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PREÀMBUL
La Constitució Espanyola, tant en l'esperit que fonamenta el Capítol Tercer del Títol I, com en la literalitat de
l'article 39, mostra un clar interés per avançar en el camí cap a la remoció dels obstacles que impedisquen
una efectiva protecció de les famílies i de la infància, instant als poders públics a fomentar un
desenrotllament harmònic tant de la institució familiar com dels fills a càrrec seu.
El perfil socioeconòmic i demogràfic del nostre país precisa d'estímuls que suavitzen les càrregues
derivades de l'atenció i criança dels xiquets i xiquetes. La conciliació de la vida familiar i laboral ha de
quedar garantida pels poders públics. Competix a les administracions públiques concedir les ajudes
necessàries per a fer efectiva esta necessitat.
Seguint esta concepció, i fonamentant-nos en els principis d'igualtat que inspiren el nostre ordenament
jurídic, considerem plenament justificada l'adopció de les mesures pertinents, a fi que cap xiquet de la nostra
localitat deixe d'assistir a un menjador escolar per falta de mitjans econòmics, si este és el desig dels seus
pares.
És obvi que, en una societat com la nostra, on l'accés de la dona al mercat laboral és cada dia més
generalitzat com a via per a fer efectiu el seu dret a la igualtat i la seua independència, es fa necessari crear
les condicions i els mecanismes que possibiliten dur a terme estes legítimes aspiracions. Per a això, es fa
indispensable l'adopció de mesures, entre altres, d'ajuda a les famílies amb fills menors, que facen realitat
les aspiracions anteriorment apuntades i aparten la dona del marc de referència social, ideològic i sociològic
que la reté i responsabilitza de l'atenció dels xiquets, impedint la seua autèntica emancipació i realització
personal.
L'atenció i la cura dels xiquets no ha de convertir-se, en aquells casos en què els pares així ho desitgen, en
obstacles insalvables per a l'accés al món laboral o de l'estudi. La conciliació d'estos àmbits i fonts de
satisfacció personal - l'atenció dels propis fills i la realització d'una activitat professional- ha de quedar
garantida, en tot cas, pels poders públics.
Amb la modificació patida en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, l'objecte de les
presents bases no es troba dins de les competències pròpies del nou article 25, sent una competència que
l'Ajuntament venia exercint a l'entrada en vigor de la LRSAL dins de les conegudes com “competències
impròpies”.
Per a l'exercici d'estes competències caldrà seguir el procediment establit en l'article 71 de la Llei 10/2015,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la
Generalitat.
Per tot això és pel que es dicten les següents bases reguladores de les ajudes que l'Ajuntament
d'Almussafes concedix a les famílies per a l'assistència dels seus fills i filles als menjadors escolars de la
localitat.
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Base 1a. Objecte i àmbit
La present convocatòria té com a objecte establir les bases reguladores que regiran la concessió d'ajudes
econòmiques destinades al finançament parcial del cost del servici del menjador escolar dels alumnes
matriculats en els col·legis públics de la localitat d'Almussafes, en els centres educatius de segon cicle
d'Educació Infantil i d'Educació Primària, d'octubre 2018 a maig 2019.
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva i s'iniciarà d'ofici per mitjà de
la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província per conducte de la Base de
Dades Nacionals de Subvencions.
Estes ajudes es concediran amb subjecció als principis de publicitat, concurrència i objectivitat, tindran el
caràcter de subvenció i es regiran pel capítol II del títol I, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i la normativa que la desplega.
Base 2a. Import de les ajudes
La quantia de l'ajuda tindrà com a límit màxim el menor percentatge de la subvenció atorgada per mitjà de
convocatòria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i que es determinarà pel preu dia de
menjador establit per al curs 2018-2019, i pel nombre de dies amb servici de menjador, segons calendari
escolar.
En el supòsit que la Conselleria competent subvencionara el mòdul màxim als alumnes beneficiaris,
l'Ajuntament determinarà, en funció de les disponibilitats pressupostàries, l'import de l'ajuda que es
distribuirà proporcionalment al nombre d'alumnes que complisquen els requisits.
L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte d'estes ajudes per a esta convocatòria serà de
104.000,00 euros, distribuïts en les anualitats següents:
-Exercici 2018: la part corresponent als mesos d'octubre a desembre, per import màxim de 39.000,00 euros.
El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida 2310.481.00 “Beques de menjador escolar” del
Pressupost General de l'Ajuntament d'Almussafes, sempre que no se sobrepasse el límit pressupostari
disponible.
-Exercici 2019: la part corresponent als mesos de gener a maig, per import màxim de 65.000,00 euros, que
quedaran condicionats a l'existència de crèdit pressupostari suficient i adequat per a atendre-les en els
corresponents Pressupostos per a l'exercici 2019.
El dit import podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació
de crèdit que no requerirà d'una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'art. 58, apartat 2.
lletra a) punt quart del Reglament de la Llei General de Subvencions. Així mateix, el referit import podrà ser
minorat, quan en el marc de les polítiques pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no
disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que ho finança.

