Article 1. Objecte de les ajudes i crèdits màxims assignats.
1.Es convoca una línia d’ajudes municipals destinada a la concessió d’ajudes destinades a
l’adquisició de llibres i material didàctic escolar per als alumnes d’Educació Infantil, Batxillerat i
alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà del municipi de Benifaió amb dificultats
econòmiques.
2. La convocatoria es financiarà per càrrec per 18.000,00 € amb càrrec a les aplicacions
presupuestaries 500/231/48010 denominada “Ajudes Llibres i material escolar” per import de
10.000,00 euros, i a la 400/320/48000 denominada “Ajudes Escolars AMPAS” per import de
8.000,00 euros.
3. Quan els crèdits assignats a aquesta convocatòria resulten insuficients per a atendre totes
les sol·licituds presentades que complisquen els requisits previstos per a resultar beneficiari de
les ajudes, es procedirà a la seua adjudicació aplicant els criteris de d’adjudicació establerts en
l'article cinquè de les presents bases, fins a esgotar els crèdits disponibles íntegrament.
Article 2. Quantíes màximes individualitzades de les ajudes.
La quantía màxima de les ajudes dels alumnes matriculats en Educació Infantil serà de 75
euros i per als alumnes de Batxiller i Cicles Formatius de Grau Mitjà de 150 euros.
Article 3. Requisits dels beneficiaris.
1. Podran resultar beneficiaris de les ajudes econòmiques els que complisquen en el moment
de l’aprovació d’estes bases els següents requisits:
a) Estar empadronat al municipi de Benifaió. Este requisit es comprobarà d’ofici per
l’Ajuntament.
b) Estar matriculat en Educació Infantil, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà. Este
requisit deurà acreditar-se documentalment.
c)

La renta familiar en l’any 2015 no deurà d’haver superat els següents umbrals màxims:
Número de miembros de la familia
Families de 2 membres
Families de 3 membres
Families de 4 membres
Families de 5 membres

Umbral (euros)
12.780,260 €
19.170,39 €
25.560,52 €
31.950,95 €

A partir del 6é membre s’afegiran 6.390,13 € per cada nou membre computable
Per acreditar el compliment d’este requisit es deurà presentar original o còpia
compulsada de l’última declaració de la renta del 2015 de cada membre de l’unitat
familiar. En cas de no haver presentat la declaració de la renta, per no estar obligat,
haurà de presentar-se certificat expedit per l’AEAT de no haver presentat declaració
(certificat d’imputacions de la IRPF 2015).
Igualment haurà de presentar-se el model de declaració de l’ annex II relatiu a
membres de l’unitat familiar.
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Bibiana Piles Rovira ( 1 de 1 )
Regidora
Data Signatura : 11/11/2016
HASH: c4ce5ea11eb4be289cbca08356919144

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA D´AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE
LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL DIDÀCTIC DELS ALUMNES DE EDUCACIÓ INFANTIL,
BATXILLER I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DEL MUNICIPI DE BENIFAIÓ AMB
DIFICULTATS ECONÒMIQUES

Càlcul de la renta familiar computable i concepte de unitat familiar
1. El càlcul de la renda familiar a l'efecte d'aquesta convocatòria s'obtindrà per agregació de
les rendes del treball de l'exercici de 2015 dels membres de la unitat familiar que perceben
rendes computables a l'efecte de l'Impost de Renda de les Persones Físiques. La renda
familiar es calcula sobre les bases imposables de la renda. Cal Tindre en compte les rendes de
cada un dels membres de la unitat familiar i sumar-les. A estos efectes es tindrà en compte la
casella 440 (Base liquidable general sotmesa a gravamen) de la Declaració de Renda de 2015.
Article 4. Composició de la unitat familiar.
1. A l'efecte de les presents bases, es consideren membres computables de la unitat familiar,
sempre que convisquen en el domicili familiar:
El pare i la mare i/o els tutors o persones encarregades de la guarda i protecció del
menor, si escau.
L’alumne/a.
Els/les germans/es menors de 18 anys.
Germans/es majors de 18 anys i menors de 26 anys sempre que no perceben cap
tipus d'ingressos.
- Germans/as majors de 26 anys quan es tracte de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial igual o superior al 33% sempre que no perceben cap tipus
d'ingressos.
2. A l'efecte de determinació de la composició de la unitat familiar es tindrà en compte el que es
disposa en l'article 21 de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la
Maternitat, amb el que es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut
des del moment de la fecundació. Per a la justificació de dita extrema s'haurà d'adjuntar a la
sol·licitud, certificat mèdic oficial o informe de la història obstètrica, emesos pel facultatiu de la
sanitat pública que atén a la gestant. En qualsevol cas s'haurà de fer constar la data prevista
per al part.

