
III. ADMINISTRACIÓ LOCAL

En sessió plenària de 7 de juliol de 2014, aprovació definitiva de l'Ordenança Reguladora 
de la concessió d'ajudes per a llibres de text dirigida a l'alumnat d'Educació Primària i 

Educació Secundària Obligatòria, escolaritzat en un centre públic o privat concertat del 
municipi de Sant Joan d'Alacant i de conformitat amb les disposicions de l'Art. 70.2 de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es publica el text 
íntegre de la referida ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT DIRIGIDA A L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, ESCOLARITZAT EN UN CENTRE PÚBLIC O PRIVAT 
CONCERTAT DEL MUNICIPI DE SANT JOAN D'ALACANT.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 1. Objecte. L'objecte de la present ordenança és la regulació amb caràcter 
general de la concessió d'ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text dels/de 
les alumnes matriculats/des en Educació Primària, i en Educació Secundària Obligatòria, 
en un centre públic o privat concertat del municipi. S'elabora en el marc de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Llei 12/2008, de 3 de juliol, de 
protecció integral de la infància i l'adolescència de la Comunitat Valenciana Art. 25.1 i del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la mateixa.

Amb aquesta ordenança es pretén garantir a la ciutadania l'accés a les ajudes sota el 
principi de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, 
així com la submissió a l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

CAPÍTOL II. OBLIGACIONS. 

Article 2. Beneficiaris/àries. Podran ser beneficiaris/àries de les ajudes econòmiques per a 
l'adquisició de llibres de textos, les famílies de menors empadronats i residents en el municipi 
de  Sant  Joan  d'Alacant,   i  que  estiguen  escolaritzats  en  Educació   Primària  i  Educació



Secundària Obligatòria de qualsevol centre educatiu públic o privat concertat del municipi.

L'alumnat que no promocione de curs no tindrà dret a l'ajuda prevista en aquesta Ordenança.

Article 3. Requisits. Els requisits que hauran de complir-se per accedir a aquestes ajudes 
són els següents:

a. Ser  alumne/a  matriculat/da  en  els  Centres  Educatius  públics  o  privats  concertats  del 
municipi i que cursen Educació Primària o Secundària Obligatòria.
b. Estar empadronat/da a Sant Joan d'Alacant i tenir residència en el terme municipal, amb 
una antiguitat mínima de 6 mesos.
c. No percebre ajuda pel mateix concepte d'un altre organisme públic o privat.
d. Que no haja presentat absentisme escolar durant el curs anterior al de la convocatòria.
e. Conviure amb el/els menor/s a càrrec per als quals se sol·licita l'ajuda.
f. Haver fet ús correcte d'aquesta ajuda el curs anterior al qual se sol·licita, en cas d'haver-la 
obtingut. 

La falta d'algun/s d'aquests requisits donarà lloc a la inadmissió de la sol·licitud. 

CAPÍTOL III. CRITERIS DE VALORACIÓ

Article 4. Valoració. Per a la concessió d'ajudes s'establirà un ordre de prioritat segons la 
puntuació obtinguda d'acord amb la següent baremació:

1. Situació Econòmica de la Unitat Familiar

a. Renda Anual Per càpita: ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividits pel nombre
de membres de la mateixa. Es consideraran ingressos familiars la totalitat dels 
ingressos procedents de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar. Es 
comptabilitzaran tots els ingressos provinents de sous, rendes, propietats, interessos 
bancaris, pensions i/o ajudes atorgades per institucions públiques o privades de 
qualsevol dels membres de la unitat familiar. S'entén per unitat familiar la constituïda 
pel sol·licitant, i si escau, les persones que convisquen amb ell, unides per matrimoni o 
situació anàloga, adoptiva o de parentiu civil consanguini fins al primer grau en línia 
directa i fins a segon grau en línia col·lateral.