Base 3a. Beneficiaris i Requisits
1. Podran ser beneficiaris d'estes ajudes les famílies amb menors matriculats per al curs 2018-2019, en els
centres educatius de la localitat, en segon cicle d'educació infantil i primària sempre que reunisquen els
requisits següents:
a) Estar matriculat en un centre educatiu del municipi, degudament autoritzat, en els nivells educatius de
segon cicle d'Educació Infantil o d'Educació Primària, curs 2018- 2019.
b) Estar empadronat i mantindre residència efectiva en el municipi d'Almussafes, almenys 2 anys abans que
finalitze el termini de presentació de les instàncies. Este requisit serà exigible almenys a un dels progenitors.
El menor objecte de la beca també haurà d'estar empadronat i conviure en el mateix domicili, excepte en
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casos d'urgent necessitat social, degudament acreditats i valorats per la comissió de valoració. En cas de
separació o divorci, este requisit només serà exigible al pare o a la mare que tinguera la guarda i custòdia
del menor.
L'Ajuntament comprovarà d'ofici la inscripció i antiguitat en el padró municipal d'habitants.
L'acreditació documental del domicili de la vivenda habitual s'efectuarà, a més del certificat
d'empadronament, per mitjà de la presentació dels dos últims rebuts de llum i aigua de la vivenda, del qual
els/ les titulars siguen els pares/tutors de l'alumne/a, i amb un consum que acredite l'ús habitual de la
vivenda.
En cas de no coincidència entre el domicili declarat a nivell fiscal i el domicili reflectit en el padró municipal
d'habitants, primarà el domicili fiscal.
c) Haver presentat en el centre educatiu la sol·licitud d'ajuda de menjador escolar per la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al curs 2018-2019 en els terminis establits, o haver confirmat
l'esborrany de la sol·licitud.
d) No percebre cap tipus d'ajuda de menjador escolar de les regulades per mitjà de la convocatòria de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
e) Els menors beneficiaris de l'ajuda hauran d'assistir amb regularitat al menjador escolar. L'incompliment
d'este requisit, sense causa justificada, podrà donar lloc a la retirada de la beca.
f) Els ingressos familiars referits a l'exercici 2017 no superen el llindar de renda establit en la següent base.
2.- No podran obtindre la condició de beneficiari les persones en què concórreguen alguna de les
circumstàncies assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3.- No podran obtindre la condició de beneficiaris aquells alumne/as que havent sigut becats durant el curs
2017-2018 per l'Ajuntament d'Almussafes, no hagen abonat al centre educatiu la diferència entre la quantitat
subvencionada i el cost real del servici de menjador.
4.- Estos requisits hauran de mantindre's al llarg del curs per al qual se sol·licita l'ajuda.
Base 4a. Llindars de renda
Podrà participar en la present convocatòria l'alumnat, la renda familiar del qual durant l'any 2017 no supere
els següents trams de renda corresponents, segons el nombre de membres computables:
Composició unitat familiar

Renda familiar

Famílies de dos membres

25.200 €

Famílies de tres membres

34.300 €

Famílies de quatre membres

40.700 €

Famílies de cinc membres

45.500 €

Famílies de sis membres

49.100 €

Famílies de set membres

52.700 €

Famílies de vuit membres

56.300 €

A partir del nové membre, s’afegiran 3.000 € a la renda de la unitat familiar por cada nou membre
computable.

