
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A
XEC D'ESCOLA INFANTIL CURS ESCOLAR 2020-2021.

1a. Objecte 
L'objecte d’aquestes bases és regular i convocar ajudes econòmiques per al curs escolar
2020-2021, destinades a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres
autoritzats d’Educació Infantil del municipi d’Onda, per a promocionar l’ensenyament reglat
dels menors en l’etapa no obligatòria.

2a. Crèdits pressupostaris 
El crèdit estimat per al finançament de les ajudes econòmiques previstes en aquestes bases
serà  a  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària  2020  320  48005  del  pressupost  general  de
l'Ajuntament d'Onda, per l’import de 148.500,00 euros, distribuïts en 54.000,00 euros per a
l’any 2020 i 94.500,00 euros per a l’any 2021.

Aquesta quantitat prevista podrà ser incrementada o disminuïda, amb l'acord previ de la Junta de
Govern Local, en funció de les disponibilitats de la partida. 

3a. Règim jurídic aplicable
La legislació aplicable és la següent:

l Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, i altres disposicions en matèria de règim local.

l Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic.

l El títol II del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de
17 de juny de 1955.

l Els articles 9.2,  22.2,  28,  30 i  següents de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
general de subvencions.

l Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

l La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració
de  l'Estat,  per  la  qual  es  regula  el  contingut  i  periodicitat  de  la  informació  a
subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.

l Resolució de 15 de juny 2020 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries en el Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques. 

l L'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada pel Ple en
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP núm. 31 de data 14 de març de
2006.

l Les Bases d'execució del Pressupost municipal de l'Ajuntament d'Onda per a 2020.
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4a. Destí de les ajudes per a Xec d'Escola Infantil.
Les ajudes econòmiques  per  a  Xec  d'Escola  Infantil  es  destinaran exclusivament  per  a
subvencionar  la  part  corresponent  de  les  quotes  mensuals  de  l'ensenyament  reglat  de
primer cicle d’Infantil,  fins un màxim d’onze mensualitats. Queden excloses les despeses
derivades de les  activitats  extraescolars,  menjador,  horaris  especials  de qualsevol  tipus,
llibres, material escolar, matrícules i altres de similar condició.
Atés  el  caràcter  finalista  de  l'ajuda  no  cabrà  donar-li  destí  diferent  a  l'expressament
assenyalat en aquestes Bases. La utilització d'aquestes ajudes per a altres objectius o per a
persona distinta de la beneficiària determinarà la seua immediata retirada i la pèrdua de la
condició de persona beneficiària.

5a. Requisits per ser persona beneficiària del Xec d'Escola Infantil. 
La  persona  beneficiària  del  Xec  d’Escola  Infantil  serà  el  pare,  mare,  tutor,  tutora  o
representant legal, de l’alumne/a de 0 a 3 anys matriculat en un centre d’Educació Infantil.
1. L’alumnat haurà de complir els següents requisits i obligacions:

a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre
de 2020 i estar empadronat al municipi d’Onda
b) Estar matriculat o tindre reserva de plaça per al curs escolar 2020-2021, en la data
de presentació de la sol·licitud, en el primer cicle d’Educació Infantil, en un centre
d’Educació Infantil del municipi d’Onda i que el centre complisca el que preveu la
clàusula 8a. d’aquestes bases.
Excepcions: podran exceptuar-se d'aquest requisit, prèvia verificació i valoració del
personal tècnic municipal, les persones matriculades en centres d'Educació Infantil o
escoles infantils de fora del municipi d'Onda autoritzats per la Generalitat Valenciana
i que complisquen amb la normativa especificada en la Base 8a.

1. Quan aquestes donen una atenció especialitzada a l'alumnat amb necessitats
educatives especials tant per motius físics com psíquics.

