
 
 

 

 
BASES REGULADORES D'AJUDES A LA DIVERSITAT FUNCIONAL 2018-2019 

Les administracions públiques, entre estes l'Administració local, d'acord amb els 
articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució Espanyola i la Convenció Internacional sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i acords internacionals ratificats per 
Espanya, han de garantir i fomentar el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com 
l'exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de 
condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de 
l'autonomia personal, de l'accessibilitat universal, de l'accés a l'ocupació, de la inclusió en la 
comunitat i la vida independent i de l'erradicació de tota forma de discriminació. 

En l'àmbit autonòmic, l'article 27.1 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer de servicis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana, atribuïx a les entitats locals la competència en matèria 
de Servicis Socials.  

Així mateix, l'article 37.1.g) definix les prestacions econòmiques per a l'adquisició i el 
manteniment de suports a l'accessibilitat universal, que té per objecte facilitar l'autonomia 
personal i el suport a l'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional, discapacitat o 
mobilitat reduïda. Esta prestació estarà garantida per a tota la ciutadania de conformitat 
amb el seu desplegament reglamentari. 

En este orde, l'Ajuntament d'Albal per a facilitar i afavorir l’esmentada protecció dota 
un sistema d'ajudes per a col·laborar en l'educació i inclusió social de les persones amb 
diversitat funcional residents en el municipi.  

 
Primera. OBJECTE 
 
Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes a persones amb discapacitat 

igual o superior al 33% així mateix es podrà concedir a l'alumnat d'educació primària amb 
necessitats educatives especials sense certificat de discapacitat amb un informe previ 
justificatiu elaborat pel gabinet psicopedagògic municipal o SPEE del centre educatiu. 
  

Segona. DOTACIÓ ECONÒMICA I DESTINACIÓ 
Les ajudes es concediran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 410.2311.480692 

(Acció Social. Ajudes diversitat funcional) del pressupost vigent de l'Ajuntament. 

La quantia total màxima subvencionada serà de 13.000 euros que es repartirà entre les 
persones beneficiàries en funció dels criteris que s'establixen en la base sexta de les presents 
bases. 

L'import de les ajudes es destinarà a finançar totalment o parcialment les activitats 
següents: 

 
 Tractaments i teràpies que tinguen un fi terapèutic o de rehabilitació psicològic o físic 

i/o que facilite les activitats de la vida diària i que siguen derivats de les necessitats 
inherents a la seua discapacitat, referendada per un informe tècnic que acredite 
l'especial interés per a promoure l'autonomia personal, la millora de la seua qualitat de 
vida, l'accés a l'ocupació, la inclusió en la comunitat, la vida independent i l'erradicació 
de qualsevol forma de discriminació. 
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 Gastos derivats de l'ensenyança, menjador i transport per a assistència a tractaments i 
centres assistencials en què els esmentats conceptes no estiguen subvencionats. 

 
 Ajudes tècniques específiques i adaptacions que consten en el Catàleg General 

d'Ajudes Tècniques del Centre de Referència Estatal d'Autonomia Personal i Ajudes 
Tècniques (CEAPAT) enteses com qualsevol producte, instrument, equip o sistema 
tècnic usat per una persona amb discapacitat, fabricat especialment o disponible en el 
mercat, per a previndre, compensar, mitigar o neutralitzar la deficiència, discapacitat o 
minusvalidesa. Queden excloses de subvenció les ajudes tècniques i productes de 
suport inclosos en el catàleg de material ortoprotètic de la Conselleria competent en 
matèria de Sanitat quan la persona interessada complisca els requisits per a la seua 
dispensació per este. 

 
 Quotes d'associacions de discapacitats.  

 
No seran subvencionables els gastos ocasionats per: 
 

 Les quotes de les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) 
 Material escolar bàsic 
 Llibres escolars 
 Medicaments 
 Classes de repàs escolar o de qualsevol índole (reforç, idiomes...) 

 
Cada persona beneficiària de les ajudes podrà percebre com a màxim l'import que 

resulte de la clàusula sexta segons el gasto justificat, el percentatge de minusvalidesa i del 
concurs d'una tercera persona. 

  
Tercera. BENEFICIARIS DE L'AJUDA 
  
Podran sol·licitar les ajudes convocades les persones beneficiàries de les ajudes que 

disposen de capacitat d'obrar suficient, els pares, mares o tutors/es legals respecte d'aquelles 
persones beneficiàries que complisquen els requisits següents: 

  
 Estar empadronats/des a Albal, juntament amb la resta d'integrants de la unitat familiar 

a la data de finalització de presentació d'instàncies.  
 

 Estar en possessió d'un certificat de discapacitat emés per la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives o d'un informe justificatiu elaborat pel gabinet psicopedagògic 
municipal o SPEE del centre educatiu i que hagen iniciat el tràmit de la valoració de la 
discapacitat. 

 
 Les persones beneficiàries, progenitors/es o tutors/es legals del/la beneficiari/ària 

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 dirigida a l'alcalde-president de la corporació, es presentaran en el Registre 

d'Entrada de l'Ajuntament per mitjà de la instància que s'annexa a esta convocatòria i amb la 
documentació que s'indica a continuació: 
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 Certificat de discapacitat o targeta acreditativa de persona amb discapacitat, amb la 
valoració del grau de discapacitat expressat en percentatge i, si és el cas, concurs de 
tercera persona, emesos per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o informe 
justificatiu elaborat pel gabinet psicopedagògic municipal o SPEE del centre educatiu. 