Base 5a. Membres computables
5.1 . Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili familiar:
-La persona o persones progenitores o representants legals.
-L'alumne/a
-Germans/Germanes menors de 26 anys o majors d'esta edat quan es tracte de persones amb discapacitat
igual o superior al 33% que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d'ingrés.
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La justificació documental dels membres de la unitat familiar s'efectuarà per mitjà de la presentació de la
còpia del llibre de família o document anàleg.
La sol·licitud, d'acord amb el model que consta com annex I, haurà d'estar degudament omplida i firmada
per la persona sol·licitant. En ella s'indicarà el nombre de membres de la unitat familiar i la seua composició.
Haurà de consignar-se de forma clara i llegible, el nom exacte, número de NIF/NIE o passaport (només
estrangers sense NIE) i constar la firma del pare i/o la mare o, si és el cas, nou cònjuge o persona unida per
anàloga relació o pels tutors, sempre que visquen amb l'alumne, així com els fills majors de 16 anys, als
efectes de l'obtenció de les dades econòmiques necessàries per a valorar la sol·licitud.
5.2. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no
convisca amb el sol·licitant de l'ajuda.
No obstant això, i açò s'aplicarà també en relació amb la viudetat 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 anàloga relació,
encara que 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.
5.3. En el cas de custòdia compartida, es tindran en compte els ingressos d'ambdós progenitors. En el cas
que un d'ells no aporte la documentació exigida, la subvenció s'atorgarà, si és procedent, en favor de l'altre
progenitor sol·licitant per al període referit a la seua custòdia.
5.4. En cap cas, podran ser sol·licitants de l'ajuda els progenitors privats de la pàtria potestat dels seus fills.
5.5 Les situacions específiques de la unitat familiar s'acreditaran aportant la documentació que s'acredita en
la present orde, o per mitjà de qualsevol altra documentació que estiga prevista en la legislació vigent en el
moment de la convocatòria.
Base 6a. Determinació de la renda familiar
6.1. La renda familiar als efectes de la determinació de l'ajuda, s'obtindrà per agregació de les rendes de
l'exercici 2017 de cadascun dels membres computables majors de 16 anys.
6.2. L'acreditació de les dades econòmiques de les persones sol·licitants serà consultada per l'òrgan gestor
competent de forma telemàtica. El fet de participar en la convocatòria d'estes ajudes comporta l'autorització
expressa de les persones interessades per a la sol·licitud per part d'esta administració de les dades
mencionades.
6.3. La no presentació davant de l'Administració Tributària de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, per part d'algun dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats, segons la
legislació vigent, serà motiu de desestimació de l'ajuda.
6.4. La declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de la qual s'extrauran les dades
econòmiques que determinaran la concessió o no de l'ajuda, serà la corresponent a l'exercici 2017, i es
computaran per a la determinació de la renda familiar els imports continguts en les caselles corresponents a
la base imposable general (415) més base imposable de l'estalvi (435) de cada declaració.
Quan l'import que aparega siga negatiu o «0 €», l'import que es consigne als efectes del càlcul serà «0 €».
6.5. Quan algun dels membres de la unitat familiar, la renda del qual siga computable, perceba ingressos
subjectes a IRPF, però no tinga obligació de presentar declaració, serà la informació facilitada per l'AEAT
sobre els esmentats ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la renda familiar o part d'ella.
Aplicant-se en este cas una minoració dels esmentats ingressos en l'import que s'establisca en la
Convocatòria anual de la Conselleria competent, a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu amb
els declarants d'IRPF.
6.6. En cas d'ingressos no incursos a IRPF, la renda computable d'este tipus, independentment de les dades
que l'AEAT puga subministrar telemàticament, serà la suma dels esmentats ingressos íntegres obtinguts en
l'exercici econòmic 2017.
6.7. En el cas que les rendes familiars no puguen ser valorades, per impossibilitat legal, a través de l'IRPF, i
havent-se efectuat els controls pertinents per part dels tècnics del Departament de Benestar Social, estes
seran computades per mitjà de declaració responsable d'ingressos del sol·licitant (Annex 2).
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6.8. En el cas d'haver presentat una declaració de renda complementària, apareixerà exclosa en les llistes
provisionals per eixe motiu, sent necessari que la persona interessada sol·licite a l'A.E.A.T un certificat
d'ingressos anuals de 2017, on conste la suma de les quanties declarades i ho presente en el termini
d'esmena de la sol·licitud i aportació de la documentació.
6.9. Seran motiu d'exclusió els ingressos de capital mobiliari que igualen o superen els 2.500 €.
6.10. En situacions excepcionals, degudament acreditades, els interessats podran al·legar agreujament de
la situació econòmica actual. Esta situació haurà de ser comprovada i valorada pels tècnics del
Departament de Benestar Social.
Base 7a. Barem aplicable
7.1. Renda anual disponible per capita.
La renda anual per capita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual disponible, que s'obté
d'aplicar els imports indicats en la base sisena, entre el nombre de membres de la unitat familiar, definida
segons el que disposa la base cinquena de les presents bases.
Es valorarà d'acord amb la taula següent:
Renda per capita

