
 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

DESTINADES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN L’ ESCOLETA INFANTIL 

MUNICIPAL LA SERRATELLA DURANT EL CURS 2022/2023. 

 

1. Introducció.   

 

Aquestes normes seran d'aplicació a les peticions d’ajuda presentades al 2022 davant 

aquesta administració, per sufragar les despeses d’adquisició de material escolar no 

curricular, per a l’alumnat escolaritzat a l’ EIM La Serratella durant el curs 2022-2023. 

 

Les presents bases fixen el regim de concessió de les citades subvencions de conformitat 

amb les consignacions pressupostaries aprovades al Pressupost de despeses de 

l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per al 2022. 

 

La finalitat  de les presents ajudes es contribuir a l’adquisició de material escolar i 

didàctic, no curricular, i d’us comú per als usuaris de l’EIM La Serratella. 

 

2.- Objecte de la subvenció. 

 

L'objecte de la subvenció es finançar part de la despesa que venen assumint les famílies 

per l’adquisició de material escolar no curricular corresponents al 1er Cicle d’ Educació 

Infantil,  durant el curs 2022/2023. 

 

 3.- Requisits dels beneficiaris .  

 

Podran sol·licitar aquesta subvenció els  tutors legals, mares o pares d’ alumnes  

escolaritzats  en l’ EIM La Serratella durant el curs 2022-2023, que presenten la 

corresponent sol·licitud segons model normalitzat, dintre del període fixat a la 

convocatòria. 

  

 

En allò no previst en aquestes bases, s'aplicarà el que disposat a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 18 i 19 del 

Reial Decret 887/2006, de21 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de la llei 

38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, en lo referent   

 

L’existència de  deutes amb la hisenda local, tributaria o amb la Seguretat Social en 

període executiu de qualsevol de les persones a les que fa referència aquest apartat, 

impossibilitarà obtindré la condició de beneficiari. 

 

4.- Publicació i termini de presentació de les sol·licituds. 

 



 

el termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a contar des de el dia 

següent a  la publicació de l’anunci relatiu a la convocatòria al Butlletí Oficial de la 

Província de València. Així mateix es publicarà anunci al Tauler d’edictes i a la web 

municipal. 

 

En tot cas les sol·licituds presentades fora de termini seran desestimades. 

 

5. Forma de presentació de les sol·licituds. 

 

Les sol·licituds hauran de presentar-se al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Aielo de 

Malferit, plaça palau 4. El formulari estarà a disposició dels interessats a la web municipal 

i a la direcció del centre de l’EIM la Serratella. 

 

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que s’indica al formulari. Copia del 

DNI dels tutors, pare o mare. Fitxa de manteniment de tercers o acreditativa de titularitat 

de compte bancari, el titular de la qual haurà de ser el pare, mare o tutor/a legal de 

l’alumne/a. 

 

Quan una sol·licitud no comprenga els requisits fixats o falte incorporar la documentació 

exigida, es requerirà als interessats/ades per a que en el termini de 10 dies hàbils per 

esmenar la seua sol·licitud, advertint que en el cas que si no s’atén dit requeriment 

s’entendrà que ha desistit de la sua petició, procedint a l’arxiu sense cap tràmit addicional. 

 

Al Tauler d’Anuncis i a la web municipal, es publicaran els llistat provisionals i definitius, 

per concedir o desestimar les subvencions assenyalant l’import a rebre, així com els 

motius d’esmena o denegació de la subvenció. 

 

De conformitat amb la disposició Addicional sèptima (Identificació en les notificacions 

per mitja d’anuncis y publicacions de actes administratius) de la Llei Orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; als 

efectes d’identificació de les persones interessades, en les notificacions que es practiquen 

en els procediments derivats d’aquestes ajudes, s’evitarà la publicació de noms i cognoms 

vinculats a altres dades d’identificació, per la qual els llistats mencionats apareixeran 

ordenats per número de DNI o NIE. 

 

6. Procediment de concessió. 

 

Les subvencions es concediran per concurrència competitiva i seran ateses per estricte 

ordre d’entrada al registre d’aquesta administració fins esgotar el crèdit. 

 

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies la unitat instructora municipal,  revisarà 

la documentació aportada i comprovarà que qui sol·licita reuneix tots els requisits 



 

exigibles. Com a resultat es confeccionarà una llista de sol·licituds a esmenar, que 

s'exposarà al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal. 

 

7. Quantia de la subvenció. 

 

L’import que l’ajuntament d’Aielo de Malferit destine a aquestes subvencions serà el 

consignat al pressupost de despeses de cada exercici pressupostari.  

En tot cas es fixa una quantia màxima de 3.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostaria 

47201 231. 

 

La quantia individual que es concedisca en concepte de subvenció, de conformitat amb 

les següents bases no excediran de 30 euros per persona beneficiaria.  

 

8.- Justificació.   

 

Per a la justificació NOMINAL de l’ ajuda concedida per part dels beneficiaris,  es 

procedirà atenent al següent criteri: 

 

Estar inclòs en la relació emesa per la direcció del centre escolar municipal en la qual 

s’informa sobre l’ alumnat matriculat i usuari del servei. 

