts.

Base sisena. Sol·licituds i documentació a aportar:
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud mitjançant una instància model
(www.alzira.es, Portal de la Ciutadania – Educació i Cultura) en l’Oficina d’Atenció Ciutadana la Clau
(c/ Rambla, núm. 23) o en les altres formes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques dirigida a l’alcalde-president, dins
del termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. El termini finalitza el 20 de març de
2019.

Junt amb la instància model, les persones sol·licitants hauran de presentar la següent documentació:
-

Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.

-

Documentació acreditativa d’estar matriculat en el 2n cicle d’Educació Infantil en algun dels
centres públics o privats-concertats d’Alzira en el curs 2018-2019.

-

Factura del material escolar adquirit per a este curs escolar, emesa a nom del/de la
beneficiari/ària (pare/mare/tutor/a). La factura ha de detallar la relació del material i el seu
import. En cas d’haver sigut adquirit en el centre, certificat del centre.
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-

Model de manteniment de tercers de l’Ajuntament. La persona sol·licitant ha de ser la titular
del compte corrent. Este model es troba en l’apartat de models i sol·licituds del web municipal
de l’Ajuntament (www.alzira.es). En este compte corrent (IBAN complet) se li abonarà l’ajuda
en cas de ser concedida. En cas de ser menor, el/la titular ha de ser la persona que realitza la
sol·licitud en nom del/de la menor.

-

Autorització per a consultar la renda dels membres de la unitat familiar, especificada en la
base cinquena, punt 1.

-

Llibre de família.

La documentació que justifique el compliment dels requisits exigits en la Base Segona d’esta
convocatòria té caràcter IMPRESCINDIBLE, per tant la NO-APORTACIÓ d’estos documents, excepte
l’empadronament, que es consultarà directament pels serveis municipals, suposarà l’exclusió de la
sol·licitud de la convocatòria.

Els documents que justifiquen qualsevol circumstància del barem establit en la Base Cinquena
tindran el caràcter d’opcional. Per a acreditar-los haurà de presentar la següent documentació:
-

Situació de desocupació familiar: Documentació dels membres de la unitat familiar que
convisquen amb l’estudiant que justifiquen la seua condició d’aturat i inscrit en el Servef, així
com si són o no perceptors de prestacions públiques:
o Còpia del DARDE del Servef i certificat de situació de desocupació emés pel director
de l’Oficina d’Ocupació Servef. Este certificat es pot obtindre per via telemàtica en la
pàgina web del Servef, a través del codi Autoservef indicat en el DARDE: “Emissió de
certificats; certificat d’inscripció, o de situació laboral”.
o Certificat emés per l’Oficina del SEPE que justifique la condició de beneficiari o no de
prestacions, i tan sols en cas de ser perceptor de prestacions, serà necessària la
resolució aprovatòria d’esta o estes, llevat que emeta autorització expressa a favor de
l’Ajuntament d’Alzira per a verificar tal circumstància
o Document acreditatiu de l’extinció contractual del membre de la unitat familiar quan
vullga que es valore
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-

Família monoparental: la condició de membre de família monoparental s’acreditarà aportant el
títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família,
d’acord amb el que s’establix en el Decret 179/2013.

-

Família nombrosa: La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol
oficial o carnet de família nombrosa a què fa referència l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.

-

Discapacitat física o psíquica: La discapacitat dels/de les sol·licitants, germans o germanes,
els seus pares o mares, tutors o tutores s’acreditarà mitjançant el certificat corresponent o
amb la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la
conselleria competent en matèria de benestar social.

-

Orfe absolut: l’orfandat absoluta s’acreditarà mitjançant el llibre de família o certificat del
Registre Civil.

Per a possibilitar la concurrència de sol·licituds es publicaran les bases en la pàgina web de
l’Ajuntament d’Alzira i en el tauler d’anuncis, sense perjudici de qualsevol altre mitjà de difusió.

Base setena. Comissió Avaluadora.
Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora integrada per:
-

El regidor d’Educació i Infància, que actuarà com a president

-

El tècnic d’Educació

-

La tècnica d’Infància

-

El cap de l’Àrea de Benestar Social, que actuarà com a secretari.

Base octava. Resolució i deute de les ajudes:
L’òrgan competent per a la resolució definitiva de l’expedient serà la Junta de Govern Local, vista la
proposta de la Comissió Avaluadora. El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des de la
publicació de la convocatòria. Si en transcórrer el referit termini no s’haguera notificat la resolució, la
petició s’entendrà desestimada, sense perjudici que amb posterioritat es notifique l’acord exprés de
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concessió de les ajudes. L’import de l’ajuda es farà efectiu, una vegada s’haja resolt definitivament
l’expedient, en el número de compte aportat pels beneficiaris.

La publicació en el tauler d’edictes electrònic municipal de les subvencions que es concedisquen a
l’empara d’estes bases, faran efecte de notificació, conforme al que es disposa en l’article 45.1.b) de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
No serà necessària la presentació de documents que ja consten en poder de l’Ajuntament d’Alzira, i
en este cas, el/la sol·licitant podrà acollir-se al que establix el paràgraf d) de l’article 53 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
sempre que es faça constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats o, si és el cas,
emesos els documents, i sempre que no hagen transcorreguts més de cinc anys des de la finalització
del procediment al qual corresponguen.
Base novena. Incompatibilitat.
L’import de les ajudes no podrà ser superior al cost de l’activitat a realitzar, i es descomptaran altres
ajudes o subvencions que es puguen obtindre.

Base dècima. Publicitat.
Les presents bases seran publicades en la pàgina web municipal.

Base onzena. Facultat interpretativa.
Qualsevol dubte que puga sorgir sobre la interpretació de les presents bases serà resolta per la Junta
de Govern Local.
Base dotzena. Modificació de terminis.
Els terminis per a la presentació de sol·licituds de subvenció podran ser modificats per la
corresponent convocatòria.
Base tretzena. Extracte de la convocatòria.
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L’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província
de València.