Punts

Fins a

1.500 €

13

De

1.501 €

a

2.000 €

12

De

2.001 €

a

2.500 €

11

De

2.501 €

a

3.000 €

10

De

3.001 €

a

3.500 €

9

De

3.501 €

a

4.000 €

8

De

4.001 €

a

4.500 €

7

De

4.501 €

a

5.000 €

6

De

5.001 €

a

5.500 €

5

De

5.501 €

a

6.000 €

4

De

6.001 €

a

6.500 €

3

De

6.501 €

a

7.000 €

2

Més de 7.001 €

1

7.2. Circumstàncies sociofamiliars
Es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, d'acord amb la puntuació atorgada en
este apartat, per cadascun dels conceptes que s'indiquen que hagen sigut degudament acreditats per mitjà
d'original de les certificacions o documents amb validesa oficial que s'especifiquen.
Estes circumstàncies, en la seua totalitat no podran superar els 3 punts.
-Situació de desocupació del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre cap dels dos prestació o subsidi: 1
punt.
-Condició de toxicòman, d'alcohòlic o reclús en un centre penitenciari, per part del pare o de la mare (per
una o diverses d'estes condicions): 1 punt.
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-Família nombrosa de qualsevol categoria: 1 punt.
-Discapacitat d'algun membre de la unitat familiar en grau igual o superior al 33 %: 1 punt.

