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BASES GENERALS REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PEL SUPORT A L’ESCOLARITAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 80 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que, per tal de fer efectiu el
principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, les Administracions Públiques desenvoluparan
accions de caràcter compensatori en relació a les persones que es trobin en situacions desfavorable.
L’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa que el sistema públic de beques
per a l’estudi té l’objectiu de compensar les desigualtats econòmiques i socials i, en els
ensenyaments no obligatoris, incentivar l’estudi. A més, preveu que tot l’alumnat té dret a accedir,
en condicions d’igualtat, al sistema públic de beques per a l’estudi en funció de llurs recursos
econòmics, aptituds i preferències.
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L’article 31 de la Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix coma competències dels
municipis la de complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, i entre elles, la contemplada a
l’article 17 o) ”gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i
les que li siguin atribuïdes”.
L’article 22 de la Llei defineix coma prestacions econòmiques les aportacions dineràries que tenen
com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en que es troben les persones que no
disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los
o rebre’ls d’altres fonts.
L’Ajuntament de Viladecavalls, per tal de donar compliment a aquestes previsions normatives i en
exercici de les seves competències en matèria de serveis socials, convoca , en règim de concurrència
competitiva, ajuts econòmics de suport a l’escolaritat, per fer front a despeses familiars en concepte
d’escolaritat, per alumnat empadronat a Viladecavalls i escolaritzats en educació infantil, primària i
secundària, en centres educatius sufragats amb fons públic de Viladecavalls i de Terrassa.
En allò que no disposa aquest procediment, s’aplicaran amb caràcter supletori les disposicions legals i
reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions públiques i, en concret, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i el Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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1.- Objecte
És objecte d’aquestes bases, regular i fixar el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,
cobrament i justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva per alumnat de
segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres
educatius sufragats amb fons públic, de Viladecavalls i Terrassa, i empadronats al municipi de
Viladecavalls durant el curs 2021-2022.
2.- Finalitat de la subvenció
Aquestes subvencions van destinades a cobrir despeses derivades de l’escolarització dels infants als
nivells d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, de famílies empadronades a
Viladecavalls.
3.- Període d’execució
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Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar al finançament parcial
de conceptes d’escolaritat de l’any en curs de la convocatòria.
4.-Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
-

Qualsevol família amb fills de 3 a 16 anys, que estiguin empadronats al municipi de
Viladecavalls i escolaritzats en els centres educatius públics del municipi de Viladecavalls o
Terrassa

Requisits dels sol·licitants:
-

No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics.

-

No tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís
fiscal.
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-

No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb la
pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta Llei General de subvencions o
la Llei general tributària.
Estar al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions.
Estar al corrent de la part que li pertoca pagar pel concepte que sol·licita ajut.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
Article 5 . Documentació a aportar
Per tal que les sol·licituds siguin considerades i avaluades juntament al model normalitzat de
sol·licitud cal adjuntar, en el període establert per fer-ho, la documentació següent:
1. Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16
anys:
-
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-

Assalariat: Declaració de l’IRPF 2020.
Aturat: certificat del SEPE amb la quantia de la prestació i/o subsidi que està reben.
Pensionista: certificat de pensió de l’any en curs.
Autònoms/empresaris: Declaració de l’IRPF 2020.
Certificat d’ingressos de l’any 2020.
El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència de l’alumne/a.
Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés.
*En el cas de persones que al·leguin que la seva situació econòmica ha patit un descens a
conseqüència del COVID 19, caldrà que aportin les tres últimes nòmines anteriors a la data
de la sol·licitud.

2. Dades familiars:
-

Llibre de família.
Carnet de família nombrosa vigent.
Carnet de família monoparental vigent.
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-

DNI, NIE o passaport del sol·licitant i de les persones d’edat igual o major de 16 anys que
conviuen en la unitat familiar.

-

Sentencia de separació/divorci i conveni regulador.

-

En cas de representació legal o acolliment de l’alumne, documentació acreditativa d’aquest fet.
En cas de discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar,
certificat de disminució emès pel CAD, o la resolució del grau de dependència.
En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres
documents que ho acreditin.
Informe vida laboral actualitzat de totes les persones majors de 16 anys.
Volant empadronament col·lectiu

Model declaració jurada compliment requisits (Annex 2)
Model sol·licitud transferència dades bancàries (Annex 3)
És imprescindible que les sol·licituds siguin signades pels pares, tutors legals o persones
encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal del/la menor, fent-hi constar que les
dades aportades són certes.
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La presentació de sol·licituds suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.
Article 6. Termini, forma i lloc de presentació
El termini de presentació de sol·licituds s’estableix mitjançant convocatòria única.
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, podran presentar-se
telemàticament a través del tràmit específic disponible al catàleg de tràmits municipal, o per
qualsevol dels canals que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
És farà difusió de les bases i de la convocatòria mitjançant circulars a les escoles municipals, llar
d’infants i publicant-ho al web municipal.
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Article 7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. Transcorregut aquest termini, sinó s’aporta
documentació es declararà desistida la petició.
L’Ajuntament podrà exigir qualsevol altre document administratiu que considerés convenient en
relació amb les sol·licituds presentades.
Article 8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el
procediment de concurrència competitiva.
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L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de
Dades Nacional de Subvencions i al BOP.
Article 9. Criteris d’atorgament de les subvencions
Membres
familiar

unitat Llindar econòmic

2
3
4
5
6
7
8

Fins a 15.935,36€
Fins a 19.919,20€
Fins a 23.903,04€
Fins a 27.886,88€
Fins a 31.870,72€
Fins a 35.854,56€
Fins a 39.838,70€

Ajut
educació
infantil
100€
100€
100€
100€
100€
100€
100€

Ajut educació
Primària

Ajut educació
secundària

100€
100€
100€
100€
100€
100€
100€

150€ / 200€
150€ / 200€
150€ / 200€
150€ / 200€
150€ / 200€
150€ / 200€
150€ / 200€

Article 10. Crèdit i partida pressupostària
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La partida pressupostària on s’imputaran els imports de les subvencions de suport a l’escolaritat, serà
la corresponent a ajuts socials, 1/2310/48000 i s’habilitarà anualment.