El quadre anterior serà objecte d'actualització anual segons evolució interanual de 
l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples)

2. Circumstàncies Sociofamiliars:

• Nombre de menors: per cadascun dels menors de la unitat familiar.: 1 punt.
• Fills/es de famílies monoparentals: 2 punts
• Fills/es de famílies acollidores: 2 punts
• Família nombrosa de qualsevol categoria: 2 punts
• Orfandat absoluta: 2 punts
• Discapacitat física o psíquica d'algun membre de la unitat familiar: 2 punts:
• Violència de gènere: 2 punts
• Conductes addictives o reclús en un centre penitenciari, per part del pare o de la mare
(per una o diverses d'aquestes condicions): màxim 2 punts:

- Per cada progenitor en aquestes circumstàncies: 1 punt
• Situació de desocupació:

- Per cada progenitor aturat : 1 punts
- Per  cada  progenitor  que  no  perceba  prestació  econòmica  per  desocupació:

2 punts
• Altres: es valoraran les circumstàncies excepcionals degudament justificades: 2 punts

CAPÍTOL IV. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS.

Article 5. Publicitat. Les convocatòries de subvencions que s'aproven hauran de:

a) Ajustar-se en tot cas a les presents normes, fent especial indicació de les mateixes.

b) Fixar  els  continguts  que  es   relacionen   en   l'art.   23   de   la   Llei   General   de
Subvencions.

c) Publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província.
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Article 6. Límits econòmics.

1. La  quantia  màxima  que  l'ajuntament  destinarà a aquest fi per a cada curs escolar,
estarà condicionada cada exercici a l'existència de partida pressupostària i als crèdits
disponibles, si escau, amb càrrec a l'aplicació 07-323-48100, corresponent a beques
i ajudes llibres i menjador; del pressupost de despeses d'Educació de l'Ajuntament de
Sant Joan d'Alacant, i atenent en tot cas, a l'establit en les Bases d'execució del
Pressupost Municipal.

2. La quantia màxima subvencionable no podrà superar l'import sol·licitat ni el total de la
quantia de llibres de text.

3. Les  subvencions  regulades  en  la  present Ordenança no seran compatibles amb la
percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat. La seua declaració davant l'Ajuntament per part dels beneficiaris serà
obligatòria.

4. La quantia individual de l'ajuda de llibres de text a concedir a cada alumne, suposa
el percentatge corresponent a la puntuació obtinguda, segons l'aplicació dels criteris
de valoració establits en l'article 4rt de l'Ordenança reguladora, i estarà determinada
en la convocatòria anual, en funció dels crèdits consignats en l'aplicació
pressupostària de l'exercici corresponent.

CAPÍTOL V. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Article 7. Iniciació

1. Les sol·licituds podran ser arreplegades a: -La Consergeria del Centre Escolar. -La
Regidoria d'Educació. -Pàgina WEB: www.santjoandalacant.es

2. Les   sol·licituds   es   formalitzaran   mitjançant   instància   segons   model    d'imprès
normalitzat dirigides a l'Excm. Sr. Alcalde-President i seran presentades al Registre
General Municipal o per qualsevol dels procediments establits en l'article 38.4 de la Llei
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: En cas de sol·licitar
ajuda per a 2 o més germans, només cal presentar una única sol·licitud juntament amb
la documentació exigida.
3. Documents e informacions que han d'acompanyar la sol·licitud:

a) Fotocòpia del DNI/PASSAPORT/NIE (Nombre d'Identificació d'Estranger) del
sol·licitant, del cònjuge si escau, dels membres de la unitat familiar majors de
16 anys, així com el DNI de l'alumne/a si en disposa.

b) Fotocòpia del Llibre de Família. Qualsevol altre document que acredite la
convivència en el domicili familiar d'ascendents o altres membres del nucli
familiar.



c) Justificants d'ingrés de tots els membres del nucli de convivència majors de 16
anys:

• -Última  declaració  de  l'Impost  sobre  la  Renda de les Persones Físiques, o a

falta d'aquesta, certificat de l'I.R.P.F de l'Agència Tributària. (la no presentació 
de la declaració de l'IRPF per part dels membres de la unitat familiar, que 
segons la legislació vigent estan obligats, serà motiu d'exclusió i denegació).

• Per a treballadors en atur: Vida laboral de la Seguretat Social actualitzada.
Certificació (positiva o negativa) de percepció de qualsevol tipus de prestació
(SERVEF-INEM)l. I Fotocòpia de la targeta de demanda d'ocupació.

