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25. BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI ESCOLA D’ESTIU

Base 1. Objecte de la subvenció
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Les presents bases tenen como a objectiu la regulació del procediment que ha de regir per a la
concessió de les ajudes econòmiques per a les famílies amb menors en edat escolar (entre 3 i
12 anys) dirigides a col·laborar en les despeses derivades de la inscripció i gaudi de l’escola
d’estiu, organitzada per la Regidoria d’Educació d’aquest Ajuntament per al període vacacional
de l’any 2019.
Base 2. Requisits de les persones beneficiàries
Els requisits necessaris per a poder ser beneficiari/a d’aquestes ajudes són:
- Ser menors d’edat nascuts entre els anys 2007 y 2016.
- Posseir veïnat administrativa en el municipi.
- Acreditar la matriculació en el servei municipal d’escola d’estiu.
- La renda de la unitat familiar en el Impost de la Renda sobre las persones físiques
corresponent a l’últim exercici presentat** no deu haver superat les següents quanties:

Número de membres unitat familiar
Famílies de dos membres
Famílies de tres membres
Famílies de quatre membres
Famílies de cinc membres
Famílies de sis membres
Famílies de set membres
Famílies de huit membres

Renda unitat familiar
24.089,00 euros
32.697,00 euros
38.831,00 euros
43.402,00 euros
46.853,00 euros
50.267,00 euros
53.665,00 euros

**Es tindrà en compte la declaració de l’Impost de la Renda sobre les persones físiques el
període de presentació de la mateixa davant l’Agència Tributària estiga finalitzat en el moment
de presentar la sol·licitud.
A partir de l’huitè membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar por cada nou
membre computable.
- No estar incurs en cap dels supostos establerts a l’article 13.2 i 3 de la Llei General de
Subvencions.
Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar:
- La persona o persones progenitores o representants legals.
- L’alumne o l’alumna.
- Germans/germanes menors de 26 anys o majors d’aquesta edat quan es tracte de
persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
que convisquen al mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingrés.
La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà mitjançant la
presentació del certificat d’empadronament col·lectiu actualitzat a la data de presentació de
sol·licituds, en el qual figuren totes les persones membres de la unitat familiar que convisquen
amb l’alumne/a, còpia compulsada del llibre de família.
En el cas de divorci o separació legal dels progenitors, no es considerarà membre computable
la persona que no convisca amb la persona sol·licitant de l’ajuda.
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No obstant això, què s’aplicarà també en relació amb la viduïtat del pare o de la mare, sí que
tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per
una relació anàloga, encara què no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la
renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. Aquesta circumstància quedarà
acreditada amb l’aportació de la documentació indicada a l’apartat anterior.
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En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que
convisquen al domicili en el qual es trobe empadronat l’alumne/a, a aquest efecte haurà de
presentar-se l’acord o la resolució pels quals s’estableix el règim de custòdia compartida i un
certificat d’empadronament.
Base 3. Determinació de la renda de la unitat familiar
S’entendrà por renda familiar anual la suma de las rendes de la declaració de l’Impost sobre la
Renda de las Persones Físiques (IRPF) de totes les persones membres que integren la unitat
familiar, segons disposa la base anterior, calculada com s’indica en los paràgrafs següents.
Per a la determinació de la renda familiar es computaran els imports de las caselles relatives a
la base imposable general més la base imposable de l’estalvi. Quan l’import que aparega en
aquestes caselles siga negatiu o 0 euros, serà 0 € l’import que es consigne a efectes del càlcul.
Quan alguna de les persones membres de la unitat familiar la renda de la qual siga
computable, perceba ingressos subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar la
declaració, serà la informació facilitada por l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre
aquestos ingressos la que constituirà la renda familiar, i es preveurà una minoració d’aquestos
ingressos en 5.700 euros, amb l’objecte de no provocar situacions de greuge comparatiu amb
els declarants d’IRPF.
En el cas d’ingressos no subjectes a IRPF, la renda computable, independentment de les
dades que l’AEAT puga subministrar telemàticament, serà la suma dels ingressos íntegres
obtinguts a l’exercici econòmic anterior. Els ingressos no subjectes a IRPF també computaran
com a renda de la unitat familiar i es sumaran, si es el cas, a las rendes subjectes a IRPF.
L’import dels ingressos no subjectes a IRPF es minorarà en 5.700 euros amb la finalitat de no
provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants d’IRPF.
El fet de participar en aquesta convocatòria comporta l’autorització expressa de les persones
interessades perquè aquesta administració comprove les dades, autorització que s’inclou en el
model de sol·licitud i que deuran signar totes les persones majors de 16 anys que formen part
de la unitat familiar.
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Base 4. Sol·licitud de la subvenció
El model de sol·licitud estarà disponible a les oficines municipals. Amb aquest model caldrà
adjuntar:
- Acreditació de la matrícula en el servei municipal d’escola d’estiu.
- Original i còpia de la declaració de la renda, o autorització expressa a l’Ajuntament per a la
consulta i la utilització de les dades incloses en la citada declaració de renda als únics efectes
de gestionar esta subvenció.
- Certificat de convivència familiar, que serà facilitat en el propi Ajuntament.
- Original i còpia del llibre de família, en el qual consten totes les persones membres de la
unitat familiar, si no consta a les dependències d’aquesta administració.
- En el cas de separació o divorci, document que acredite la guarda i custòdia, si no consta en
las dependències d’aquesta administració.
- Títol de família monoparental.
- Títol de família nombrosa.
- Document que acredite l’acolliment dels/les menors.
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Al mateix model de sol·licitud es farà constar el número de compte bancari de titularitat de la
persona sol·licitant en la qual es desitge percebre l’ingrés de la subvenció.
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de las Administracions Públiques, si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que
assenyala l’article 66, i, en el seu cas, els que assenyala l’article 67 o altres exigits per la
legislació específica aplicable, es requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de
deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació de què, si
així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.
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Base 6. Criteris de baremació
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La convocatòria de la present subvenció la durà a terme l’òrgan competent d’aquesta
Corporació Local.
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Base 5. Convocatòria i terminis

El termini per a sol·licitar la subvenció serà de 10 dies naturals comptadors a partir del dia
següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent.