4. En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que
convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l'alumne, per a açò haurà de presentar
acord o resolució per la qual s'estableix el règim de custòdia compartida i certificat
d'empadronament.
5. Conve aclarir que no se pot formar part de dos unitats familiars al mateix temps i que la
determinacio dels els membres de l'unitat familiar se realisarà atenent a la situacio existent a 31
de decembre de 2014. No obstant açò s'aplicarà també en relació amb la viduïtat del pare o de
la mare, si tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació de fet, la renda de la qual s'inclourà dins del compute de la renda
familiar.
Article 5. Criteris d’adjudicació.
Seran benificiaris de l’ajuda totes aquelles sol·licituds que no superen els umbrals de renta
familiar marcats a l’article 3 d’aquestes bases fins el màxim establit en l’article 2 d’estes bases
sempre que existisca crèdit disponible.
En cas de que el crèdit disponible, atenent al nombre de beneficiaris, no siga suficient per a
subvencionar els imports màxims establits en l’article 2 d´estes bases es procedirà a assignar
les ajudes proporcionalment.
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3. En els casos de separacio llegal, o quan no existira vincul matrimonial, es considerarà unitat
familiar la formada pel pare o la mare i tots els fills que convixquen en un u altre. En el cas de
família monoparental es tindrà en compte la renda del pare o de la mare que convisca amb
l’alumne beneficiari de l’ajuda.

Article 6. Sol·licituds i documentació.
1.La sol·licitud es formularà segons instància normalitzada que s’adjunta com annex I i
s’adjuntarà a la mateixa:
-

Fotocòpia compulsada del NIF/DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys què fa referència l’article 3 d’estes bases.

-

Acreditació documental d’estar matriculat.

-

Original o còpia compulsada de l’última declaració de la renta del 2015 de cada
membre de l’unitat familiar.

-

Original o copia compulsada de les factures o documents de valor probatori
equivalent, de la compra de llibres de text i un altre material curricular per al curs
corresponent, efectuades per al curs 2016-2017, en el qual aparega clarament
detallat el proveïdor, el receptor (és a dir l'alumne o la/el mare/pare o tutor) i la llista
detallada dels articles. No obstant, en el supost de llibres o material comprats en les
AMPES i que no tinguen factura individualitzada s’acceptarà un certificat emés pel
secretari de l’AMPA amb el vist i plau del president on s’acredite els llibres adquisits
per l'alumne o la/el mare/pare o tutor amb el detall dels articles i el seu import
adjuntant el justificant del pagament (rebut, justificant pago per tarjeta o rebut de
domiciliació bancària).

-

Fotocòpia del número de compte on realitzar la transferència de la subvenció en cas
de resultar adjudicatari.

-

Declaració responsable segons Annex II relativa a membres de l’unitat familiar.

2. Les sol·licituds es presentaran en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OAC) en horari
de vesprada de 16-18 hores del 16 al 17 de novembre 2016, del 21 al 24 de novembre de
2016 i del 28 al 30 de novembre de 2016.
3. En tot cas, la OAC verificarà que els sol·licitants es troben empadronats en el municipi i
estan al corrent amb la TGSS deixant constància en la sol·licitud.

1. Els funcionaris de l’OAC comprovaran que la documentació presentada pels sol·licitants
estiga conforme, advertint-los si escau dels defectes a esmenar durant el termini de 10 dies
hàbils següents a la notificació del requeriment, de conformitat amb l'art. 68 de la Llei 39/2015,
de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas
d'incompliment, es tindran per desistits en la seua petició, arxivant-se aquesta prèvia resolució.
Es podrà demanar a qualsevol sol·licitant les aclaracions que estime oportunes.
2. Els funcionaris de l’OAC encarregats de l’arreplega de sol·licituds de subvenció junt la
Secretaria municipal constituiran una comissió tècnica de valoració. De tot allò actuat es
deixarà constància en un acta que signaran els funcionaris de l’OAC junt la Secretària
municipal.
3. El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria és de tres mesos, explicats des del
següent a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sense perjudici de les
previsions contingudes en l'article 21.5 de la referida Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administartiu Comú de les Administracions Públiques.
4. Si transcorregut el termini màxim previst per a resoldre i notificar el procediment no
s'haguera dictat resolució expressa, els sol·licitants hauran d'entendre desestimades les seues
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Article 7. Procediment de tramitació i comissió tècnica.

