
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS EN CONCEPTE D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I
MATERIAL DIDÀCTIC PER A ALUMNES D'ALMUSSAFES MATRICULATS EN
INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA EN CENTRES CONCERTATS O PÚBLICS
D'ALTRES LOCALITATS.

Una de les  demandes  i  aspiracions  de la  nostra  societat,  així  com una de  les
prioritats de l'acció de govern de l'Ajuntament és fomentar l'accés dels alumnes de
la localitat a una ensenyança i educació integrals que els permeta aconseguir una
formació  dirigida  al  ple  desenvolupament  de  la  personalitat  i  la  igualtat
d'oportunitats que proclamen els articles 14 i 27 de la Constitució Espanyola.

Així mateix, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, establix en el seu
articulat  que  l'educació  primària,  secundària  obligatòria  i  formació  professional
bàsica  seran obligatòries  i  de caràcter  gratuït  i  establix  que les  administracions
públiques dotaran als centres dels recursos necessaris per a fer possible la gratuïtat
en les ensenyances obligatòries. 

És evident que este objectiu s'aconseguix a través d'un servici educatiu públic, que
s'entén gratuït en totes les seues etapes en sentit ple, i incloent-se l'accés als llibres
i materials didàctics que requerisquen el procés d'aprenentatge.

Així doncs, amb l'objectiu d'aconseguir la plena efectivitat de la gratuïtat per a este
alumnat  escolaritzat  en  els  centres  públics  i  en  els  privats  concertats  de  la
Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, va
regular en l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre, les bases de les ajudes per a establir el
programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que
cursa ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica (Programa Xarxa
Llibres).

L'Ajuntament d'Almussafes, com a administració pública que des de fa anys està
implicada  a  aconseguir  una  major  qualitat  educativa  per  a  l'alumnat
independentment de les condicions socials, culturals i econòmiques de la família i
de  l'entorn,  pretén  complementar  les  ajudes  de  la  Conselleria.  Per  això,   les
presents bases regularan les subvencions destinades a finançar tots aquells llibres i
material  didàctic  que  no  estan  inclosos  en  Xarxa  Llibres  quant  a  l'educació
obligatòria, així com els llibres i material didàctic necessaris per a educació infantil
d'aquells  alumnes  matriculats  en  centres  públics  o  concertats  situats  fora  del
municipi  d'Almussafes,  amb les mateixes quanties econòmiques subvencionades
als alumnes empadronats en la localitat que assistixen a centres educatius ubicats
a Almussafes.
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1.- Objecte de la convocatòria.

L'objecte de la present convocatòria és regular les bases específiques que han de
regir  el  procediment  de  concessió  de  subvencions  i/o  ajudes  econòmiques
individualitzades per als gastos derivats de llibres, projectes educatius i lectures  per
als alumnes escolaritzats en infantil i de llibres i quadernets no subvencionables per
Xarxa Llibres per a primària i secundària en centres públics o concertats  (encara
que el centre haja optat per no estar inclòs dins de l'esmentat programa) que es
troben situats fora del municipi d'Almussafes durant el curs 2019/2020, sempre que
es reunisquen els requisits establits en estes bases 

2.- Règim jurídic aplicable.

Les ajudes que es concedixen ho seran en règim de concurrència competitiva i
tindran caràcter  de subvenció pel  que es regiran per  la  Llei  38/2003,  de 17 de
novembre, General de Subvencions, i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

La gestió de les subvencions es realitzarà d'acord amb els principis següents:

• Publicitat,  transparència,  concurrència,  objectivitat,  igualtat  i  no
discriminació.

• Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
• Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Així mateix, s'ajusten al que disposa el Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023),
que conté els objectius a aconseguir i  els efectes que es pretenen amb la seua
aplicació, i l'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament
en sessió celebrada el 9 de gener de 2020, que fixa els criteris de concessió, gestió,
justificació i si és el cas, reintegrament, control previ i control financer i infraccions
administratives de les subvencions que s'atorguen.  