2. Quan la matrícula es realitze per motius de conciliació de la vida familiar i
laboral  per  proximitat  amb  el  domicili  de  treball  dels  pares/mares  o
tutors/tutores legals.

c) Assistir al centre d’Educació Infantil durant tot el període subvencionat
2. El pare, mare, tutor, tutora o representant legal de l’alumne haurà de complir els requisits i
obligacions següents:

a) Tramitar telemàticament, en el termini establit  per a això, la sol·licitud d’ajuda i
aportar la documentació requerida en  aquestes Bases.
b) Almenys el pare/mare, tutor/tutora o representant legal del menor haurà d'estar
empadronat al municipi d'Onda 3 anys a comptar des dels darrers 5 anys abans de la
data  de  finalització  del  termini  de  presentació  de  sol·licituds  de  la  convocatòria
ordinària o extraordinària en vigor i mantenir l'empadronament durant tot el període
durant el qual siga beneficiari de l'ajuda. Estarien exempts d'aquest requisit els casos
de necessitat social urgent o de motius laborals degudament acreditats i valorats pel
personal tècnic municipal de l'Ajuntament d'Onda, així com les persones menors de
tres anys en tràmit d'adopció nacional o internacional.
c) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social,
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així  com  de  les  obligacions  tributàries  amb  l'Ajuntament  d'Onda.  Llevat  que  es
presente  una  comunicació  expressa  en  contra,  el  departament  que  tramite
l’expedient comprovarà d'ofici el compliment d’aquesta obligació.
d) No estar incurs en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) D’acord a l’article 7j de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la
renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre
societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, aquestes subvencions
estaran exemptes de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, per ser ajudes
percebudes per a cursar estudis reglats de primer cicle d’Educació Infantil.

Tots els requisits especificats en aquesta clàusula s’hauran de complir  quan es presente la
sol·licitud de l'ajuda i mantenir-se durant tot el període subvencionat.

6a. Obligacions de les persones beneficiàries del Xec d'Escola Infantil.
Les  persones  beneficiàries  de  l'ajuda,  sense  perjudici  de  les  obligacions  genèriques
derivades de les lleis de procediment administratiu i  de la normativa sectorial, hauran de
complir les obligacions següents:

a) Justificar l’assistència al centre d’Educació Infantil del seu fill o filla, objectiu que
fonamenta la concessió d’aquestes ajudes
b) Justificar no estar incurs en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es
troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social.
d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan de l'Ajuntament
que  concedix  la  subvenció,  així  com  qualssevol  altres  de  comprovació  i  control
financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris,  aportant  quanta  informació  li  siga  requerida  en  l'exercici  de  les
actuacions anteriors.
e) Comunicar a l’Àrea d’Educació i Formació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació
haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de la subvenció.
f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article
37 de la Llei 38/2003.
g) Notificar el canvi de domicili de la família a un altre municipi.

7a. Compatibilitats e incompatibilitats per a ser persona beneficiària del Xec d'Escola
Infantil.
Les ajudes econòmiques destinades al Xec d'Escola Infantil seran compatibles amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en
concurrència amb aquestes, no supere el cost de les despeses d'ensenyament com a servei
subvencionat.  
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No serà causa d'incompatibilitat qualsevol altra ajuda que perceba la persona beneficiària
del Xec d'Escola Infantil, per l'existència de minusvalidesa física, psíquica o sensorial.
Si durant el període de vigència d’aquestes Bases es produeixen concerts educatius que
cobreixen  el  cost  total  de  l'ensenyament  en  els  nivells  educatius,  entre  la  Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport i els centres que rebran alumnat beneficiari del Xec d'Escola
Infantil,  aquesta  ajuda serà  retirada a  l'alumne/a  beneficiari/ària.  Així  mateix,  les  ajudes
econòmiques destinades al Xec d'Escola Infantil seran incompatibles amb l'obtenció d'una
plaça escolar sostinguda totalment amb fons públics.

