AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

CERTIFICAT:
María Canet Amat, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa, província de València, CERTIFIQUE:
Que en la Sessió ordinària de la Junta de Govern local de l’Alqueria de la Comtessa
celebrada el dia 31 de gener de 2022 es va adoptar entre altres, el següent acord que
transcrit diu:
“PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL
“APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES
MUNICIPALS PER AL SUPORT ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS PER AL
CURS 2021/2022”
Considerant l’interès que suposa per al Municipi la aprovació de la convocatòria i les
bases per a les ajudes municipals per al suport als estudis universitaris per al curs
escolar 2021/2022.
Considerant el que s’ha exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases que regulen les ajudes municipals per al
suport als estudis universitaris per al curs escolar 2021/2022.

BASES DE LES AJUDES MUNICIPALS PER AL SUPORT ALS ESTUDIS
UNIVERSITARIS PER AL CURS ESCOLAR 2021/2022

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
L'objecte de la present convocatòria és regular el sistema de concessió de subvencions
en concepte d'ajudes per a contribuir al sosteniment de les despeses vinculades als
estudis universitaris dels estudiants de l’Alqueria de la Comtessa. En aquest sentit,
l’Ajuntament, dins de les seus competències, impulsa un sistema d’ajuda amb càrrec als
seus pressupostos, amb l’objectiu d’impulsar i contribuir en l’educació superior.
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2.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS:
Estar empadronat/a ell/ella, el pare i mare o tutor i residir al municipi de L’Alqueria
de la Comtessa, almenys des de l'1 de gener de 2021. En cas de que els progenitors
estiguin separats o divorciats serà suficient amb que estiguin empadronats el/la menor
i/o el pare , mare o tutor del menor.
La comprovació d'aquest requisit es realitzarà d'ofici per l'Ajuntament sense que siga
necessària l'aportació de cap document acreditatiu del mateix.
Que es troben matriculats en estudis universitaris en centres públics o privats per
impossibilitat d’accedir a un centre públic en el curs 2021/22.
Que assistisquen habitualment a les classes durant el curs escolar. A l’efecte, si
durant el curs escolar queda acreditat l’absentisme de l’alumne beneficiari,
l’Ajuntament iniciarà un expedient de reintegrament de l’ajuda.
Que acrediten haver superat els següents crèdits:
- Primer curs del grau: per ser el primer curs s’exigeix la matriculació de 60
crèdits.
- Segon, tercer i quart curs del grau: superar el 70% dels crèdits del curs anterior. I
haver-se matriculat d’almenys 40 crèdits del curs següent.
- En cas de tractar-se d’estudis de durada superior als quatre anys o màsters
universitaris, els criteris seran els mateixos en quant a rendiment acadèmic.
Justificant de pagament de la matrícula o taxes universitàries
Justificant de pagament de transport.
Justificant de pagament de material.
Justificant de pagament de lloguer mes contracte.
3.- QUANTIA DE L'AJUDA
L'import de les ajudes serà fins a 300 €
4.- CRITERIS D'ACCÉS:
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Les sol·licituds, sempre que complisquen els requisits establerts en aquestes bases per a
resultar beneficiaris, seran ateses de forma directa, sempre que el nombre de sol·licituds
no supere l’import total de 4.200,00 euros previst en la partida pressupostaria per a tal
finalitat. En cas contrari, s’acudirà al procediment de concurrència competitiva i
s’atorgaran les beques, amb preferència als beneficiaris matriculats en centres públics,
d’acord als següents criteris:
Criteris socials i laborals
Criteris econòmics
1.-PUNTUACIÓ DELS ASPECTES SOCIALS LABORALS.
1. Famílies nombroses de categoria especial
2. Famílies nombroses de categoria general
3. Famílies monoparentals
4. Discapacitat d'algun membre de la família, igual o superior al 33%
5. Famílies en què els dos progenitors estan aturats i cap rep prestació ni
subsidi
6. Famílies en què un dels dos progenitors està aturat i no rep cap tipus de
prestació o subsidi
7. Famílies en què els dos progenitors estan aturats i algun o els dos
perceben prestació o subsidi
8. Famílies en risc d'exclusió social

2 punts
1 punt
2 punts
1 punt
4 punts
3 punts
2 punts
3 punts

2.- PUNTUACIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR
A l'efecte de les presents ajudes, es considera renda anual disponible per càpita dels
membres empadronats, la suma de les següents quantitats dividida entre el nombre de
membres de la unitat familiar:
Per als que presenten declaració de l'IRPF, la part general de la base imposable i la base
imposable de l'estalvi.
Es valorarà d'acord amb la següent taula:
Fins 1.407,26 euros
De 1.407,27 euros a 1.876,33 euros
De 1.876,34 euros a 2.345,40 euros
De 2.345,41 euros a 2.814,50 euros
De 2.814,51 euros a 3.283,56 euros
De 3.283,57 euros a 3.752,66 euros
De 3.752,67 euros a 4.221,73 euros