Els procediments regulats en les presents Bases, s'ajustaran, en tot cas, al que
disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i de la Legislació Local.

3.- Crèdit pressupostari i quantia individualitzada.

a) Per a l’alumnat que curse Infantil i Primària durant el curs 2019/2020, la
dotació pressupostària màxima destinada a esta convocatòria serà de 2.400 €, amb
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càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  3260.482.02 del  Pressupost  General  de
l'Ajuntament d'Almussafes de 2020

La quantia màxima individualitzada de l'ajuda seran les següents:

NIVELL MATERIAL SUBVENCIONAT QUANTIA

Infantil Llibres, projectes educatius, lectures 90 

1r i 2n Quaderns, work book, música, plàstica, 
material escolar

30 

3r i 4t Ídem 45

5é i 6é Ídem 45

b) Per a l’alumnat que curse educació secundària obligatòria durant el curs
2018/2019, la dotació pressupostària destinada a esta convocatòria serà de 2.600
€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3261.482.02 del Pressupost General de
2020

La  quantia  màxima individualitzada  de  les  ajudes,  en  els  termes  de  la  present
convocatòria serà de 85 € per curs acadèmic.

L'import total de subvencions a concedir quedarà condicionat a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  disponible  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries
anteriorment citades.  En el  cas que les quanties a subvencionar  als  sol·licitants
superaren la consignació inicial, es distribuirà la quantitat disponible, equitativament
i  de  forma proporcional  al  resultat  obtingut  per  la  valoració  objectiva  realitzada
inicialment.

La subvenció concedida per l'Ajuntament serà compatible amb la percepció d'altres
subvencions o ajudes públiques o privades, sempre que la totalitat de subvencions
concedides al beneficiari no superen el cost de l'activitat global subvencionada.

4.- Requisits per a ser beneficiari de l'ajuda.

Podran sol·licitar  estes ajudes els  pares  o tutors legals,  que van representar  al
menor i hauran de reunir els següents requisits, si és el cas:

a) Alumnat escolaritzat en centres educatius públics o concertats situats
fora del municipi d'Almussafes en les etapes educatives d'Infantil, Primària
i Secundària durant el curs 2019/2020. 

b) L'alumnat  haurà  de ser  veí  de la  localitat  i  tindre  com a mínim una
antiguitat d'un any d'inscripció en el padró municipal comptada a partir de
la data de l'inici del curs escolar  2019/2020. 
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c) Estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  de
Seguretat Social, així com amb l'Ajuntament.

d) No estar incurs en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

e) Haver  justificat  degudament  qualsevol  subvenció  rebuda  per  este
Ajuntament amb anterioritat.

Queden  expressament  excloses  de  l'àmbit  d'aplicació  d'esta  convocatòria  les
ajudes a alumnes que estiguen matriculats en centres de caràcter privat.

5.- Publicitat.

Una vegada aprovades, el text íntegre de les bases es remetrà a la Base de Dades
Nacionals de Subvencions (BDNS) per a la seua publicació, quedant exposades les
mateixes,  tant  en  el  Tauler  d'Anuncis  de  l'Ajuntament  d'Almussafes  com  en  la
pàgina web www.almussafes.  net   
L'acord  de concessió  de les  mateixes,  junt  amb les  dades dels  beneficiaris,  es
remetrà  a  la  BDNS,  i  es  publicarà  en  el  Tauler  d'Anuncis  i  pàgina  web  de
l'Ajuntament; de la mateixa manera.

6.- Presentació de sol·licitud i documentació a aportar.

La data de presentació de sol·licituds,  serà d'un mes des del següent  dia de la
publicació  de  la  convocatòria  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  València,
preferentment via telemàtica en la forma establida en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o de forma
presencial en l'oficina auxiliar del Registre General de Cultura o en el d'Esports o en
el Registre General de l'Ajuntament (dins dels seus respectius horaris), a més de
poder utilitzar qualsevol altre mitjà establit legalment.