• Per  a  pensionistes:  Certificat  de  la  pensió  percebuda  o,  si escau, certificat 
negatiu emès per l'I.N.S. S.

• Per als treballadors autònoms: Cotització de l'últim rebut a la Seguretat Social.
• Resolució de la Conselleria de Benestar Social, en cas de Família Acollidora.
• Títol  de  Família  Monoparental  segons estableix el Decret 179/2013, de 22 de 

novembre.
• Títol de Família Nombrosa, o carnet en vigor.
• En cas de separació o divorci haurà de presentar fotocòpia de la documentació 

acreditativa en la qual es detalle qui té la custòdia, i del Conveni regulador o 
import de la pensió.

• En cas d'orfandat, certificat de defunció emès pel registre civil (per al cas de no 
estar inscrit en el llibre de família).

• Original   o   còpia  de  la  qualificació  oficial  de  discapacitat  superior  al  33%
expedida per la Conselleria de Benestar Social, i igualment s'aplicarà la 
puntuació prevista per cada membre de la unitat familiar que acredite tal 
condició.

• Quant  a la violència de gènere,  es valoraran  aquelles  situacions  en les quals 
s'acredite ordre d'allunyament recent (inferior a dos anys).

• Les Conductes addictives o estar reclús, s'acreditarà mitjançant certificat del/la 
directora/a de el 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 (mare i/o pare) respecte al que 
s'acredite.

  Es  podrà  requerir qualsevol altra documentació, si escau, a criteri del 
  professional, per a la seua valoració.

4.        El termini de presentació per sol·licitar les ajudes de llibres de text serà
l'establit en la convocatòria anual corresponent la qual es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província d'Alacant. També s'efectuarà publicació de les presents 
bases, igual que la convocatòria anual, en el tauler d'anuncis d'aquest 
ajuntament, en el departament d'Educació i en la pàgina Web de l'Ajuntament 
de Sant Joan d´Alacant.

5.        Les dades de  caràcter  personal  recollides  en  les  sol·licituds,  seran
incorporats a fitxers inscrits en el registre de l'AEPD del qual és responsable 
l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb la finalitat de dur a terme la gestió 
del tràmit sol·licitat.



Aquestes dades rebran la protecció exigida per la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de dades i Caràcter Personal. Podent exercir els seus drets d'oposició, 
accés, rectificació i cancel·lació. En persona o per carta, adjuntant la fotocòpia del DNI, 
a la següent adreça: Aj. Sant Joan d'Alacant, Plaça d'Espanya, s/n. 03550 Sant Joan 
d'Alacant. 

6. Esmena  de  defectes:  amb  la finalitat d'esmenar possibles deficiències en les sol·licituds
o, si escau, l'omissió d'algun dels documents preceptius, es requerirà als interessats, 
mitjançant edicte publicat en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, en els tres centres 
escolars públics, pàgina WEB , així com en les dependències de la Regidoria d'Educació, 
perquè en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, explicats des de l'endemà 
al de la publicació, esmenen la falta o aporten els documents preceptius, amb indicació 
que, si així no ho fera, se'ls tindrà per desistits en la seua petició.

Article 8. Procediment de gestió i resolució de les sol·licituds:

1. El  procediment  s'iniciarà  d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent 
per a l'ordenació segons les bases reguladores.

2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà als/a les 
tècnics/ques de la regidoria la qual promou la convocatòria, així com un/a Treballador/a 
Social de l'Àrea de Benestar Social. Realitzaran d'ofici quantes actuacions estimen 
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de 
les quals ha de formular-se la proposta de resolució. En concret, recaptaran la 
documentació a què es refereix l'article 7.2 de la present Ordenança i quants informes i 
documentació s'estimen oportuns, així mateix efectuaran la valoració de les sol·licituds 
presentades. En els supòsits en els quals es considere necessària l'aportació de dades 
sobre convivència, se sol·licitaran al departament municipal d'Estadística, el qual podrà 
realitzar les comprovacions corresponents. 

3.-Finalitzada la valoració de les sol·licituds presentades, per a la concessió d'ajudes en 
concepte de llibres de text, es formularà un informe de concessió i denegació de les ajudes, 
formulat d'acord amb els criteris de valoració especificats en l'article 4º de la present 
Ordenança.