8a. Requisits dels centres d'Educació Infantil que reben alumnat beneficiari del Xec
d'Escola Infantil.
Per  poder  rebre  l'ajuda,  caldrà  que  els  centres  d'educació  infantil  on  s'està  matriculat
complisquen les condicions següents:

1. Ser  Centre  d'Educació  Infantil  reconegut  per  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i
Esport  de  la  Generalitat  Valenciana  i  estar  inscrit  en  la  Guia  de  Centres  de  la
Generalitat  Valenciana.  Tindre l’Impost  sobre activitats  econòmiques sota l’epígraf
9.3.11.

2. El  centre està obligat  a comunicar al  departament d'Educació qualsevol  resolució
administrativa que incidisca o modifique autoritzacions anteriors de la  Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport.

3. El centre haurà d’aportar, en els terminis de tramitació de les sol·licituds, especificats
en la clàusula 9a d’aquestes Bases reguladores, un certificat amb el llistat d’alumnes
matriculats i un altre amb el llistat d’alumnes amb reserva de plaça. Posteriorment i
sempre abans de l’aprovació de les subvencions per l’òrgan competent,  el  centre
haurà de presentar certificat de matrícula, respecte del llistat de reserva de plaça.

4. El centre haurà de comunicar mensualment al departament d'Educació, mitjançant
certificat,  les baixes que haja causat  l'alumnat  beneficiari,  indicant  el  motiu de la
baixa, a l’efecte de no procedir als pagaments del mes corresponent.

5. El centre, a primers de cada mes, haurà de presentar el llistat de l’alumnat matriculat
al centre beneficiari d’aquestes ajudes, certificant la seua assistència. 

6. Totes les persones del centre que intervenen en el procés de les ajudes guardaran la
reserva deguda sobre les dades dels menors o les seues famílies.

L'Ajuntament es reserva les facultats i funcions necessàries per al desplegament d’aquestes
Bases,  així  com  el  que  determina  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions  i  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

9a. Tramitació, documentació i terminis. 
1) La persona que tramite la sol·licitud  actuarà com a interessat en el  procediment. La
sol·licitud d'ajudes econòmiques per a Xec d'escola infantil del curs escolar 2020-2021 es
realitzarà telemàticament des de la Carpeta ciutadana de la seu electrònica de l’Ajuntament
d’Onda  «http://www.onda.es/ond/web_php/index.php
contenido=subapartados_woden&id_boto=135»,  accedint  als  procediments  administratius  i
clicant en l'apartat corresponent de les ajudes; també s’haurà d’annexar els documents que
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es demanen en la convocatòria.
Per a la signatura de la sol·licitud telemàtica s'hauran d'utilitzar els certificats electrònics
admesos per la seu electrònica.
Per a la tramitació de la Fitxa de manteniment de tercers, la persona interessada indicarà el
compte bancari en la sol·licitud.

En el cas que el compte que s'indique mai s'haja comunicat a aquest Ajuntament a través de
la  Fitxa  de  manteniment  de  tercers  i,  per  tant,  no  conste  en  la  base  de  dades  de
comptabilitat, serà necessari, perquè es puga efectuar el pagament, que es procedisca a
comunicar-la de la manera següent:

a) Si és persona física:

Es podrà presentar la Fitxa de manteniment de tercers presencialment o telemàticament a
través del procediment especifique habilitat.

• De forma presencial. S'haurà d’omplir el model que figura en la seu electrònica-SAT-
Servicio d'Atenció i Tramitació-Full identificatiu de tercers i es registrarà el dit model
original,  sense  ratllades  ni  esmenes,  en  el  SAT  (planta  baixa),  acompanyant-hi
fotocòpia del DNI/NIE.  