La  sol·licitud de  subvenció  s'ajustarà  al  model  d'esta  convocatòria  i  implicarà
l'acceptació íntegra de les presents bases. Els corresponents models de sol·licitud i
la resta de documentació compresa en els annexos de les presents bases, estarà
disponible en la web municipal (www.almussafes.  net  ).

La sol·licitud anirà firmada pel pare o mare, tutor/a legals per al cas dels menors
d'edat o per l'alumne major d'edat, i haurà de contindre:

a)  Declaració  responsable,  per  part  del  sol·licitant,  de  no  trobar-se
incurs en cap dels supòsits arreplegats en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre,  General  de  Subvencions,  de  trobar-se  al  corrent  de  les  obligacions
tributàries i de Seguretat Social. 

b) Declaració d'haver-hi o no sol·licitat la beca en altres administracions
públiques o privades, si s'hagueren convocat, i compromís de notificar la recepció i
import de la mateixa en cas de ser beneficiari, així com l'obligació de reintegrar-se
si junt amb la de l'Ajuntament supera el 100% del cost.

c) Pressupost estimat de gastos del curs

d) Declaració en què conste que el centre està o no dins del Programa
Xarxa-Llibres

Junt amb la sol·licitud es deurà d'aportar la documentació següent:

- Factura original amb relació dels llibres i quadernets no subvencionables
per Xarxa Llibres, en el cas de l'educació primària i secundària obligatòria, i llibres,
projecte educatius, lectures en educació infantil. La factura haurà d'estar expedida
d'acord amb la legislació vigent, indicant nom o raó social del venedor, domicili, NIF
o CIF i  import  total  amb indicació  de l'IVA i  tindre constància  que s'ha abonat.
S'admet el tiquet si disposa de la informació indicada amb anterioritat. 

La factura correspondrà a les despeses subvencionables per al curs, i en tot cas,
haurà d’estar datada des de juliol de 2019 a maig de 2020.

 No s'accepten els moviments bancaris.
   

- Certificat del centre educatiu de la matrícula de l'alumne, indicant el curs.

- En els casos de separació/divorci, quan el sol·licitant ostente la guàrdia i
custòdia dels fills,  haurà d'aportar:  original i  còpia de la sentència o del conveni
regulador. Si no disposa d'estos documents ho justificarà per mitjà de declaració
responsable.

- Document  bancari,  on consten les dades del  compte i  el  titular  de la
mateixa,  que  haurà  de  correspondre  amb  el  beneficiari  (només s'admetrà  la
domiciliació  bancària  del  pare,  mare  o  tutor  legal  en  el  cas  que  el  menor  no
disposara de compte bancari i per a això hauran de presentar document de cessió
del dret de cobrament).

L'Ajuntament comprovarà el certificat històric d'empadronament a Almussafes del
sol·licitant  i  l'alumnat  beneficiari,  si  és el  cas i  el  compliment  de les obligacions
tributàries en la Tresoreria Municipal.
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7.- Esmena de defectes de la sol·licitud

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la present convocatòria, o no fóra
acompanyada de la documentació exigible, es requerirà a l'interessat perquè en la
data màxima i improrrogable de deu dies, esmene les faltes detectades o l'aportació
dels documents preceptius, en el termini i amb els efectes establits en l'article 68 de
la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, indicant-li que si no s'efectuarà se li desistirà de la seua
sol·licitud  prèvia  resolució  que  haurà  de  ser  dictada  en  els  termes  que  preveu
l’article 21.

Sense prejuí de l'anterior, en qualsevol moment al llarg del procediment es podrà
instar el sol·licitant perquè òmpliga qualsevol altre requisit o tràmit omés, d'acord
amb el que establix l'article 73 de LPACA, concedint a este efecte un termini de deu
dies hàbils a partir de la notificació, amb expressa advertència que, de no ser així,
se li podrà declarar decaigut en el dret de la tramitació de la seua sol·licitud. No
obstant això, s'admetrà l'actuació de l'interessat i produirà els seus efectes legals si
es produïra abans o dins del dia en què es notifique la resolució en què es tinga per
transcorregut el termini.

