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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ DE
L'AJUNTAMENT D'ALTEA PER ASSISTÈNCIA DE XIQUETS/AS MENORS DE 3
ANYS A GUARDERIA DURANT PART DEL CURS 2017-2018.
Primera.- Objecte:
La present convocatòria té per objecte establir la concessió de subvencions per a
ajudar a sufragar les despeses de famílies empadronades a Altea per l'assistència dels
seus fills i filles menors de 3 anys a una guarderia enclavada en el terme municipal
d'Altea, fins al mes de setembre de l'any en el qual s'incorporen al cicle d'educació
infantil de 3 anys.
Segona.- Requisits:
Per a tenir accés a aquestes ajudes les famílies hauran de complir els següents
requisits:
Estar empadronades a Altea.
Acreditar l'existència de fills menors de 3 anys a càrrec seu durant 2017-2018.
Acreditar nombre de mesos d'assistència del fill/a menor de 3 anys a una guarderia
enclavada en el terme municipal d'Altea fins a setembre 2018 i justificar el pagament
de les mensualitats amb la presentació de rebuts o justificants bancaris. No es
computaran períodes d'assistència a la guarderia inferiors al mes.
Tercera.- Pressupost:
Les Ajudes regulades en aquestes Bases es finançaran amb càrrec a la partida
d'Educació 09.323.48007 del Pressupost General de la Corporació corresponent a
l'anualitat 2018 per import de 8.000 € sota la denominació d'ajudes per assistència
a guarderies.
Quarta.- Règim de concessió de les subvencions:
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva de conformitat amb
l'article 22 punt 1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
Cinquena.- Criteris per a l'assignació de la subvenció:
50 euros/mes per fill/a menor de tres anys si la Renda Familiar, entesa aquesta com la
suma de les rendes obtingudes per tots els membres majors d'edat que componguen
la unitat familiar, dividida entre tots els seus components és:

•
•
•

Inferior o igual al 100% del IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de dos
membres.
Inferior o igual al 80% del IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de tres
membres.
Inferior o igual al 70% del IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de quatre
o més membres".

Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM anual 2018): 7.519,59 €
Sexta.- Renda de la unitat familiar:
Per a l'obtenció de la renda anual de la unitat familiar corresponent a l'exercici 2017
s'haurà d'emplenar l'annex II d'aquesta convocatòria autoritzant a l'Ajuntament d'Altea
a confirmar les dades a través de l'AEAT.
A aquest efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys autoritzaran
aquesta comprovació amb la seua signatura en el citat document.
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La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nre. de
membres que la componen. A aquests efectes són membres de la unitat familiar
sempre que convisquen en el mateix domicili: El pare , la mare, el tutor/a i els seus
respectius cònjuges, l'alumne/a, i els seus germans.
La justificació documental dels membres de la unitat familiar s'efectuarà mitjançant la
presentació de la còpia llibre de família.
Atenent la normativa vigent, el beneficiari haurà de declarar la subvenció atorgada en
la seua declaració de la renda corresponent a l'exercici de la concessió.
Les subvencions seran aplicables per assistència a guarderia durant els mesos
d'octubre, novembre i desembre 2017 i des de l'1 de Gener al 30 de setembre
2018.
L'import de l'ajuda es calcularà tenint en compte el nombre de mesos complets en els
quals concorren els requisits anteriors.
Setena.- Termini i forma de presentació de sol·licituds:
La sol·licitud s'ajustarà al model designat per a aquesta convocatòria i estarà
disponible durant el termini de presentació en la pàgina web de l'Ajuntament
www.ayuntamientoaltea.es i en les Oficines d'Atenció al Ciutadà.
La sol·licitud serà formalitzada pels pares o tutors i en la mateixa s'especificaran les
dades de cadascun dels fills que reuneixen els requisits de la convocatòria i pels quals
se sol·licita la subvenció.
El termini de presentació de sol·licituds al costat de la documentació complementària
serà del 14 de setembre al 15 d'octubre 2018, tots dos inclusivament, en el Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament d'Altea.
Octava.- Documentació a aportar:

•
•
•
•
•

•

Imprés de sol·licitud degudament emplenat i signat. Annex I
Volant col·lectiu d'empadronament.
Fotocòpia del Llibre de Família de tots els membres de la unitat familiar.
Fotocòpia del NIF /NIE de tots dos cònjuges.
Autorització a l'Ajuntament d'Altea perquè recapte dades de l'Agència Tributària
relatius al nivell de renda IRPF de l'exercici 2017 dels membres de la unitat
familiar els ingressos de la qual són computables per al reconeixement,
seguiment o control de la subvenció. Annex II
La unitat familiar monoparental haurà de quedar fefaentment acreditada
mitjançant el títol de família monoparental d'acord amb el que estableix el
Decret 179/2013, de 22 de novembre del Consell, o en defecte d'açò
s'acreditarà mitjançant llibre de família on només conste un progenitor/a, Llibre
de família i certificat de defunció (viduïtat), sentència judicial ferma de
separació matrimonial o mitjançant informe emés pel departament de serveis
socials
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•
•
•
•

Certificat expedit per SUMA en el qual conste que el pare i la mare del
xiquet/a o tutors legals, estan al corrent de les seues obligacions tributàries
amb l'Ajuntament d'Altea fins al 31/12/2017.
Certificat o informe emés per la guarderia en el qual es detallen els mesos
complets durant els quals el xiquet o xiqueta ha assistit al citat centre.
Rebuts mensuals o justificants bancaris dels pagaments efectuats que
acrediten que l'import d'assistència mensual a la guarderia ha sigut pagat.
Declaració responsable de no estar culpable en la prohibició per a obtenir la
condició de beneficiari de subvenció i d'estar al corrent de les obligacions
tributàries de la Seguretat Social.

Novena.Règim
de
justificació
i
pagament
de
la
subvenció:
La subvenció serà postpagable i es procedirà al seu atorgament i pagament prèvia
justificació mitjançant certificat emés per la guarderia que acredite el nombre de mesos
complets assistència fill/a. Al seu torn també s'haurà d'acreditar que l'import
d'assistència ha sigut pagat aportant rebuts mensuals o justificants bancaris dels
pagaments efectuats.
El pagament de la subvenció es realitzarà per transferència bancària en el número de
compte indicat en la sol·licitud. El titular d'aquest número de compte haurà de ser el
beneficiari de la subvenció.
Desena.- Esmena de defectes i preavaluació:
La comprovació que la sol·licitud reuneix els requisits exigits en aquesta convocatòria i
que s'aporta la documentació al fet que es refereix el paràgraf anterior competirà a
l'òrgan instructor unipersonal que podrà requerir l'esmena de conformitat amb l'article
23.5 LGS.
Als qui no aportaren la documentació requerida o no esmenaren els defectes després
de requerits en el termini màxim i improrrogable de deu dies se'ls tindrà per desistits de
la seua sol·licitud.
Onzena.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment:
L'aprovació de les bases d'aquesta convocatòria, així com l'atorgament de les
subvencions correspondrà a la regidora delegada d'educació.
La valoració de les sol·licituds es realitzarà després de l'emissió dels corresponents
informes tècnics.
Les ajudes s'atorgaran als qui hagueren acreditat la condició de beneficiari i en el cas
que el crèdit fóra insuficient per a atendre la totalitat de les sol·licituds presentades,
s'estudiarà la possible ampliació d'aquest. Si aquesta opció no fóra viable, s'establirà
un ordre de prelació que vindrà determinat per la menor renda per membre unitat
familiar.
Dotzena.- Resolució:
El termini màxim per a la resolució i publicació del procediment serà de tres mesos des
de l'inici del termini per a la presentació de les sol·licituds.
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Les resolucions corresponents i les llistes definitives dels alumnes beneficiaris i no
beneficiaris es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament en la data següent a la
de la seua aprovació per l'òrgan competent.
La resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se contra la mateixa
recurs de reposició en el termini d'un mes a explicar des de la publicació de la
resolució o recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos.
Tretzena.- Facultats:
L'Ajuntament d'Altea es reserva el dret d'interpretar, modificar o anul·lar si escau, el
contingut de les presents bases.

Altea setembre 2018
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