 Fotocòpia de la llibreta del banc o document expedit per l'entitat bancària que conste 
el compte on es desitja rebre la transferència.  

 Declaració formal en la mateixa instància de les subvencions sol·licitades i rebudes 
d'altres institucions públiques o privades per als mateixos conceptes. 

 En cas de divorci, separació, nul·litat: Sentència judicial de separació legal o divorci i/o 
conveni regulador on conste la custòdia del menor, llevat que s'haguera presentat en 
convocatòries anteriors i no existira cap canvi o modificació. 

 Original de factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa 
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, datades entre setembre de 
l'any 2018 i juliol de l'any 2019 a nom de la persona beneficiària o el seu 
representant, pel concepte que es corresponga amb les activitats objecte d'esta 
subvenció. 

 Les dades que s'han d'incloure obligatòriament, com a mínim, en la factura són d'acord 
amb el RD 1619/2012: 

  
- El número i, en 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. 
- La identificació del tipus de bé entregat o servici prestat. 
- Tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l'expressió “IVA inclòs”. 
- Quota tributària. 
- El total de la factura. 

  
En cap cas s'acceptaran albarans, tiquets, notes d'entrega o semblants per a justificar 

els gastos assumits. 
  
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 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 LES SOL·LICITUDS 
 
El termini de presentació ordinari de les sol·licituds serà d'1 mes comptador de l'endemà 

de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Finalitzat el termini per a la presentació sol·licituds i respecte de les 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 de l'endemà de la 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. 
  

La quantia de la subvenció concedida es determinarà en funció de: 
  

Import gasto justificat  Grau de 
discapacitat 

Percentatge màxim 
subvencionat 

Import màxim 
de l’ajuda 

Import màxim de 
l’ajuda per a 
casos de 
concurs 
necessari de 
tercera persona 

Fins a  600 euros 
Fins a 65% màxim 75% 420 euros 480 euros 
> 65% màxim 85% 450 euros 510 euros 

De 600,01 euros a 1.200 
euros 

Fins a 65% màxim 70% 720 euros 840 euros 
> 65% màxim 75% 840 euros 960 euros 

De 1.201,01 euros a 1.600’ 
euros 

Fins a 65% màxim 60% 880 euros 1.040 euros 
> 65% màxim 70% 960 euros 1.120  euros 

Més de 1.600 euros 
Fins a 65% màxim 55% 1.150 euros 1.250  euros 
> 65% màxim 60% 1.250 euros 1.350 euros 

  
 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. 
  

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. 

  
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 
  
Atés que s'ha presentat la documentació justificativa per a les ajudes a la diversitat 

funcional en el moment de la sol·licitud no procedirà la justificació posterior a la concessió de 
les ajudes. 

  
El pagament de les ajudes s'efectuarà per mitjà de transferència bancària en el número 

de compte indicat en la sol·licitud. 
  
Octava. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
  
Són obligacions de les persones beneficiàries: 
 

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

 Destinar les ajudes als fins previstos en les presents bases i per a les persones 
beneficiàries d’estes.  

 L'incompliment d'esta base suposarà la denegació de les ajudes o el reintegrament de les 
ajudes concedides. 

  
Novena. CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/ÀRIA 
  
Es perdrà la condició de beneficiari/ària de les ajudes concedides: 
 

 La pèrdua de la condició d'empadronat/da en el municipi d'Albal, bé del 
beneficiari/ària, dels pares, mares o tutors/es legals, al llarg de l'any per al qual se 
sol·licita la subvenció.  

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

 La renúncia voluntària de la persona beneficiària.  

 La destinació de les ajudes per a persona diferent del beneficiari/ària o per a fins 
diferents dels quals es dirigix la present convocatòria.  

Deu.  ALTERACIONS DE LES CONDICIONS 
 
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la 

subvenció, i en el cas de concurrència de subvencions o ajudes atorgades per altres 
administracions o entitats públiques o privades, 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: 
  

 Obtindre 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 de Benestar Social 
 Una tècnica de Servicis Socials 
 La coordinadora de l'Àrea  
 Un/a funcionari/ària del departament d'Intervenció 
 L’auxiliar administrativa de Servicis Socials 
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Són funcions de la Comissió Tècnica de Valoració la interpretació de les bases 
reguladores, la comprovació i avaluació de la documentació presentada, formular proposta de 
concessió o denegació de les ajudes 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 

coordinadora de Promoció Econòmica i Social 
  
L'òrgan competent per a la instrucció realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime 

necessàries per a la determinació, coneixement i 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. PUBLICACIÓ 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. 
  

Diligència per a fer constar que les presents bases, que consten de catorze clàusules 
han sigut aprovades mitjançant resolució de l’Alcaldia núm. 2020/570 de 11 de març de 2020. 

 
Albal, a la data de la firma 

 
El secretari 

  
Antonio Montiel Márquez 

 
 

Document firmat electrònicament. Codi de verificació al marge 
 