8.- Instrucció del procediment.

La comissió avaluadora per a la Instrucció del procediment estarà integrat
per:

a) El/la regidor/a de l'àrea corresponent que actuarà com a president/a.
b) El director d'àrea.
c) La secretària general.
d) L'interventor.
e) Un/a  funcionari/a  del  departament  corresponent  que  actuarà  com  a
secretari/a.

La comissió avaluadora realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per
a la determinació, coneixements i comprovació de les dades en virtut dels quals es
formularà la proposta de resolució.

La comissió avaluadora formularà proposta de resolució per a la seua elevació pel
Regidor/a Delegat/da a la Junta de Govern Local, com a òrgan competent per a la
seua resolució.

9.- Resolució i publicitat del procediment.
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L'òrgan competent per a la resolució del procediment és, per delegació d'Alcaldia, la
Junta de Govern Local  de l'Ajuntament,  que dictarà la  resolució que procedisca
sobre concessió o denegació de les ajudes.

La convocatòria es resoldrà en el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de
l'endemà al de la finalització del termini  de presentació de sol·licituds,  i  la seua
resolució expressarà el nom i cognoms dels beneficiaris i l'import de l'ajuda. Així
mateix,  detallarà  les  sol·licituds  d'ajuda  denegades  figurant  la  causa  que  haja
motivat la no obtenció de la mateixa.

La notificació de l'acord es realitzarà a través de la pàgina web municipal, no sent
necessària la publicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l’article 18
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques. Contra la mateixa podrà interposar-se recurs potestatiu
de reposició davant de l'Ajuntament en el termini d'un mes, o bé interposar recurs
contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, a comptar en ambdós casos
des del següent dia de la publicació de la resolució.

Vençut el termini de resolució sense que esta haja sigut dictada expressament, els
interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu,
de conformitat amb l'article 24,1 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

10.- Justificació i abonament de l'ajuda.

No serà  necessari  justificar  l'ajuda  concedida,  ja  que  la  documentació  que  les
persones interessades han de presentar junt amb la sol·licitud de subvenció i que
permet la seua concessió, ja justifica per si sol el  compliment de l'objecte de la
mateixa.

Per a les subvencions concedides serà motiu de minoració el no haver justificat la
totalitat de la subvenció.

Resolta la convocatòria,  l'Ajuntament d'Almussafes procedirà al pagament de les
ajudes que seran abonades per mitjà de transferència bancària. Per a rebre esta
ajuda el sol·licitant ha d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries en totes
les fases del procediment, essent responsables de comunicar a l’administració en el
cas que no s’acomplira.

11.- Obligacions dels beneficiaris.

Les persones beneficiàries de les presents ajudes, sense prejuí de les obligacions
genèriques derivades de les lleis de procediment administratiu i de l'article 14 de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà de complir les
obligacions següents:

a) Aportar  la documentació sol·licitada i  sotmetre's a quantes actuacions de
control siguen sol·licitades.

b) Justificar l'ajuda per mitjà de la presentació de factura original de l'adquisició
de llibres, projecte didàctic, quadernets i la constància del seu abonament i
utilitzar  les  ajudes  per  a  la  finalitat  per  a  les  que  van  ser  concedides,
entenent-se per tal la realització del curs.

c) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan concórreguen les causes
de reintegrament a què fa referència la Llei General de Subvencions.

d) Comunicar en el termini de 15 dies naturals la variació de qualsevol de les
circumstàncies al·legades que puguen donar lloc a la modificació, suspensió
o extinció de la presentació reconeguda.