Base 8a. Termini, Presentació de Sol·licituds i documentació
8.1. Termini
-Termini ordinari. La presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'estes
bases en el Butlletí Oficial de la Província ( BOP) i s'estendrà fins al 31 de juliol de 2018.
-Termini extraordinari: s'obrirà un termini extraordinari del 3 al 7 de setembre en què s'admetran les
sol·licituds que es deriven de noves matriculacions.
8.2. Presentació de sol·licituds
8.2.1 Les sol·licituds dirigides a l'Acaldia-Presidència, hauran d'anar acompanyades de la documentació
preceptiva relativa a la composició de la unitat familiar i aquelles dades sociofamiliars que siguen preses
en consideració, havent de presentar en el Registre del Departament de Benestar Social, en el Registre
General de l'Ajuntament d'Almussafes o en els llocs establits en Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La dita sol·licitud es podrà omplir per mitjà del formulari electrònic d'ajuda dissenyat a este efecte. El
model de sol·licitud estarà a disposició de les persones interessades, accedint a través de la pàgina web
de l'Ajuntament d'Almussafes.
No seran vàlides les sol·licituds que no siguen tramitades en la forma i terminis indicats en esta base.
8.3. Documents i informacions que han d'acompanyar a la sol·licitud
8.3.1 Documentació obligatòria a adjuntar
a) Sol·licitud degudament omplida i firmada pels progenitors o el nou cònjuge o per la persona unida per una
relació anàloga, o pels tutor/es, el model de la qual s'acompanya com a Annex 1 de la present convocatòria.
En cas de presentar sol·licituds per a diversos germans/es s'haurà de formalitzar la sol·licitud per a
cadascun d'ells, però la documentació a adjuntar no serà necessari que es duplique, sent prou la seua
aportació en una d'elles.
b) NIF/NIE/Passaport en vigor dels pares o representants legals.
c) Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas.
d) Llibre de família, on s'incloguen els menors que donen dret a sol·licitar la present ajuda, o documentació
oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar i les seues dates de naixement.
e) En cas de separació o divorci s'haurà d'aportar el conveni regulador i rebut actual en concepte de
manutenció.
f) Resguard de la sol·licitud d'ajuda de menjador escolar per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport o de l'esborrany de la sol·licitud.
g) Els dos últims rebuts de llum i aigua de la vivenda, el/s titular/s dels quals siguen els pares/tutors de
l'alumnat amb un consum que acredite l'ús habitual de la vivenda. En el cas que algun dels rebuts sol·licitats
figurara a un nom diferent del dels sol·licitants, serà necessari aportar la documentació justificativa de
l'arrendament de la vivenda i el rebut de lloguer.
h) La sol·licitud inclou una autorització expressa dels interessats perquè esta Administració puga sol·licitar
la informació de caràcter tributari i econòmic que fóra legalment pertinent, sobre les dades contingudes en
l'Agència Estatal d'Administració Tributària de forma telemàtica, corresponent a l'I.R.P.F de l'exercici 2017, i
en la Seguretat Social. A estos efectes, el pare, la mare o el tutor, els seus respectius cònjuges o persones
unides per anàloga relació, i els germans majors de 16 anys, hauran d'omplir i firmar els apartats
corresponents de la sol·licitud d'ajuda, el model dels quals s'acompanya com a Annex 1 de la present
convocatòria.
En la mesura en què esta Administració puga disposar de les esmentades informacions, no s'exigirà als
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interessats l'aportació individual de les seues declaracions tributàries ni expedició de certificacions.
i) La sol·licitud inclou una declaració responsable atorgada davant de l'autoritat administrativa de no estar
incurs en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
j) Declaració responsable atorgada davant de l'autoritat administrativa de no estar incurs en alguna de les
circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
especialment pel que fa a la no percepció de cap subvenció per a la mateixa finalitat, i estar al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb les de Seguretat Social. Per a l'acreditació del
compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament se sol·licitarà per l'Àrea de Serveis Socials
certificat a la Tresoreria municipal d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament d'Almussafes.
k) L'Ajuntament es reserva el dret a sol·licitar la documentació complementària que considere necessària
per a comprovar la veracitat de les dades aportades.
8.3.2 Documentació Opcional
Opcionalment, es podrà presentar documentació acreditativa de les circumstàncies socioeconòmiques i
familiars especials segons barem municipal.
-L'acreditació de la situació de desocupació del pare i de la mare i/o tutors sense prestació en ambdós
casos, podrà obtindre's per l'administració local de manera telemàtica.
-La condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa s'acreditarà per mitjà de certificat del/de la
director/a del centre penitenciari o certificat acreditatiu expedit per un metge especialista, i la puntuació
prevista s'aplicarà per cada circumstància concurrent i per cada membre de la unitat familiar respecte al qual
s'acredite.
-Per a acreditar la condició de família nombrosa s'haurà d'aportar títol o carnet de família nombrosa en vigor.
-Per a acreditar la discapacitat de l'alumne/a o de qualsevol altre membre de la unitat familiar s'ha d'aportar
certificació del grau de discapacitat, o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.
També podrà acreditar-se per mitjà dels documents següents:
a) Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per
incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
b) Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de
jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat
S'aplicarà la puntuació prevista per cada membre de la unitat familiar que acredite esta condició.
No serà necessari aportar aquella documentació que estiga en poder del departament gestor i es trobe en
vigor. En este cas, només haurà de marcar-se, en cadascun dels apartats de la sol·licitud previstos per a
esta finalitat, que ja es va entregar i no hi ha hagut canvi respecte a l'any anterior.
La documentació relacionada anteriorment haurà d'aportar-se en original.
Base 9a Ordenació i Instrucció del procediment
1. Rebuda la sol·licitud, es remetrà al Departament de Benestar Social per a la seua tramitació.
2. En el supòsit que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació
exigida, es requerirà a la persona sol·licitant, perquè d'acord amb la legislació de Procediment Administratiu
Comú, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, indicant-li que, en cas contrari, es
