
AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA) 

           C.I.F. P-4604200 H  PLAÇA PALAU, 4  COD. POSTAL 46812  TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41     

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A ALUMNAT 
ESCOLARITZAT EN EL  2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A CENTRES PUBLICS I PRIVATS 
CONCERTATS  DURANT EL CURS 2020/2021. 
 
1. Introducció. 
Aquestes normes seran d'aplicació a les peticions de subvenció presentades per alumnes 
empadronats  a Aielo de Malferit  i escolaritzats  en 2n cicle d'Educació Infantil en centres públics 
o privats concertats durant el curs 2020-2021. La present convocatòria de subvencions serà 
instruïda per la Regidoria d'Educació i els serveis tècnics municipals adscrits a l’ àrea. 
 
2.- Requisits dels beneficiaris  
Podran sol·licitar aquesta subvenció els  tutors legals, mares o pares dels alumnes veïns del 
municipi que estiguin matriculats en 2n cicle d'Educació Infantil durant el curs 2020/2021 i que 
reuneixin en el moment d'aprovació de les presents bases, els requisits següents: 
 
a) Estar empadronats al municipi d’ Aielo de Malferit,  tant el  menor com ambdós progenitors 
o representants legals, excepte casos de necessitat social urgent o altres raons degudament 
acreditades, així com menors en tràmit d'adopció nacional o internacional o en situació 
d'acolliment familiar o residencial. En cas de separació o divorci, aquest requisit només li serà 
exigible al pare o a la mare que tingués atribuïda la guarda i custòdia del menor.  
 
b) Que els alumnes a qui està dirigida aquesta ajuda estiguin cursant 2n Cicle de Educació Infantil 
en centres públics o privats concertats. 
 
En el no previst en aquesta base s'aplicarà el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. Al respecte   s'estableix, així mateix, que el sol·licitant haurà d'estar al 
corrent de les obligacions fiscals amb l' Ajuntament, aspecte que es comprovarà d'ofici. La 
existència de deutes locals impedirà obtenir la condició de beneficiari. 
 
3.- Objecte de la subvenció. 
L'objecte de les presents ajudes és sufragar, parcialment,  la despesa que genera a les famílies  
l'adquisició del material escolar necessari per a cursar estudis de 2º Cicle d’ Educació Infantil 
durant el curs 2020/2021.  
 
4.- Quantitats i  gestió. 

 Les ajudes tindran un caràcter NOMINAL i s’ assignaran en règim de concurrència 
competitiva. 

 L 'import màxim per alumne serà de fins a 30 euros. 

 Per a l’ alumnat matriculat en el CEIP Sant Josep de Calassanç les ajudes es tramitaran i 
gestionaran en coordinació  amb el servei de provisió de llibres i material escolar 
gestionat per l’ AMPA del centre per al curs 2020/2021, segons allò establert al conveni 
de col·laboració signat entre les parts. 

 Per a l’ alumnat matriculat en centres privats-concertats, les ajudes es tramitaran de 
manera individualitzada.  

 
Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds la unitat instructora revisarà la 
documentació aportada i comprovarà que qui sol·licita reuneix tots els requisits exigibles. Com 
a resultat de la seua gestió confeccionarà una llista de sol·licituds a esmenar, que s'exposarà al 
públic en el tauler d'anuncis de l'ajuntament i la web municipal. 
 



5.- Requisits formals, períodes i publicitat. 
El formulari normalitzat es presentarà  al Registre d'Entrada de l’ Ajuntament acompanyat del  
DNI, NIE o Passaport del pare, mare o tutor legal de l’ alumne, dintre del  període compres entre 
l’ 1 i el 15 de setembre de 2020. 
 
A la web municipal www.aielodemalferit.es es publicaran els models a utilitzar i la informació 
de la convocatòria. 
 
6.- Crèdit pressupostari i import de les subvencions. 
La dotació pressupostaria destinada a la present convocatòria serà de fins a 5.500 euros, amb 
càrrec al Pressupost Municipal vigent. 
 
7.- Termini i forma de justificació. 
Per a la justificació de l’ ajuda concedida es procedirà atenent al següent criteri: 
 
Alumnes escolaritzats en el CEIP Sant Josep de Calassanç d’ Aielo de Malferit: 

 Estar inclòs en la relació de beneficiaris emesa per l’ AMPA del centre. 
 