Article 11 . Quantia individual
D’acord als llindars econòmics que s’han establert a les bases, l’alumnat de segon cicle d’educació
infantil i d’educació primària obtindran un ajut de 100€.
L’alumnat de secundària obtindrà un ajut de 150€ en els cursos de 2on, 3er i 4rt, i de 200€ quan el
beneficiari/a cursi 1er de l’ESO.

Article 12. Òrgans competents i Procediment per a la concessió
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L’òrgan responsable de la Instrucció del procediment per a l’atorgament dels ajuts de suport a
l’escolaritat serà la coordinadora de l’equip de Serveis Socials.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per una comissió de valoració de les
sol·licituds formada per les següents persones:
La coordinadora de l’àrea de serveis socials
El secretari municipal
La interventora municipal
El procediment a seguir per la Comissió de valoració serà:
Puntuar els criteris a valorar segons es detalla en l’article 9 de les presents Bases.
La quantia de la subvenció assignada, vindrà determinada pel total de sol·licituds presentades que
hagin obtingut puntuació mínima exigida, valorada d’acord a les bases Reguladores.
Aquesta Comissió emetrà un informe i la instructora realitzarà proposta de resolució i ho elevarà a
l’òrgan responsable de la resolució, que en aquest cas és l’Alcaldessa, qui té la competència per
atorgar o denegar motivadament, les subvencions fins un import de 30.000,00 euros, de conformitat
amb les bases d’execució del pressupost municipal.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar
el crèdit total previst.
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Article 13. Termini de resolució i de notificació
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de
la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució és farà pública a la pàgina web municipal i es notificarà individualment a cada
sol·licitant; a més, es comunicarà resolució de tots els atorgaments de subvenció a l’Escola Roc
Rosella, Escola Roc Blanc i Institut de Viladecavalls respectivament.
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Article 14. Acceptació de les subvencions
S’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari/a no manifesta expressament les seves objeccions
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de rebre la notificació de l’acord d’atorgament de la
mateixa.
Article 15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que
en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
-

Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents
bases.

-

Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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-

El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la
subvenció concedida.

-

Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini
de presentació de les justificacions.

-

Aquest ajut està subjecte a l’obligació de ser declarat a l’Impost de renda de les persones
físiques

Article 16. Forma de pagament
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El pagament de la subvenció s’efectuarà una vegada realitzades les valoracions de les peticions
d’acord als criteris econòmics establerts. Les escoles presentaran els certificats emesos de l’alumnat
escolaritzat amb les despeses realitzades per cada beneficiari/a.
Els pagaments de les subvencions es realitzaran directament a l’Escola Rosella, Escola Roc Blanc,
Institut de Viladecavalls o sol·licitants.
En el cas que el cost real dels imports a pagar pels beneficiaris d’alguna de les modalitats resultin
inferiors als previstos inicialment al sol·licitar la subvenció, l’import d’aquesta es reduirà de manera
proporcional. A aquest efecte, l'alcaldessa, mitjançant Decret podrà realitzar les modificacions que
siguin escaients en l'import de la subvenció, de la qual cosa en donarà compte a la Junta de Govern.
Article 17. Termini i forma de justificació
Els centres escolars emetran un certificat on consti:
1.
2.
3.

Denominació social completa dels centres escolars.
Descripció dels conceptes i quantia dels imports
Relació dels sol·licitants.

Article 18.- Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es
comunicarà als centres docents o interessats, la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un
[Firma01-01]
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termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de l’ajut segons
correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu
pagament.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués
presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim
improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que
de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament.
Article 19. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat
subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import,
l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els
interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
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a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’Ajuntament superin el
cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents bases.
Article 20. Compatibilitat amb d’altres subvencions
L’obtenció de subvencions atorgades amb la mateixa finalitat, per altres administracions públiques,
és compatible amb l’atorgament d’aquesta. Això, no obstant, els sol·licitants hauran d’indicar si han
demanat i/o obtingut altres subvencions per al mateix concepte.
La suma de totes les subvencions obtingudes no pot superar l’import total de cada una de les
modalitats de subvenció que correspongui pagar al beneficiari.
Article 21. Publicitat de les subvencions concedides
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Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de
la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de
la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o
programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Article 22. Causes de reintegrament
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Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per
incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació
de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i
de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
Article 23. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV
del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
Article 24. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases
d'Execució del Pressupost General per al present exercici i la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, de
Procediment Administratiu Comú.
ALTRES DISPOSICIONS
Recursos administratius
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Contra l’aprovació definitiva de les presents bases o dels actes que es derivin de les mateixes, que es
definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu
interposar potestativament recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes
a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, o be directament recurs
contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona
en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, de
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
En el supòsit que es presenti recurs de reposició aquest s’entendrà desestimat transcorregut el
termini d’un mes, des de la seva interposició, sense que es dicti resolució expressa. En aquest cas, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos següents.
Aquestes bases reguladores seran vigents fins que no s’aprovin altres que les deroguin
expressament.
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La coordinadora de serveis socials
Adela Tost Expósito
Viladecavalls, data de la signatura electrònica
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