13 punts
12 punts
11 punts
10 punts
9 punts
8 punts
7 punts
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De 4.221,74 euros a 4.690,83 euros
De 4.690,84 euros a 5.159,90 euros
De 5.159,91 euros a 5.628,98 euros
De 5.628,99 euros a 6.098,08 euros
De 6.098,09 euros a 6.567,15 euros
Més de 6.567,15 euros

6 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

Membres computables:
• Per al càlcul de la renda familiar a efectes de beca, són membres computables de la
unitat familiar el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció
del beneficiari, si és el cas, el sol·licitant, els germans solters menors de vint anys i que
convisquen en el domicili familiar, o els de més edat, quan es tracte de persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que
justifiquen la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat
municipal corresponent.
• Es valoraran tots els ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16
anys
• En el cas de sol·licitants que constitueixen unitats independents, també es consideren
membres computables el cònjuge o, si escau, la persona que es trobe unit per anàloga
relació, així com els fills si n'hi ha i que convisquen en el mateix domicili.
• En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre
computable aquell d'ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca.
• Tindrà, no obstant, la consideració de membre computable i sustentador principal, si
escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació les rendes i patrimoni
s'inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars.
• Per als supòsits de menors emancipats o majors d'edat que al·leguen vida independent
respecte dels pares o tutors, hauran d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, així
com els mitjans econòmics amb què compten i la titularitat o el lloguer del seu domicili
que, a tots els efectes, serà el que l'alumne habite durant el curs escolar. Si no justifica
prou aquests extrems, la sol·licitud serà objecte de denegació.
5.- TERMINI DE SOL·LICITUD
Per a l'obtenció de les ajudes serà requisit necessari la prèvia sol·licitud dins el termini
legalment establert mitjançant instància, en el models a disposició dels interessats en la
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web municipal. La instància ha de contenir la pertinent declaració, si és el cas de no ser
beneficiari d'altres ajudes per a la mateixa finalitat o objecte i la declaració jurada
d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
La sol·licitud s'ha de presentar a les oficines de l'Ajuntament de L’Alqueria de la
Comtessa o bé mitjançant seu electrònica en el termini de 10 dies hàbils des de el dia
següent a la publicació de la convocatòria en el BOP.
.
Si alguna de les sol·licituds o de la documentació presentada conté alguna deficiència,
es requerirà l'interessat perquè l'esmene en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà
de la notificació del requeriment. La falta d'esmena de les deficiències assenyalades en
el termini atorgat implicarà el desistiment de la sol·licitud presentada.
6.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Fotocòpia del DNI del beneficiari. En el cas de ser menor de edat fotocòpia del DNI
dels pares, tutors, guardadors o acollidors del menor, així com del mateix menor.
Fotocòpia del Llibre de família, títol de família nombrosa o monoparental, segons el
cas.
Certificat del grau de discapacitat de l'alumne, germans o pares, si és el cas.
Situació d'atur laboral del pare i de la mare, justificada document DARDE del
SERVEF, i acreditació de percepció de prestacions o subsidi, si és el cas.
Declaració d'IRPF de l'exercici 2021 d'ambdós progenitors. En el cas que un dels dos
progenitors no faça la declaració d'IRPF serà necessari document justificatiu de no
presentació. Els majors de 18 anys formen part del nucli familiar i per tant, és necessària
la presentació de l'IRPF dels pares o tutors llevat que no convisca i no forme part del
nucli familiar, en aquest cas haurà de justificar-se per part del sol·licitant.
Informe social en cas d'acreditar situacions especials i risc d'exclusió social, si és el
cas.
Matrícula on consten específicament les assignatures matriculades i el curs de les
mateixes.
Justificant de pagament de la matrícula o taxes universitàries o justificant o tiquet de
pagament de transport o de material.
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7.- CRITERIS DE GRADUACIÓ DELS POSSIBLES INCOMPLIMENTS DE
CONDICIONS IMPOSADES:
L'incompliment de les condicions imposades per aconseguir la subvenció o el
falsejament de dades suposarà la immediata pèrdua de la subvenció amb la reclamació a
l'interessat de la quantitat disposada i el no poder sol·licitar posteriors subvencions.
8.- FORMA DE PAGAMENT
Mitjançant l'abonament al número de compte del beneficiari, pare/mare o tutor legal del
menor d’edat.
9.- DENEGACIÓ
Serà motiu de denegació de la sol·licitud en el cas de que es mantingen deutes amb
l’administració o no estar al corrent de les obligacions tributaries per part d’algun dels
dos progenitors de/la menor sol·licitant.
Serà motiu de denegació de la sol·licitud en el cas de que el beneficiari haja percebut
subvenció d’altre organisme pel mateix concepte objecte d’aquesta ajuda.

SEGON.- Publicar la convocatòria i les bases reguladores en la Base Nacional de
Subvencions per al seu coneixement i publicitat, així com en la seu electrònica de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.”
I als efectes legals oportuns, i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta
corresponent, s'emet la present certificació, amb el vistiplau de l’alcalde-president de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
Vist i plau L’Alcalde
Salvador Femenia Peiró

La Secretaria-Interventora
María Canet Amat

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