Alumnes escolaritzats en centres privats concertats: 

 Factura  acreditativa del material subvencionable adquirit indicant de manera detallada 
el material i la identificació de l’ alumne beneficiari i document que acredite la matricula 
de l’ alumne en centre concertat. 
 

8.- Documentació i pagament. 
El pagament de la subvenció es realitzarà  finalitzada la tramitació, inclosa la justificació, en un 
únic pagament i atenent al següent procediment: 
 
Alumnes escolaritzats en el CEIP Sant Josep de Calassanç d’ Aielo de Malferit: 

 Directament a l’ AMPA del centre, a la presentació de la relació de beneficiaris i el 
compte justificatiu signat pel president/a i secretari/a de l’ entitat. 
 

Alumnes escolaritzats en el centres privats concertats: 

 A la presentació, per part dels pares/tutors de l’ alumne beneficiari, de la corresponent  
factura. 

 
8.- Fiscalització. 
L’ Ajuntament es reserva el dret de realitzar un seguiment de la despesa  subvencionada  i podrà 
anul·lar qualsevol subvenció concedida quan al seu parer, es produixca incompliment de les 
obligacions pel  beneficiari de la mateixa. 
 
9.- Procediment de reintegrament i obligacions. 
S'ajustarà al que estableixen els articles 41 i ss. de la Llei 38/2003, General de subvencions i  a 
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, respectivament. 
 
10.- Entrada en vigor. 
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i al web municipal.   
 
11. Recursos. 
Contra la convocatòria, les presents bases i els seus actes d'aplicació es poden interposar els 
recursos que preveu la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
11.- Protecció de dades. 



D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals s'informa als participants en aquesta convocatòria que les seves dades 
personals seran emmagatzemades per l'Ajuntament, amb l'única finalitat de tenir en compte la 
seva candidatura per als llocs afectats. Les seves dades personals, juntament amb la seva 
valoració, podran aparèixer publicats en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web 
municipal, amb la finalitat de donar publicitat al procediment. Té la possibilitat d'exercir els seus 
drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en relació amb les seves dades personals dirigint-se a 
aquest Ajuntament. La documentació lliurada per formar part en aquest procés podrà ser 
retornada prèvia petició per escrit de la persona interessada, un cop finalitzat el procés de 
selecció. 
 
 
 
  



 
 

AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA) 

           C.I.F. P-4604200 H  PLAÇA PALAU, 4  COD. POSTAL 46812  TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41     

 

Sol·licitud de subvenció nominal destinada a l’ alumnat escolaritzat en el 2n Cicle d’ 
Educació Infantil, curs 2020/2021. 

 
DADES DE QUI SOL·LICITA. Nom i cognoms del pare/mare/tutor: 
 

......................................................................................................................................................... 
 

DNI/NIE/Passaport ...................................... Domicili:.................................................................... 
 

CP: .................... Municipi: ...................................................... Telèfon:..........................................  
 

Mail:................................................................................................................................................ 
 

DADES DE L’ALUMNE. Nom i cognoms del alumne  
 
......................................................................................................................................................... 
 

Escolarització durant el curs 2020-2021:  
Curs / Curso 

□ 1er Infantil.  □ 2º Infantil.   □ 3er Infantil 
 

Centre Escolar durant el curs 2020-2021: 

□ CEIP Sant Josep de Calassanç.   

□ Altres. Indicar nom del centre i localitat. 

............................................................................................................................................ 
 

Qui firma DECLARA que les dades consignades més amunt són certes, que compleix els requisits 
establits i es troba al corrent de les obligacions tributàries de caràcter estatal i local, i davant de 
la Seguretat Social, conforme disposen les bases reguladores de la convocatòria i SOL·LICITA la 
participació en la convocatòria de subvencions destinades a alumnat escolaritzat en el 2n Cicle 
d’ Educació Infantil durant el curs 2020/2021. 

 
AUTORITZO expressament a l'Ajuntament a publicar a la web el seu nom i cognoms en aquelles 
comunicacions o notificacions que s'hagin de fer durant la tramitació del procediment. 
 
4,-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD  

□ Fotocòpia del NIF/DNI o passaport del pare, mare o tutor. 

□ SOLS per als alumnes de centres privats-concertats. Indicar Numero de compte bancari 
 

IBAN COMPTE BANCARI 

                        

 
 
 

Aielo de Malferit, ...... de .......................... de 2020. 
 
 
 



Signat: ___________________________ 