 

Per a la justificació de la DESPESA generada per la compra del material.  La direcció del 

centre aportarà les corresponents factures i el corresponent COMPTE JUSTIFICATIU, 

actuant com entitat col·laboradora. 

 

9.- Termini de resolució i notificació.  

 

El termini màxim per resoldre la subvenció i notificar la resolució del procediment serà 

de 6 mesos, comptats des de l’endemà a la finalització del termini per a la presentació de 

les sol·licituds. 

 

El venciment del termini màxim per resoldre, sense haver-se notificat o publicat la 

resolució, llegítima a les persones interessades a entendre desestimada la seua pretenció. 

 

10-. Efectivitat de la subvenció. 

 

La subvenció es farà efectiva als beneficiaris mitjançant transferència bancaria un cop 

realitzada la justificació. 

 

No es realitzaran avançaments ni abonaments a compte d'aquesta  

 

11.- Obligacions dels beneficiaris. 



 

 

Els beneficiaris d’aquesta subvenció tindran les obligacions que fixa l’article 14 de la Llei 

General de Subvencions i les altres que resulten d’aplicació d’aquestes bases, en concret: 

 

- sotmetre’s a les actuacions de comprovació de la documentació presentada a tots 

els efectes, això com a les inspeccions i actuacions de control que es consideren 

necessàries per verificar la correcta aplicació de la subvenció. 

 

12. Incompatibilitats.  

 

Les subvencions previstes en aquestes bases son compatibles amb altres ajudes, ingressos 

o recursos destinats a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració, 

entitat pública o privada. 

 

13.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. 

 

14. Reintegrament. 

 

S'ajustarà al que estableixen els articles 37 i ss. de la Llei 38/2003, General de 

subvencions. 

 

15. Incompliment d’obligacions. 

 

L’incompliment d’obligacions derivades de la concessió de les ajudes, en els casos que 

preveu l’article 14 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; donarà 

lloc a la pèrdua total o parcial de la subvenció i en conseqüència el seu reintegrament. 

 

El beneficiari igualment quedarà sotmès al regim d’infraccions i sancions regulades al 

títol IV de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

16.Òrgan competent.  

 

l’expedient per la concessió de les subvencions regulades a aquestes bases, seran instruïts 

per la Regidoria d’Educació junt amb el Tècnic Sociocultural i Esportiu. 

 

L’òrgan competent serà la Junta de govern local, de conformitat amb la llei de bases de 

regim local i el regim de delegació de competències d’aquest ajuntament. 

 



 

Actuarà com entitat col·laboradora la direcció del centre l‘EIM la Serratella. 

 

17. 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. 

 

El silenci administratiu té caràcter desestimatori de conformitat amb l’article 25.5 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

18.- Entrada en vigor. 

  

Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la publicació del corresponent extracte en 

el Butlletí Oficial de la Província 

 

19.- 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. 

  



 

Sol·licitud de subvenció nominal destinada a l’ alumnat escolaritzat en el 1er Cicle d’ 

Educació Infantil, curs 2022/2023. 

 

SOLS ES TRAMITARAN ELS FORMULARIS COMPLIMENTATS AMB 

TOTES LES DADES. 

 

DADES DE PARE / TUTOR. 

Nom i cognoms: 

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

DNI/NIE/Passaport ...................................... 

Domicili:.................................................................... 

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

Telèfon:..........................................  

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

........... 

 

DADES DE LA MARE / TUTORA. 

Nom i cognoms: 

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

DNI/NIE/Passaport ...................................... 

Domicili:.................................................................... 

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

Telèfon:..........................................  

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

........... 

 

DADES DE L’ALUMNE/ALUMNA 

Nom i cognoms: 

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

 

Escolarització durant el curs 2022-2023: 

□ 0 -1 any.  □ 1-2 anys.   □ 2-3 anys. 

 

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,  

 

SOL·LICITA la participació en la convocatòria de subvencions destinades a alumnat 

escolaritzat en el 1er Cicle d’ Educació Infantil durant el curs 2022/2023 i  

 



 

 

                AUTORITZA a l’Ajuntament d’Aielo de Malferita a comprovar l’existència 

d’incompliment d’obligaciosn tributaries amb l’hisenda local, i a obtindré de l’Agencia 

Estatal de l’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social 

l’acreditació d’estar al corrent en el compliment d eles obligacions tributaries i amb la 

seguretat social. 

 

 

               NO AUTORITZA a l’Ajuntament d’Aielo de Malferita a comprovar 

l’existència d’incompliment d’obligaciosn tributaries amb l’hisenda local, i a obtindré de 

l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat 

Social l’acreditació d’estar al corrent en el compliment d eles obligacions tributaries i 

amb la seguretat social. En aquest cas, el sol·licitant haurà d’aportar els justificants que 

acrediten tal circumstancies.  

 

S’adjunta la següent documentació: 

 

csadc copia DNI 

 

 

sfcdc justificant de titularitat bancaria del número de compte on els beneficiaris 

sol·liciten rebre la subvenció.  
 
 
 

 
 
 
 

Aielo de Malferit, ...... de .......................... de 2022. 
 
 
 

Signat: __________________________ 