• De forma telemàtica. A través del procediment habilitat en “la seu electrònica-SAT-
Servei  d'Atenció  i  Tramitació  -  Full  identificatiu  de  tercers”  o  directament  en
“https://seu.onda.es/OpenSEA/ciudadano/solicitud/2261817/”,  on  figuren  les
instruccions per a la seua tramitació.

b) Si és persona jurídica:

D'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú només es podrà presentar telemàticament a través del procediment habilitat en “la seu
electrònica-SAT-Servei  d'Atenció i  Tramitació -  Full  identificatiu  de tercers”  o directament
en“https://seu.onda.es/OpenSEA/ciudadano/solicitud/2261817/”, on figuren les instruccions per a
la seua tramitació.

2) Documentació que cal presentar, segons pertoque:
 DNI  o  NIE  del  pare,  mare,  tutor,  tutora  o  representant  legal  del/de  la  menor

beneficiari/ària.
 Full de manteniment de tercers normalitzat amb les dades bancàries, que ha de ser

emplenat pel titular del compte bancari i ha de coincidir amb la persona que sol·licita
l’ajuda. Si no s'ha presentat amb anterioritat la Fitxa de manteniment de tercers (alta
del  compte  bancari)  a  l’Ajuntament  d’Onda,  caldrà  que  es  tramite  a  través  del
procediment  telemàtic  habilitat  a  aquest  efecte  en  la  seu  electrònica
(https://seu.onda.es), denominat “Fitxa de manteniment de tercers”

 Certificat de matrícula o reserva de plaça del/de la menor en un centre d'Educació
Infantil,  expedit  pel  centre.  Per  tal  d’agilitzar  el  tràmit,  el  certificat  de matrícula o
reserva de plaça el presentarà el centre d’Educació Infantil on estiga inscrit el menor,
tal com s’especifica en la clàusula 8a d’aquestes Bases reguladores. 
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 En cas de ser família monoparental caldrà presentar títol de família monoparental,
expedit  per  la  Conselleria  d’Igualtat  i  Polítiques  Inclusives  de  la  Generalitat
Valenciana.

 En cas que el/la menor estiga matriculat en un centre d'Educació Infantil de fora del
municipi  d'Onda,  autoritzat  per  la  Generalitat  Valenciana  i  que  complisca amb la
normativa especificada en la clàusula 8a de les Bases, per necessitats educatives
especials, tant per motius físics com psíquics, caldrà aportar informe psicopedagògic
o dictamen d’escolarització.

 En  cas  que  el/la  menor  estiga  matriculat/ada  en  un  centre  d’Educació  Infantil
autoritzat  per  la  Generalitat  Valenciana  i  que  complisca  amb  la  normativa
especificada en la clàusula 8a de les Bases, per motius de conciliació de la vida
familiar i laboral, per proximitat al domicili de treball del pare mare o tutor legal, caldrà
aportar informe dels Serveis Socials municipals.

 En cas  de no complir  amb el  requisit  d’empadronament  al  municipi  d’Onda dels
representants legals del menor, el període de 3 anys a comptar des dels darrers 5
anys, abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la
convocatòria ordinària o extraordinària d'aquestes ajudes: a) Per necessitat social
urgent o per motius laborals b) Per estar en tràmit d'adopció nacional o internacional,
caldrà aportar informe de Serveis Socials Municipals.

3) Terminis:
S’obriran dos convocatòries per a presentar les sol·licituds:

a) Ordinària: El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a
partir  de  l’endemà de la  publicació  de l'extracte  de la  convocatòria  en el  Butlletí
Oficial de la Província. Si l’últim dia fora inhàbil es perllongarà al següent dia hàbil.
b) Extraordinària: des del 4 de gener fins al 22 de gener de 2021.