desestimarà la petició.
3. Es constituirà una Comissió d'Avaluació encarregada de la baremació de les sol·licituds presentades
d'acord amb els requisits exigits en la present convocatòria.
4. Tramitades les sol·licituds d'ajudes presentades dins del termini ordinari, es procedirà a la publicació del
llistat provisional en què constarà la puntuació obtinguda després de l'aplicació del Barem municipal establit
en la Base 7a. La publicació es realitzarà en el tauler d'anuncis del Departament de Benestar Social,
Centres Escolars, Ajuntament i en la seua pàgina web (www.almussafes.es). La identificació en els llistats
publicats es realitzarà per mitjà del número de NIF/NIE/Passaport del sol·licitant, l'any de naixement del
menor i el número de registre de la sol·licitud.
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Figurar en este llistat no suposarà adquirir la condició de persona beneficiària de la convocatòria, que sí que
s'obtindrà únicament en l'acord definitiu d’esta.
5. Una vegada publicats els llistats provisionals, les persones interessades disposaran d'un termini de deu
dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la inserció en els taulers d'anuncis, per a esmenar els defectes
observats i presentar les al·legacions oportunes mitjançant l'aportació de la documentació que estimen
adequada.
6. Amb la informació facilitada per les famílies, el Departament procedirà a fer les correccions que
corresponguen.
7. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'òrgan gestor serà sotmesa a una
Comissió d'Avaluació que serà la competent per a elevar a la Junta de Govern la proposta de concessió i
desestimació de les ajudes. S'indicarà expressament la quantia de la subvenció reconeguda, així com el
motiu d'aquelles que hagueren sigut desestimades. Esta publicació produirà efectes de notificació als
interessats d'acord amb el que establix l'article 45 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, i seran publicats en els mateixos llocs que
els establits per als llistats provisionals, sent esta data la que es considere als efectes establits en la
legislació de procediment administratiu comú.
8. Seran estimades aquelles sol·licituds que, complint amb tots els requisits exigits, obtinguen major
puntuació en la suma dels diferents apartats de la baremació, ajustant-se el nombre de beques aprovades a
les disponibilitats pressupostàries.
En el cas que s'esgote el crèdit disponible, s'establirà una prelació de concessió de les ajudes. Si hi ha
igualtat de puntuació, s'aplicarà la valoració obtinguda en les circumstàncies sociofamiliars, d'acord amb el
següent orde de prioritat: situació de desocupació, família nombrosa, discapacitat funcional, condició de
persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa. En cas de persistir la igualtat, s'aplicarà l'orde d'entrada de les
sol·licituds adequadament formulades.
9. El termini màxim per a resoldre i publicar les subvencions no podrà excedir 3 mesos des de l'endemà de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el mencionat termini sense haver
notificat resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu, d'acord amb
l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
10. L'acord de la concessió i/o desestimació posarà fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda en la
forma i terminis previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
11. Són causes d'exclusió:
a) Absència de NIF/NIE/passaport, que impossibilita demanar la informació tributària.
b) Incompliment de les obligacions fiscals, tant per incomplir l'obligació de declarar com per constar diverses
declaracions en l'A.E.A.T.
c) No trobar-se al corrent amb les seues obligacions davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la
Hisenda Local i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
d) Superació dels límits establits com a llindars de renda en la base 4a.
e) Superació dels límits establits com a llindars dels rendiments de capital mobiliari.
f) Absència de la justificació dels rebuts de subministrament de llum i aigua.
g) Absència del justificant de la sol·licitud d'ajuda de menjador escolar per la Conselleria d'Educació,
Investigació Cultural i Esport o de la confirmació de l'esborrany, si és el cas.
h) No acreditació de dos anys d'antiguitat en el padró municipal d'habitants.
i) Si és el cas, no acreditació del conveni regulador de separació o divorci.
j) Ser alumne/a becat/da per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
k) Presentació de la sol·licitud fora de termini.
l) Incompliment de l'obligació de pagament de la diferència entre la quantitat subvencionada i el cost real del
servici de menjador al centre escolar durant el curs 2017-2018.
m) No ser alumne/a matriculat en algun dels centres educatius del municipi d'Almussafes, en els nivells de
Bases reguladores de la convocatòria de beques de menjador escolar 2018/19
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segon cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària.
n) No haver presentat davant de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en temps i forma,
les al·legacions oportunes o esmenes d'aquells defectes que pogueren donar lloc a la concessió de la beca
de menjador sol·licitada.
12. La Comissió d'Avaluació estarà composta per membres amb capacitació i competències adequades,
estant integrada per:
-El Regidor del Departament, que actuarà com a president
-La Directora del Departament de Benestar Social
-La Treballadora Social
-Un/a funcionari/ària que actuarà com a Secretari/ària
La Comissió d'Avaluació que actuarà com a òrgan col·legiat, d'acord amb el que preveu la legislació de
Procediment Administratiu Comú, elaborarà un informe on constarà la baremació de les sol·licituds, als
efectes d'elevar a l'òrgan competent la proposta de concessió i desestimació de les ajudes.
Per al seguiment de la gestió de les presents ajudes, es requerirà la col·laboració dels centres educatius.
Base 10a. Pagament
Obtinguda la resolució favorable de la concessió d'ajudes, el llistat de l'alumnat beneficiari es comunicarà a
la Direcció dels Centres Educatius i a la Intervenció de l'Ajuntament.
Els beneficiaris de les ajudes les rebran per mitjà de la seua deducció del cost mensual del servici de
menjador.
L'ingrés de les subvencions corresponents s'abonarà en el compte dels centres docents per mitjà de
pagaments mensuals endossats a nom de les persones beneficiàries, amb la justificació prèvia per part del
Centre, en la qual se certifiquen els dies d'assistència i l'import per a cadascun dels alumnes becats que
hagen fet ús del servici de menjador en el mes anterior.
La sol·licitud de l'ajuda a l'Ajuntament implica l'acceptació de l'endós a favor del Col·legi.

