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BASES REGULADORES DE BEQUES D'EDUCACIÓ INFANTIL
(1r CICLE) CURS 2020-2021
A fi de fer efectiu el principi d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació, previst en
l'article 27 de la Constitució Espanyola, i per a garantir l'accés a l'educació de totes les
xiquetes i xiquets, es proposa un sistema d'ajudes que garantisca la igualtat d'oportunitats
en l'accés a l'Educació Infantil primer cicle (0 a 3 anys).
L'Ajuntament d'Albal, coneixedor de les actuals necessitats econòmiques de les
famílies, té entre les seues prioritats el suport a estes per mitjà de línies d'ajudes i
subvencions per a facilitar i afavorir l'escolarització infantil 1r cicle, que permet la lliure
elecció de centre educatiu per part de les mares, els pares i representants legals que tenen
menors en edat d'accedir als trams d'Educació Infantil.
Per tot això, i dins de les actuacions que es realitzen des de la Regidoria d'Educació,
es convoca una línia de subvencions per a l'Educació Infantil 1a cicle per al curs 20202021.

BASES
Primera. OBJECTE
Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a sufragar parcialment
els gastos d'ensenyança en nivell d'Educació Infantil 1r cicle (0 a 3 anys) per al curs 20202021,de l'alumnat empadronat en el municipi d'Albal.

Segona. DOTACIÓ ECONÒMICA I DESTINACIÓ
La quantia total màxima subvencionada, amb caràcter estimat serà, de 105.000
euros aplicació pressupostària 622 3261 480694 (Educació: beques infantils) del
pressupost de l'any 2021, quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució de la concessió. En el supòsit que el crèdit pressupostari que
resulte aprovat fora superior a la quantia inicialment estimada, s'aplicarà a la convocatòria,
prèvia tramitació del corresponent expedient de gasto abans de la resolució, sense
necessitat de nova convocatòria, d'acord amb el que disposa l'art 56 del RD 887/2006 de
21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
Es destinarà, exclusivament, per a l'abonament de les quotes corresponents a
l'ensenyança infantil, fins a un màxim de deu quotes (de setembre a juny), no tindrà esta
consideració els gastos derivats d'activitats extraescolars, menjador, honoraris especials
de qualsevol tipus, llibres, material escolar, matrícules i altres d'anàloga índole.

Tercera. PERSONES BENEFICIÀRIES DE L'AJUDA
Podran sol·licitar-la els/les progenitors/es o representants legals respecte dels/de les
alumnes beneficiaris que complisquen els requisits següents:
1.
Estar escolaritzat/da en una escola infantil de titularitat pública o escola
infantil autoritzada per la Conselleria d'Educació.
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2.
Estar empadronat/da juntament amb la resta d'integrants de la unitat familiar
en el municipi d'Albal a la data de finalització de presentació d'instàncies i durant tot el curs
escolar o el període que siga beneficiari/ària, a excepció de qui s'empadrone després de la
finalització del període ordinari de sol·licitud que haurà d'estar empadronat/da a la data de
finalització de presentació d'instàncies del període extraordinari i durant el que resta de
curs escolar o el període que siga beneficiari/ària.
3.
El nivell de la renda de la unitat familiar corresponent a l'any 2019, segons
l'Agència Estatal d'Administració Tributària (base imposable general més la base
imposable de l'estalvi) no ha de superar en el seu conjunt 40.000 euros, ni 15.000 euros
per cada un dels membres de la unitat familiar.
4.
En el cas que, en la unitat familiar, més d'un membre estiga escolaritzat en
una escola infantil de titularitat pública o escola infantil autoritzada per la Conselleria
d'educació, el nivell de la renda de la unitat familiar no serà superior a 50.000 euros.
5.
En el supòsit que, algun dels progenitors o representants legals no haja
presentat la declaració de la renda, per no estar obligat/da a això, però haja obtingut
rendiments, se li aplicarà una minoració de 2.400 euros per fill/a menor de 3 anys i en el
cas, a més, de fills/es majors de tres anys es minorarà en la quantitat de 4.079 euros Si
l'altre progenitor o representant legal ha presentat declaració de renda es prorratejarà en
un 50% les quantitats anteriors.
6.
Els progenitors o representants legals de l'alumnat beneficiari hauran de
complir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Quarta. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La sol·licitud, tant en període ordinari com en període extraordinari, dirigida a
l'alcalde-president de la corporació, es presentarà en el registre d'entrada de l'Ajuntament o
a través de l'oficina virtual per mitjà de la instància que s'annexa a esta convocatòria
(Annex I) i amb la documentació que s'indica a continuació:
1.
Acreditació d'haver obtingut plaça escolar, expedida pel centre educatiu, en
el cas de centres de fora de la població. Per a l’alumnat matriculat en centres escolars del
municipi l'acreditació de l'escolarització es comprovarà d'ofici pels servicis municipals, els
progenitors o representants legals hauran d’autoritzar expressament a l'Ajuntament, per
mitjà de la instància presentada, perquè obtinga esta informació dels centres docents.
2.
Fotocòpia compulsada del llibre de família, llevat que s'haguera presentat en
convocatòries anteriors i no existira cap canvi o modificació.
3.
Fotocòpia de les pàgines de la declaració de la renda on figure la ”situació
familiar” i “estat civil” dels progenitors/es o representants legals. En el cas de no haver-la
presentat, és obligatori presentar la declaració jurada adjunta en la instància.
4.
En cas de divorci, separació, nul·litat o no convivència: sentència judicial de
separació legal o divorci o conveni regulador on conste la custòdia del/de la menor, llevat
que s'haguera presentat en convocatòries anteriors i no existira cap canvi o modificació.
5.
Fotocòpia de la llibreta del banc o document expedit per l'entitat bancària on
conste el compte on es desitja rebre la transferència. El titular del compte ha de ser un dels
sol·licitants (pare/mare/tutor/a) major d'edat.
6.
Declaració formal en la mateixa instància de les subvencions sol·licitades i
rebudes d'altres institucions públiques o privades per a esta mateixa finalitat.
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Si presenta sol·licituds per a diversos/es germans/es s'ha de formalitzar una
sol·licitud per a cada u, però la documentació a adjuntar no s'haurà de duplicar, serà
suficient la seua aportació en una de les sol·licituds.
D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament d'Albal queda autoritzat
per a accedir a la informació que es troba en l'Agència Estatal Tributària respecte del nivell
de renda de la unitat familiar i de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i de la Tresoreria General de la Seguretat Social respecte de trobar-se al corrent
de les obligacions amb esta. En el cas que la persona interessada manifeste oposició
expressa haurà d'aportar estos documents en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Quinta. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds en el període ordinari serà de l'endemà
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al 20 d’octubre
de 2020.
Excepcionalment, per a l'alumnat matriculat i/o empadronat després del venciment
del període ordinari de presentació de sol·licituds i fins al 31 de maig de 2021, podran
presentar sol·licituds dins del següent període extraordinari:


Del 15 de maig al 31 de maig de 2021.

Finalitzat el termini per a la presentació sol·licituds i respecte d'aquelles que
presenten defectes esmenables es publicarà la pertinent relació en la pàgina web de
l'ajuntament i en el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica, i es concedirà un termini de deu
dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la seua publicació per a la seua esmena.

Sexta. BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I CONCESSIÓ DE LES AJUDES
Rebudes les sol·licituds, la comissió prevista en la base dotze procedirà a la
valoració de les sol·licituds presentades i elevarà a l'Alcaldia la proposta pertinent.
L'import de l'ajuda es determinarà en funció de l'escola infantil i el nivell de renda
d'acord amb la taula següent:

Tipus de centre

Nivell de renda de la unitat
Nivell de renda de la unitat
familiar superior a 30.000
familiar inferior a 30.000
euros i inferior a 40.000 euros
euros
(*)

Escola infantil autoritzada
per
la
Conselleria Fins a 70 euros/mes
d’Educació
Escola infantil de titularitat
Fins a 100 euros/mes
pública

Fins a 40 euros/mes
Fins a 70 euros/mes

(*) El nivell de la renda de la unitat familiar corresponent a l'any 2019, segons
l'Agència Estatal d'Administració Tributària (base imposable general més la base
imposable de l'estalvi) no ha de superar en el seu conjunt 40.000 euros, ni 15.000 euros
per cada un dels membres de la unitat familiar. En el cas que, en la unitat familiar, més
d'un membre este escolaritzat en una escola infantil de titularitat pública o escola infantil

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº: 2020/48, CONVOCATORIA DE: : diligenciades, AREA GESTORA::
educació

Bases convocatoria subvenciones y premios: 05. bases
diligenciades - AREA educació

FIRMAS

OTROS DATOS

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretario Acctal. de Ajuntament ALBAL.Firmado 05/08/2020 14:33

Código para validación: 7K0YL-PUY83-ZVTFX
Fecha de emisión: 6 de agosto de 2020 a las 8:35:53
Página 4 de 6

ESTADO

FIRMADO
05/08/2020 14:33

4

autoritzada per la Conselleria d'Educació, l'import del nivell de renda de la unitat familiar no
serà superior a 50.000 euros.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 921023 7K0YL-PUY83-ZVTFX 9CB3C327FD62E5184354720DAB65454D7F69E736) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

En cap cas, l'import de l'ajuda podrà superar l'import de la mensualitat abonada pel
concepte subvencionable.
En cap cas l'import total de les subvencions concedides superarà el crèdit màxim
establit en la base segona. En este supòsit es procediria a prorratejar les ajudes minorant
els imports proporcionalment.
La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant Decret d'Alcaldia. La resolució de
concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els supòsits establits en la Llei.
Les ajudes concedides es publicaran en la pàgina web de l'ajuntament i en el tauler
d'anuncis de la Seu Electrònica

Sèptima. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES CONCEDIDES
Els/les progenitors/es o representants legals per a percebre les ajudes concedides
hauran de justificar que l'alumne/a beneficiari ha assistit degudament a l'escola infantil de
titularitat pública o escola infantil autoritzada per la Conselleria d'Educació, per mitjà de la
presentació de la documentació justificativa corresponent a les mensualitats en els
següents terminis per períodes:
1.

