
 
 

AJUDES PER A LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 
 

La Fundació Pere Bas ha estat ajudant durant uns anys a les famílies de Vinalesa que ho 
van sol·licitar, i que reunien les condicions establides en les Bases de la Convocatòria, en la 
compra dels llibres de text dels seus fills. 

Donat que la Generalitat Valenciana, a través del Programa Xarxa Llibres, garanteix 
aquesta necessitat bàsica, La Fundació Pere Bas ha decidit seguir col·laborant amb les famílies 
mitjançant unes ajudes per a la compra de material escolar. 

L’import d’aquestes ajudes s’ha fixat tenint en compte les opinions del professorat. 
Publiquem a continuació les Bases d’aquesta Convocatòria.  
Les persones interessades deuen tindre en compte les condicions, i els terminis per a la 

presentació de les sol·licituds, que ací consten, sense oblidar que és obligatòria la presentació de 
la factura de compra o el justificant del centre escolar. 

 
L’imprès de sol·licitud estarà a la seua disposició, a l’Ajuntament, en horari d’oficina.      

 
DEFINICIÓ DE LES AJUDES 

La Fundació Pere Bas té per objecte, entre altres, la concessió d'ajudes econòmiques, per 
tal de finançar l'adquisició de material escolar per a alumnes escolaritzats en 2n cicle d'infantil, 
primària i secundària empadronats en el municipi de Vinalesa. 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1-Tant el / la menor com les dues persones progenitores, o representants legals, precisaran 
estar empadronades al municipi de Vinalesa en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant 
tot el curs 2019 / 2020. En cas de separació o divorci, aquest requisit només li serà exigible al 
pare o la mare que tingués atribuïda la guarda i custòdia del menor. (AQUESTA INFORMACIÓ 
SERÀ COMPROVADA DES DE L'AJUNTAMENT) 

2-Estar escolaritzat en 2n cicle infantil, primària o secundària en el curs 2019 / 2020 en 
qualsevol centre educatiu de titularitat pública o concertada. 

3-El import màxim de cada subvenció no podrà ser superior a 40,00 € per alumne. En el 
cas que la despesa siga menor, únicament es podrà concedir i abonar la quantia pel valor justificat. 

4-Les ajudes podran ser sol·licitades per a cada menor de la unitat familiar que 
complisquen els requisits establits en les bases. 

5-Les instàncies s’ajustaran al model de sol·licitud aprovat per aquest Patronat, i 
s’entregaran junt amb la documentació requerida a la seu de la Fundació, l’Ajuntament, en horaris 
d’oficina. 

6-La falsificació de qualsevol informació o documents requerits per al concurs d’aquestes 
ajudes serà motiu de denegació automàtica sense més tràmit. 

7-La renda familiar s’obtindrà per la suma de les rendes de cada component computable 
de l’uniat familiar que obtinguen ingressos. 

En el cas que s'acredite documentalment que no es perceben ingressos en la unitat 
familiar, s'aplicarà com còmput anual la quantitat corresponent al Salari Mínim 
INTERPROFESIONAL vigent, dividit pel nombre de components de la unitat familiar. 

Per al càlcul de la renda, en el cas d'unions no matrimonials, s'entendran com a 
components de la unitat familiar els que tinguen la representació legal, figuren en el Llibre de 
Família i convisquen en el mateix domicili com a prova de residència, constatada en el Padró 
municipal d'Habitants de Vinalesa. 

 



DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
 
IMPORTANT: En cas de instàncies per a diversos germans / es, es formalitzaran per a 

cada un d'ells, però la documentació a adjuntar no es duplicarà, sent prou la seua aportació en una 
d'elles. Aquestes instàncies han d'anar signades pels progenitors o tutors legals  

1-Fotocòpia del document nacional d'identitat o NIE de la mare / pare o tutor / tutora de 
l'alumne / a beneficiari / a. Només en cas de no disposar dels anteriors documents, s'aportaran els 
passaports. 

2-Fotocòpia de totes les pàgines del llibre de família. En cas de no disposar del llibre de 
família s'aportaran els certificats de naixement de les / els menors sol·licitants. 

3-Certificat del centre educatiu de la matriculació del / la sol·licitant en un dels cursos 
requerits en les bases. 

4-Es justificarà mitjançant factura les despeses derivades del material escolar del menor 
per a l'any escolar 2019 / 2020 i seran entregades a l'Ajuntament, dirigides a la Fundació Pere 
Bas. 

5-Fotocòpia de la Declaració de Renda de l'any 2018 justificant els ingressos íntegres de 
la unitat familiar i, si no, un document acreditatiu dels mateixos expedit a la Delegació d'Hisenda 
corresponent. 

 
FORMALITZACIÓ I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
 
Les sol·licituds i la documentació exigida s'han de presentar a les oficines de l'Ajuntament 

de Vinalesa, des del dia 2 fins el dia 13 de setembre de 2019, en horari d’oficina. 
PROCEDIMENT DE LES AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR. LLISTATS 

PROVISIONALS I DEFINITIUS DE COMUNICACIONS A LES PERSONES 
INTERESSADES. 

-Finalitzat el termini de la convocatòria general i revisades totes les sol·licituds, 
s'exposaran al públic els llistats provisionals de les sol·licituds aprovades i aquelles excloses per 
diverses causes. 

-S’establirà un termini perquè les persones interessades presenten les al·legacions que 
consideren convenients, així com per a resoldre les deficiències en la  documentació.  

-Per tant, si aquestes deficiències no es resolen es tindrà per rebutjada la sol·licitud. 
-El pagament de les ajudes previstes en aquest concurs, estarà a expenses de la presentació 

de la factura per l’adquisició de material escolar del curs. Aquesta factura podrà ser substituïda 
pel justificant del centre escolar corresponent que acredite que la despesa s’ha produït per a la 
finalitat que persegueix l’ajuda. 

-Revisades les sol·licituds, s'exposaran al públic els llistats definitius i seran publicats en 
la web municipal, tenint els mateixos efectes que la notificació, establint-se el període de recollida 
de xecs corresponents a la quantia aprovada, en cada cas, a les oficines de l'Ajuntament, en les 
dates i horaris establits, amb la presentació del DNI de la persona que realitze aquesta recollida. 

CRITERIS DE BAREMACIÓ 
Els criteris de baremació per a la concessió d'ajudes són les següents: 
1º-Situació econòmica: Renda Per Càpita de la unitat familiar 
Menys de 3.000 €, 5 punts. De 3.001 fins 3.300 €, 4 punts. De 3.301 fins 4.000€, 3 punts. 

De 4.001 fins 5000 €, 2 punts. De 5.501 fins a 6.000 €, 1 punt. Més de 6.000€, 0 punts. 
NOTIFICACIÓ PER AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PERE BAS 
Les equivalències monetàries als punts obtinguts depenen de l'acord pres pel Patronat  en 

quant a desglossar la quantia total de 40€ segons la puntuació obtinguda. 
 
 
 
Si per qualsevol motiu voleu posar-vos en contacte amb la Fundació Pere Bas 

també podeu fer-ho a través del següent correu electrònic: fundacioperebas@gmail.com 
 