Base 11a. Obligacions de les persones beneficiàries
Els representants legals de l'alumnat becat hauran de complir les obligacions següents:
a) Justificar davant de l'òrgan gestor que es reunixen els requisits establits en les presents bases.
b) Sotmetre's a quantes actuacions de control li siguen sol·licitades per l'òrgan gestor i aportar la
documentació que li siga requerida per este.
c) Procedir al reintegrament del fons percebut en els supòsits previstos en la Base 14.
d) Comunicar a l'òrgan gestor en el termini de 15 dies naturals la variació de qualsevol de les circumstàncies
al·legades que pogueren donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació reconeguda.
e) Acceptar el pagament de la diferència entre la quantitat subvencionada i el cost real del servici de
menjador al centre escolar.
f) Els menors beneficiaris de l'ajuda hauran d'assistir amb regularitat al menjador escolar o, a falta d'això,
comunicar la deguda justificació de la no-assistència.
g) Comunicar la renúncia de la subvenció concedida per deixar de ser usuari, de forma permanent, del
servici de menjador escolar.
h) Les persones beneficiàries hauran de comunicar a l'entitat concedent l'obtenció de la beca com a resultat
del procés d'impugnació davant de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'acord amb la
legislació vigent.

Base 12a. Pèrdua de la condició de persona beneficiària
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Les subvencions concedides podran ser revocades en el supòsit d'incompliment de les obligacions que li
corresponen d'acord amb estes Bases, o si es produïra qualsevol alteració de les condicions tingudes en
compte per a la concessió d’estes:
1. La falsedat o l'ocultació de qualsevol de les dades declarades pels sol·licitants.
2. L'incompliment de les Obligacions dels beneficiaris establides en les presents bases.
3. En els casos d'incompliment greu per part de les persones beneficiàries d'algunes de les seues
obligacions essencials, a més d'acordar-se la pèrdua de la mencionada condició, podran incoar-se els
procediments sancionadors procedents d'acord amb el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, així com declarar la incompatibilitat de l'infractor per a ser persona beneficiària de
les presents ajudes en successives convocatòries.
4. Defunció de la persona sol·licitant titular de l'ajuda. No obstant això, atenent a les condicions familiars i la
situació econòmica, podrà acordar-se el canvi de titularitat a un altre membre de la unitat de convivència,
sempre que subsistisquen les causes que van donar lloc a la concessió.
5. Trasllat de la residència del titular a un altre municipi.
6. Causar baixa el sol·licitant en el padró municipal d'habitants.
7. Renúncia expressa de la persona sol·licitant.
8. Obtindre ajuda de menjador escolar per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
per al curs acadèmic 2018-2019.
9. No fer ús del menjador escolar de forma habitual, sense causa justificada.
10. No fer front al pagament de la diferència entre la quantitat subvencionada i el cost real del servici de
menjador al centre escolar.
En qualsevol moment del procediment, si com a conseqüència de les facultats informatives, d'inspecció i de
control, l'Administració Municipal comprovara l'existència d'un error o falsedat de les dades aportades per
les persones beneficiàries o comprovara noves dades, es procedirà, després de l'oportuna tramitació, a una
revisió de la sol·licitud, que podrà donar lloc a una reducció de la quantia de l'ajuda concedida, o a la seua
suspensió o extinció, amb la consegüent obligació de reintegrar a l'Ajuntament les quantitats indegudament
percebudes.