Per a les sol·licituds del període ordinari:




2.

De l’1 al 15 de desembre de 2020, les factures corresponents al període
de setembre a desembre de 2020.
De l’1 al 15 de març de 2021, les factures corresponents al període de
gener a març de 2021.
De l’1 al 15 de juny de 2021, les factures corresponents al període d'abril
a juny de 2021.
Per a les sol·licituds del període extraordinari:



De l’1 al 15 de juny de 2021, les factures corresponents a totes les
mensualitats.

En el cas que l'últim dia de termini de justificació siga inhàbil en la localitat, es
prorrogarà fins al dia hàbil immediat posterior.
La justificació es realitzarà amb document acreditatiu del pagament de cada una de
les mensualitats corresponents al període que es justifica.
Les dades que s'han d'incloure obligatòriament, com a mínim, en la factura són
d'acord amb el RD 1619/2012:









Identificació NIF/CIF i nom de l'entitat.
El número i, si és el cas, la sèrie.
La data d'expedició de la factura.
La data en què s'han efectuat les operacions que es documenten sempre que
es tracte d'una data diferent de la d'expedició de la factura.
NIF, nom i cognoms de la persona usuària.
La identificació del concepte i mensualitat.
Quota tributària.
Total, de la factura.
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No s'admetran com justificants els albarans, els tiquets, notes d'entrega o documents
semblants.
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El pagament de les ajudes s'efectuarà per mitjà de transferència bancària a favor
dels representants dels/de les alumnes que hagen resultat beneficiaris/àries, se satisfaran
les quanties corresponents a cada període, d'acord amb els imports justificats.
Octava. OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Són obligacions dels/de les progenitors/es o representants legals de l’alumnat
beneficiari:


Presentar de forma correcta, completa i veraç la documentació requerida en
les presents bases.



Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública (en el mateix
model de sol·licitud, llevat que s'haguera obtingut amb posterioritat).

Novena. CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA
BENEFICIÀRIA
Es perdrà la condició de persona beneficiària de les ajudes concedides:


La pèrdua de la condició d'empadronat/da en el municipi d'Albal, bé del
beneficiari/ària, dels progenitors/es o representants legals, durant qualsevol
període del curs escolar.



El incompliment dels requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.



La baixa definitiva de l'alumne/a en el centre docent.



Por renúncia voluntària de la persona sol·licitant.

Deu. ALTERACIONS DE LES CONDICIONS
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, i en tot cas la concurrència de subvencions o ajudes atorgades per altres
administracions o entitats públiques o privats, podrà donar lloc a la modificació de la
resolució de la concessió.

Onze. REINTEGRAMENT
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de
demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:


Quan s'haguera obtingut la subvenció sense reunir les condicions requerides.



Incompliment de les obligacions derivades de les presents bases.

Dotze. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I ÒRGAN INSTRUCTOR
La Comissió de Valoració estarà integrada per:




La regidora d'Educació
La tècnica de Cultura
Un/a funcionari/ària del departament d'Intervenció.
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Són funcions de la Comissió Tècnica de Valoració la interpretació de les bases
reguladores, l'avaluació de la documentació i la proposta de concessió i denegació de les
ajudes convocades, la comprovació de la documentació presentada per a justificar les
ajudes concedides i analitzar i proposar les qüestions o circumstàncies excepcionals, que
poden suscitar-se al llarg del procés de tramitació d'ajudes convocades, sense perjuí dels
informes jurídics o d'una altra índole que procedisquen.
L'òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions serà la tècnica
d'Educació i Cultura.
L'òrgan competent per a la instrucció realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals ha de formular-se la resolució de la subvenció.
Tretze. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM APLICABLE
El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència competitiva. La concessió de la subvenció es realitzarà per mitjà de la
comparació de les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració i dins del
crèdit pressupostari disponible.
En tot allò no previst en les presents bases reguladores serà aplicable la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions.
Catorze. PUBLICITAT DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA
Les presents bases, després de la seua aprovació, es publicaran íntegrament en el
web municipal.
La convocatòria i l'obertura del termini per a la presentació de les sol·licituds es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Diligencia per fer constar que les presents bases que consten de catorze
clâusules més un annex han sigut aprovades per mitjà Resolució d’Alcaldía nº
2020/1784 de 5 d’agost de 2020.
En Albal a la data de la firma
La Secretaria acctal
Laura Martínez Belchí
Document firmat electrònicament. Códig de verificació al marge.