10a. Import de l’ajuda
L'import de l'ajuda del cost d'escolarització es determina en funció de la tipologia familiar a la
qual pertany el/la menor, assignant una quantitat fixa al mes, durant un termini màxim d’onze
mesos, de setembre a juliol del curs escolar 2020-2021.
Els  imports  màxims i  mínims de l'ajuda per  tipologia de família  queden establerts en el
requadre següent:

Tipus de família Quantia mensual a percebre
Família monoparental 100,00 euros
Resta de famílies 60,00 euros

11a. Òrgans competents.
Els òrgans competents per a resoldre en aquest procediment seran:
La Comissió de valoració serà la Comissió informativa permanent de Cultura, Educació i
Esports.
L’òrgan resolutori serà la Junta de Govern Local o, per avocació, l’alcaldessa.
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12a. Procediment.
El procediment per a l’avaluació i resolució serà el següent:
Comprovació i valoració de les sol·licituds presentades junt amb la documentació requerida
en aquestes bases. 
El personal tècnic municipal de l’àrea d’Educació i Formació emetrà informe-proposta, en el
qual es ressenyarà que s'ha donat compliment als requisits exigits i que consten tots els
documents necessaris per a procedir a l’aprovació o denegació de la subvenció i es passarà
a informar per la Comissió informativa permanent de Cultura, Educació i Esports.
La regidora d’Educació i Formació, com a òrgan instructor, d’acord a l’informe emés per la
Comissió informativa permanent de Cultura, Educació i  Esports, proposarà a la Junta de
Govern Local o, per avocació, a l’alcaldessa, la concessió o denegació de l’ajuda subvenció
a les persones que l’hagen sol·licitada.
La Junta de Govern Local o,  per avocació,  l’alcaldessa,  vista la proposta de la regidora
d’Educació i Formació, acordarà la concessió o denegació d’aquesta ajuda.

13a. Llistat provisional i al·legacions. 
Revisades  les  sol·licituds  de  la  convocatòria  en  vigor,  s'exposarà  al  públic  el  llistat
provisional de sol·licituds en el tauler d’anuncis municipal SITAE, a la web de l’Ajuntament
perquè les persones interessades, en el termini de 10 dies, puguen formular les esmenes
que consideren escaients, amb indicació que, si així no ho feren, se li tindrà per desistit de la
seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21
de la Llei 39/2015.

Cada centre d’educació infantil del municipi disposarà d’aquest llistat provisional custodiat
per la direcció del centre, on constaran les dades relatives al seu alumnat. El centre posarà
en coneixement  de les  famílies que està  disponible  aquest  llistat  provisional,  per  a que
puguen presentar les al·legacions que consideren.

La publicació dels llistats provisionals es realitzarà a partir de:
1. 7 de setembre, per a la convocatòria ordinària.
2. 22 de gener de 2021, per a la convocatòria extraordinària.

14a. Llistats definitius
Els llistats definitius es publicaran en el tauler d’anuncis municipal SITAE, a la pàgina web de
l'Ajuntament,  donat  el  caràcter  selectiu  del  procediment.  La  publicació  substituirà  la
notificació individual i  tindrà els mateixos efectes d’aquesta,  d’acord amb el que disposa
l’article 45.1b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Les dates de publicació dels corresponents llistats definitius seran a partir de:

1- Segona quinzena del mes d’octubre, per a la convocatòria ordinària.
2- Primera quinzena del mes de març, per a la convocatòria extraordinària.

15a. Atorgament del Xec d'Escola Infantil.
Obtindran l'ajuda del Xec d'Escola Infantil les persones interessades que havent tramitat la
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sol·licitud  de  participació  amb  la  corresponent  documentació  complisquen  les  Bases
d'aquesta convocatòria.
L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local a proposta de la regidora de
de l'Àrea d’Educació i Formació, previ informe de la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

La relació de beneficiaris/àries amb especificació de les corresponents quanties concedides,
s'aprovarà per la Junta de Govern Local en les convocatòries ordinària i extraordinària.
El Xec es concedirà per un màxim onze mesos, durant el curs escolar 2020-2021. S'abonarà
als comptes bancaris designats a l'efecte pels representants dels beneficiaris/àries en el Full
de manteniment de tercers de l'Ajuntament d'Onda que cada persona interessada ha de
adjuntar a la sol·licitud.