Base 13a. Tramitació d'ofici per protecció
El tràmit per protecció es podrà iniciar d'ofici i fora de termini de convocatòria en els casos en què els
professionals del Departament de Benestar Social detecten una situació familiar sobre la qual es valore
l'existència de menors en situació de risc.
L’esmentat tràmit podrà implicar l'ampliació de la quantia subvencionable en les beques de menjador, i
estarà subjecte a disponibilitat pressupostària.

Base 14a. Causes de reintegrament
Seguint l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions es procedirà al
reintegrament de les quantitats 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:
a) Haver obtingut la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho hagueren
impedit.
b) Oferir, per part del perceptor, resistència, excusa, obstrucció o negativa a l'actuació de comprovació i
control a què es referix la Base 11a de la present norma.
c) Incomplir qualsevol de les obligacions imposades en la respectiva convocatòria.

Bases reguladores de la convocatòria de beques de menjador escolar 2018/19
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Pel que fa a la naturalesa d'estos crèdits a reintegrar, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 38 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Base 15a. Procediment de reintegrament
El procediment de reintegrament a què donen lloc els supòsits previstos en la base anterior, es regirà pel
que disposa el capítol II del Títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei
1/2015, d'Hisenda Pública del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i, concretament, en cas
d'incompliment de qualsevol de les condicions i obligacions imposades a les persones participants en la
convocatòria.
Tota alteració dels requisits que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas,
l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per part d'altres administracions o ens públics o
privats, la suma de les quals supere el cost de l'activitat subvencionable, donaran lloc a la modificació de la
resolució de concessió.

Base 16a. Publicació de les bases
Es publicarà un extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província, en els taulers d'anuncis
dels col·legis de la localitat i del Departament de Benestar Social, quedant exposada en la pàgina web de
l'Ajuntament www.almussafes.es.
Les subvencions atorgades a l'empara d'esta orde i de l'oportuna resolució de convocatòria seran enviades
a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, en aplicació als principis arreplegats en la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Les subvencions concedides seran publicades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, no sent necessària la
seua publicació en el B.O.P., de conformitat amb allò que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial corresponent.
Base 17a. Protecció de dades
Les dades per vé. facilitades seran tractades per l'Ajuntament d'Almussafes, en qualitat de Responsable de
Tractament, amb la finalitat de portar la gestió i atenció dels usuaris dels servicis i Ajudes socials.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders
públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en
interés públic.
Quant a les dades de categoria especial (salut, violència de gènere, origen racial o ètnic, entre altres) que, si
és el cas, poguera proporcionar, s'entendrà que l'Ajuntament d'Almussafes està autoritzat, de forma
explícita, per al tractament.
Les dades seran incloses en la història social i seran conservades durant el termini de temps que establisca
la normativa autonòmica. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb fins d'arxiu
d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.
Així mateix, informem que les seues dades podran ser cedides o comunicades a les entitats públiques
locals, autonòmiques o estatals, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder prestar la
deguda atenció del servici sol·licitat, així com en els supòsits necessaris per al desenrotllament, control i
seguiment de l’esmentat servici. En tot cas, les dades podran ser cedides o comunicades en els supòsits
previstos, segons Llei.
Vé. podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició. A estos
efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Carrer Passeig del Parc,
46440
Almussafes,
València)
o
be
a
través
de
la
sede
electrònica:
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/, o, si és el cas, al nostre Delegat de
protecció de dades: almussafes_dpd@gva.es.
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Base 18a. Règim jurídic
Les presents ajudes es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i les seues
disposicions de desplegament, les normes restants de dret administratiu i, a falta d'això, s'aplicaran les
normes de dret privat.
Específicament, l'actuació administrativa s'haurà d'orientar pels principis establits en l'article 8.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Els procediments regulats en estes Bases s'ajustaran, en tot cas, al que disposa la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Resultarà aplicable, quan procedisca, allò que s'ha establit en la L.O 10/1995, de 23 de novembre,
modificada per L.O 7/2012 en matèria de Transparència i Lluita Contra el Frau Fiscal i la Seguretat Social.

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL,

LAURA ACUÑA SANCHEZ
Fecha firma:07/06/2018 13:04:27 CEST
PSICOLOGA
AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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