e) Sotmetre's  a  les  actuacions  de  comprovació,  seguiment  i  inspecció  a
efectuar per l'òrgan atorgant i pels responsables dels servicis promotors de
la subvenció.

f) Comunicar a l'òrgan atorgant, l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades per a la mateixa finalitat
o  pareguda.  Esta  comunicació  haurà  d'efectuar-se  tan  prompte  com  es
conega.

g) En  cas  de  ser  beneficiari  d'altres  ajudes,  si  junt  amb  l'abonada  per
l'Ajuntament supera el 100% del cost de l'ajuda, haurà de reintegrar l'import
que corresponga a l'Ajuntament.

h) Segons la legislació vigent, totes les subvencions econòmiques han de ser
declarades davant de la hisenda pública.

12.- Causes del Reintegrament de la subvenció.

El reintegrament de les subvencions s'ajustarà al que disposa el Capítol I del Títol II
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

En tot cas es procedirà al reintegrament de les quanties percebudes i l'exigència de
l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció
fins  a  la  data  en  què  s'acorde  la  procedència  del  reintegrament,  en  els  casos
següents:

1. Obtenció de les subvencions falsejant les condicions requerides per a això o
ocultant aquelles que hagueren pogut impedir-ho.

2. Incompliment total o parcial de l'objecte, de l'activitat, del projecte o la no-
adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
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3. Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els
termes  establits  en  l'article  30  d'esta  llei,  i  si  és  el  cas,  en  les  normes
reguladores de la subvenció.

4. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en
l'apartat 4 de l'article 18 d'esta llei.

5. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació
i  control  financer  previstes  en  els  articles  14  i  15  d'esta  llei,  així  com
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de
documents  quan  d'això  es  derive  la  impossibilitat  de  verificar  l'ocupació
donats els fons públics percebuts, el compliment de l'objectiu,  la realitat  i
regularitat  de  les  activitats  subvencionades,  o  la  concurrència  de
subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat
procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la
Unió Europea o d'organismes internacionals.

6. Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores  i  beneficiaris,  així  com  dels  compromisos  per  estos
assumptes, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecten
o es referisquen al mode en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar
l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció.

7. Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores  i  beneficiaris,  així  com  dels  compromisos  per  a  estos
assumptes,  amb  motiu  de  la  concessió  de  la  subvenció,  diferents  dels
anteriors,  quan  això  es  derive  de  la  impossibilitat  de  verificar  l'ocupació
donats els fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat
de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes,
ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol
Administració  o  ens  públic  o  privat,  nacional,  de  la  Unió  Europea  o
d'organismes internacionals.

8. L'adopció, en virtut del que establixen els articles 87 a 89 del Tractat de la
Unió  Europea,  d'una  decisió  en  la  qual  es  derive  una  necessitat  de
reintegrament.

9. En altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.

13.- Procediment de reintegrament.

El procediment de reintegrament es regirà pel que disposa el Capítol II del Títol II de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

14.- Compatibilitat amb altres subvencions.

L'obtenció d'esta subvenció serà compatible amb qualsevol altra subvenció o ajuda
atorgada  amb  la  mateixa  finalitat  per  tot  tipus  d'organismes  públics  o  privats,
sempre que els imports de les ajudes rebudes no superen el 100% del cost del
gasto generat per a l'adquisició de llibres i material didàctic.

bases subvenció material alumnes centres públics o concertats2020val .odt/
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15.- Infraccions i sancions administratives.

Les infraccions i sancions administratives s'aplicaran i interpretaran d'acord amb el
Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

16.- Protecció de dades.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de
dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació facilitada
pels sol·licitants seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és
responsable  l'Ajuntament  d'Almussafes,  la  finalitat  del  qual  és  facilitar  la  gestió
administrativa que li és pròpia. L'interessat podrà en tot moment, i de conformitat
amb la legislació vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per
mitjà de sol·licitud dirigida a l'ajuntament.

EL DIRECTOR D'ÀREA
Alfonso López López
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