peticions per silenci administratiu, a l'efecte de la interposició dels recursos que siguen
procedents en Dret.
Artículo 8. Concessió de subvencions.
1. L’acta de la Comissió Tècnica serà sotmesa a la consideració de la Junta de Govern Local
que resoldrà la convocatòria de forma provisional. El llistat provisional de sol·licituds concedides
i denegades serà exposat al tauler d'anuncis i pàgina web de l'ajuntament durant el termini de 5
dies hàbils, a efecte de presentació de reclamacions i suggeriments per part dels interessats.
2. A la vista de les reclamacions i suggeriments presentats la Junta de Govern local resoldrà la
convocatòria de manera defintiva. El llistat definitiu de sol·licituds concedides i denegades
s'exposarà al públic en la mateixa forma que el llistat provisional, sense perjudici del
compliment de les normes que en matèria de publicitat determina la legislació general de
subvencions de l'Estat.
3. La resolució que va dictar la Junta de Govern Local serà impugnable en la forma i d'acord
amb els recursos que preveu la legislació sobre Règim Local.
Article 9. Pagament i justificació de la subvenció.
1. En el mateix acord de la Junta de Govern Local de concessió de subvencions s’ordenarà el
pagament del 100% de la quantia total de la subvenció mitjançant transferència bancària a
cadascun dels beneficiaris.
2. En el cas de que la direcció del centre o de l´AMPA hajen pagat els llibres, en el supost de
que els pares no disposen de recursos per a la compra, el pagament de la subvenció es
farà en el número de compte que designe la direcció del centre o l’AMPA.
3. Les persones beneficiàries no podran obtindre ajudes o subvencions per al mateix objecte
que les ací presents, per cuantía superior al cost desl llibres i el material didàctic.
4. La concessió d'aquestes ajudes queda subjecta a les actuacions de control financer que
poguera realitzar la Intervenció Municipal.
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En Benifaió, document signat electrònicament al marge.

ANNEX I-Model de sol·licitud.
SOL·LICITUD D’AJUDA PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC ESCOLAR
D’ALUMNES MATRICULATS EN EDUCACIÓ INFANTIL, BATXILLER I CICLES FORMATIUS DE GRAU
MITJÀ DEL MUNICIPI DE BENIFAIÓ
Cognoms i Nom/Denominació Social
INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Direcció de correu electrònic

Cognoms i Nom /Denominació Social
DADES DEL
REPRESENTANT
DOMICILI A
EFECTES
NOTIFICACIONS

NIF/NIE/CIF

Direcció de correu electrònic

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.
Telèfon

Codi Postal

Núm./Parc.
Localitat

Esc.

Planta Puerta

Província

DECLARE BAIX LA Que estic al corrent amb l’AEATi TGSS.
Que no em trobe culpable en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13
MEUA
RESPONSABILITAT de la LGS (art. 26 RGLS)

Que les factures/justificants de despesa que s'adjunten, no han sigut ni seran objecte de presentació
per a la justificació d'altres ajudes.
Que:
□ No he rebut cap subvenció amb el mateix objecte d’esta convocatòria.
□ He rebut una subvenció per import de_____________________ euros.