4.-Aquest informe es formularà com a una proposta de resolució, i serà sotmès a examen 
d'una Comissió de Valoració, presidida per La/El Regidor/a de Educació, i que estarà 
integrada per la Cap de Servei d'Educació o persona en qui delegue, dos tècnics de la 
Regidoria d'Educació o tècnics en qui deleguen, així com el coordinador de Benestar Social o 
persona en qui delegue i un Treballador/a Social. Actuarà com a secretari d'aquesta comissió 
amb veu i sense vot el de la corporació o persona en qui delegue.

5.-La Comissió de Valoració es reunirà els dies i hores que determine el seu president/a, amb 
la finalitat d'elaborar el dictamen del llistat provisional de concessions i denegacions, prèvia 
fiscalització i existència de crèdit pressupostari de la Intervenció Municipal.

6.-El llistat provisional de concessions i denegacions acordat per la Comissió de Valoració 
s'exposarà al públic mitjançant edicte publicat en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, i en els 
tres centres escolars públics, així com en les dependències de la Regidoria d'Educació. Tot 
això  a  l'efecte  de  reclamacions o al·legacions pels interessats durant un període de 10 dies



hàbils, a partir de la publicació en l'esmentat tauló oficial d'anuncis municipal.

7.-Després del període de reclamacions o al·legacions, La Comissió de Valoració emetrà 
proposta de resolució definitiva amb el contingut següent:

-Una relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de l'ajuda per a llibres 
de text.

-La quantificació individualitzada de l'ajuda per a llibres de text. 

Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen dret algun a favor dels beneficiaris 
respecte de l'Ens local.

8.-L'Alcalde/essa President/a, o l'òrgan en qui delegue, adoptarà la resolució definitiva 
d'atorgament de subvenció. El termini màxim de resolució del procediment i notificació serà 
de 6 mesos conforme a les disposicions de l'article 25.4 LGS. Vençut aquest termini sense 
haver notificat la resolució, habilita als interessats per entendre desestimada per silenci 
administratiu la seua sol·licitud de concessió de subvenció.

9.-Les resolucions definitives de la concessió d'ajudes per a llibres de text hauran de 
publicar-se en el Tauló Anuncis de l'Ajuntament, en els Centres Educatius, així com en la 
web municipal.

Article 9. Justificació i pagament. 

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà prèvia acreditació pel beneficiari de la 
realització de la despesa per import equivalent al de l'ajuda concedida.

Els justificants seran factures originals, datades durant el curs escolar corresponent i referent 
a despeses efectuades en compliment de l'activitat subvencionada.

Ha d'acreditar-se que es tracta de factures corresponents a despeses pagades.

Una vegada entre en vigor aquesta ordenança, es procedirà amb caràcter anual a efectuar la 
corresponent convocatòria pública, que serà publicada així mateix en el tauler d'anuncis de 
l'ajuntament. Aquesta ordenança estarà vigent fins que no es procedisca a la seua derogació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. La concessió de subvencions per a l'activitat que s'indica en la 
present Ordenança, s'ajustarà, en els punts no disposats en la present norma, a la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei citada, o normes que li substituïsquen. La 
resolució dels dubtes d'interpretació de la present Ordenança o qualsevol eventualitat no 
arreplegada en les mateixes li correspondrà a l'òrgan que tinga encomanada la facultat 
de resoldre aquestes ajudes. Igualment li correspondrà l'aprovació de quants 
documents normalitzats siguen necessaris per a la seua gestió, així com dictar quantes 
resolucions es precisen amb vista al seu desenvolupament i aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL. La present Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província,  en  el  tauler  d'anuncis municipal, en la web oficial de l'ajuntament i en els centres 



centres públics o privats concertats del municipi; entrant en vigor conforme a l'establit en l'art. 
70.2 en relació amb l'art. 65.2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

Document signat electrònicament (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura 
Electrònica i Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 
Públics.)

Publicació En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant nº 153, de 12 d'agost de 2014, 
així com en el Tauló Municipal d'Anuncis d'aquest Ajuntament,