Seran beneficiaris directes d’aquesta subvenció:
- Els i les menors, que complint tots els requisits regulats en las presents bases, pertanyen a
alguna de las famílies usuàries del departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, que
tinguen aprovades la prestació econòmica individual i que així es faça constar a través
d’informe de la tècnica corresponent del departament.
- Els i les menors, que complint tots els requisits regulats en les presents bases, hagen
d’accedir al servici per qüestions socials, personals, familiars, etc, sota el criteri de l’equip de
serveis socials d’aquest Ajuntament, i que així es faça constar a través d’informe de la tècnica
corresponent del departament de Serveis Socials.
- Els i les menors, que complint tots els requisits regulats en les presents bases, es troben en
acolliment en família extensa, reunida o educadora, així com els fills i filles d’aquestes famílies.
Per a la resta d’usuaris, els criteris de baremació seran els següents:
a) Criteris econòmics:
Renda anual per càpita: la renda anual disponible per càpita és el quocient resultant de dividir
la renda familiar anual disponible, que s’obté d’aplicar els imports indicats a la base tercera,
entre el número de membres de la unitat familiar definida segons la base segona de les
presents.
Es valorarà d’acord amb la taula següent:
Renda per càpita
Fins a 393 euros
De 393,01 a 786 euros
De 786,01 a 1.179 euros
De 1.179,01 a 1.572 euros
De 1.572,01 a 1.965 euros
De 1.965,01 a 2.358 euros
De 2.358,01 a 2.751 euros
De 2.751,01 a 3.144 euros
De 3.144,01 a 3.537 euros
De 3.537,01 a 3.930 euros
De 3.930,01 a 4.323 euros

Punts
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
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De 4.323,01 a 4.716 euros
De 4.716,01 a 5.109 euros
De 5.109,01 a 5.502 euros
De 5.502,01 a 5.895 euros
De 5.895,01 a 6.288 euros
De 6.288,01 a 6.681 euros
De 6.681,01 a 7.074 euros
De 7.074,01 a 7.467 euros
Més de 7.467 euros

9
8
7
6
5
4
3
2
1

b) Criteris socials
Pare o mare ocupats
Pare i mare ocupats
Família nombrosa
Família monoparental

1 punt
2 punts
1 punto
1 punto

*Quan es tracte d’una família monoparental i el progenitor/a es trobe ocupat, s’afegirà un punt.
Base 7. Quantia de la subvenció
Les subvencions es concediran amb càrrec a la partida pressupostària 3261-480.01 Escola
d’estiu.
Les persones beneficiàries directes de la subvenció que s’especifiquen a la base anterior
tindran subvencionat l’import total de l’activitat.
La resta de persones beneficiàries percebrà una subvenció corresponent a un percentatge del
preu del programa en funció de la puntuació obtinguda en el procés de baremació, d’acord amb
la següent taula:
Punts
De 0 a 4 punts
De 5 a 11 punts
Més d’11 punts

Percentatge
30 %
50 %
70 %

Base 8. Procediment de concessió
La subvenció s’atorgarà pel sistema de concurrència competitiva establert als articles 23 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
L’òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la
subvenció serà la Junta de Govern Local.
La subvenció s’atorgarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 48001.3261, Subvencions
concurrència Promoció Educativa, Escola d’Estiu, por import de 25.000,00 euros, sempre dins
dels límits de la consignació pressupostària.
En el caso d’insuficiència de crèdit, l’import de les subvencions es reduirà de manera
proporcional.
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Base 9. Règim, compatibilitat i exencions
D’acord amb l’article 33 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i de modificació parcial de las lleis dels Impostos sobre Societats, sobre
la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, aquestes subvencions es consideraran un
increment patrimonial.

D’acord amb l’article 7.y) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre
la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, aquestes subvencions estaran exentes de
tributar a l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques.
Base 10. Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries d’aquesta subvenció tindran las obligacions establides a l’article 14
de la Llei General de Subvencions.
Base 11. Incompliment
L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’aquesta ajuda, en los casos que
estableix l’article 14 de la Llei General de Subvencions, donarà lloc a la pèrdua total o parcial
de la subvenció i al consegüent reintegrament en els termes establerts als Capítols I i II de la
mateixa Llei.
La persona beneficiària estarà sotmesa, igualment, al règim d’infraccions i sancions que
regulen el Títol IV de la citada Llei.
Base 12. Fi de la via administrativa
De conformitat allò establert als articles 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i 114 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, l’aprovació por l’òrgan competent del llistat definitiu de
les persones beneficiàries posa fi a la via administrativa.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan,
en el termini d’un mes des del dia següent a la publicació o a la notificació o procedir a la
impugnació directament davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos.
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Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.
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