DOCUMENTACIÓ
QUE
S’APORTA A
LA
SOL·LICITUD

A omplir pel
funcionari/a
OAC

LLOC I DATA
SIGNATURA

Ajuda per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic escolar d’Educació Infantil,
Batxiller o Cicles Formatius de Grau Mitjà.
□ Fotocòpia compulsada del NIF/DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
què fa referència l’article 3 d’estes bases.
□ Fotocòpia compulsada de la matrícula en Educació Infantil, Batxiller o Cicles Formatius de Grau
mitjà.
□ Original o copia compulsada de las factures curs 2016-2017 on figure el proveidor, receptor
(mare/pare o tutor) i llista detallada d’articles o certificat emés pel secretari de l’AMPA amb el vist i plau
del president on s’acredite els llibres adquisits per l'alumne o la/el mare/pare o tutor amb el detall dels
articles i el seu import adjuntant el justificant del pagament (rebut, justificant pago per tarjeta o rebut de
domiciliació bancària).
□ Original o còpia compulsada de l’última declaració de la renta del 2015 de cada membre de l’unitat
familiar.
□ En cas de no haver presentat la declaració de la renta, per no estar obligat, haurà de presentar
certificat expedit per l’AEAT de no haver presentat declaració (certificat d’imputacions de la IRPF
2015).
□ Declaració responsable segons model Annex II relatiu a membres de l’unitat familiar.
En relació al empadronament s’ha comprobat que el/la sol·licitant:
□ Figura empadronat al municipi de Benifaió des de________________
□ No figura empadronat
En relació a l’existència o no de deutes amb la Tresoreria municipal s’ha comprovat que el/la
sol·licitant:
□ Está al corrent amb la Tresoreria municipal.
□ No està la corrent amb la Tresoreria municipal.

Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal la
informació que es facilite a l'Ajuntament al tramitar la present sol·licitud, podrà ser incorporada i tractada en un fitxer
informatitzat del que és responsable l'Ajuntament. En tot moment i de conformitat amb la legislació vigent l'interessat podrà
exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.
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SOL·LICITE

INSTRUCCIONS
ÒRGAN ENCARREGAT DE TRAMITAR Y RESOLDRE LA SOL·LICITUD
-

La Junta de Govern Local serà l’encarregada de acordar la concessió d’ajudes i subvencions,
de conformitat amb les competències delegades segons Decret d'Alcaldia número 1025 de 22
de juny de 2015.

-

L’Alcaldia municipal serà la competent per al reconeixement de l'obligació, ordenació del
pagament i aprovació de la justificació de les subvencions concedides, de conformitat amb
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i decret d’
Alcaldia número 1025 de 22 de juny de 2015.

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de 3 mesos (article 21.5 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), llevat que la norma
reguladora del procediment en qüestió fixe altre termini. El citat termini es contarà:

En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.

En els iniciats a sol·licitud de l'interessat, des de la data que la sol·licitud haja tingut entrada en el
registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.

RECURSOS
Contra l'acte anteriorment transcrit, que és definitiu en la via administrativa, podrà Vostè interposar
alternadament els següents recursos:
a)Directament recurs contenciós - administratiu davant el Jutjat o Tribunal que resulte competent de
l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos contats des de l'endemà de
la recepció d'aquesta notificació.
b)Recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquest acord en el termini d'un mes
contat a partir de l'endemà a la notificació del present acord. Contra la desestimació per silenci
administratiu del recurs de reposició, que es produirà per transcurs d'un mes des de la seua
presentació sense que s'haja resolt expressament ni s'haja notificat, podrà interposar-se recurs
contenciós-administratiu, en el termini de sis mesos contats a partir de l'endemà a aquell en que es
produïsca la desestimació presumpta.
No obstant l'anterior, podrà interposar si és procedent qualsevol altre recurs que estime convenient. Tot
això de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol Reguladora de la Jurisdicció
contenciós-administrativa i l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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En cas de transcurs del termini màxim sense haver dictat i notificat la resolució s'entendrà desestimada la
sol·licitud, excepte disposició en contrari.

ANNEX II- Declaració responsable unitat familiar
El sr/a. _______________________________________________declare baix la meua
responsabilitat que l’unitat familiar de la que forme part està integrada pels següents membres
(marcar amb una “x”)::

□ Pare o tutor legal
□ Mare o tutora legal
□ Alumne
□ Germans/es menors de 18 anys. Indicar en este cas el número_______
□ Germans/es majors de 18 anys i menors de 26 anys sempre que no perceben cap
tipus d'ingressos. Indicar en este cas el número_______

□ Germans/as majors de 26 anys quan es tracte de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial igual o superior al 33% sempre que no perceben cap tipus
d'ingressos. Indicar en este cas el número_______
Igualment declare baix la meua responsabilitat que els següent membres de l’unitat familiar
precibixen ingressos (marcar amb una “x”):

□ Pare o tutor legal
□ Mare o tutora legal
□ Alumne
□ Germans/es menors de 18 anys.
□ Germans/es majors de 18 anys i menors de 26 anys.
□ Germans/as majors de 26 anys quan es tracte de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial igual o superior al 33%.

Signat_____________________________________________________
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Benifaió, _____________________________