S'ingressaran a partir del mes següent, del seu atorgament després de comprovar que la
persona  beneficiària  compleix  els  requisits  de  la  convocatòria  i  ha  assistit  al  centre
d’Educació Infantil.
El ser persona beneficiària del Xec d'Escola Infantil comporta que:

1- En la convocatòria ordinària el cobrament serà fins 11 mesos (de setembre de 2020 a
juliol de 2021).

2- En la convocatòria extraordinària el cobrament serà fins 7 mesos (de gener a juliol de
2021).

16a. Termini de resolució i notificació. 
El termini màxim per a resoldre el procediment no podrà excedir de sis mesos des de la data
de  publicació  d’aquesta  convocatòria  en  el  BOP.  El  silenci  administratiu  tindrà  caràcter
desestimatori.

La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que
preveu l'article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques. 

La resolució  de la  concessió  de l’ajuda esgota la  via administrativa.  Contra la  resolució
esmentada es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos,
a comptar des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu
de Castelló de la Plana, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot açò sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un
mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i
124  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

La concessió d'una ajuda a l'empara d'aquestes bases no comportarà cap obligació per part
d'aquest Ajuntament d'atorgar subvencions en exercicis posteriors.
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17a. Canvi de centre d'educació infantil o escola infantil. 
Aquelles persones que per causa justificada, hagueren elegit un centre d'educació infantil o
escola infantil  distint  de l'assenyalat en la seua petició,  hauran de sol·licitar el  canvi per
escrit, presentant la sol·licitud telemàticament a l'Ajuntament d'Onda segons l’article 14.2 de
la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

18a. Rebaremació i pèrdua de la condició de persona beneficiària del Xec d'Escola
Infantil. 
Una vegada atorgat el Xec d'Escola Infantil no podran sol·licitar-se noves baremacions per
part dels representants dels beneficiaris. 
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 en les
dades  aportades  pels  representants  dels  beneficiaris/àries,  es  procediria,  després  de  la
corresponent  tramitació,  a  una  rebaremació  de  la  sol·licitud  que  podria  donar  lloc  a
modificacions en la concessió del Xec i a la conseqüent obligació de retornar a l'Ajuntament
les quantitats indegudament percebudes, en el  seu cas. La devolució que procedisca es
podrà realitzar mitjançant compensacions en les quanties de les mensualitats del Xec que
resten per abonar-se o mitjançant l’ingrés corresponenten els fons municipals. 
En  cas  contrari  s'iniciarà  el  procediment  establit  en  el  articles  37  i  següents  de  la  Llei
38/2003, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Onda i la Llei 39/2015. 

Serà causa de la pèrdua de la condició de persona beneficiària del Xec:
 Deixar d'estar empadronats al municipi d'Onda, bé el menor, la mare, pare o tutor

legal, durant qualsevol període del curs escolar.
 La baixa definitiva del menor en el centre d'Educació Infantil
 El  canvi  a  un  centre  d'Educació  Infantil,  situat  fora  del  terme  municipal  d'Onda,

exceptuant les situacions contemplades en la Base 4a.
 No notificar el canvi de centre en el moment que es produïsca.
 Per incompatibilitat sobrevinguda de l'ajuda a les persones beneficiàries particulars,

d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Per haver obtingut una plaça escolar finançada amb fons completament públics.
 Obtindre  l’ajuda  falsejant  les  condicions  requerides  o  ocultant  aquelles  que  ho

hagueren impedit. 
 Renuncia voluntària pels representants de la persona beneficiària.

En els casos d'incompliments greus per part de les persones beneficiàries d'alguna de les
seues obligacions, a més d'acordar-se la pèrdua de l'esmentada condició, podran incoar-se
els procediments sancionadors procedents, d'acord amb la legalitat vigent, així com declarar
la  incompatibilitat  del  subjecte  per  ser  persona  beneficiària  del  Xec  en  successives
convocatòries.

19a. Règim de pagament i regularitzacions
Resolta la concessió de l’ajuda i previ acord de la Junta de Govern Local, es procedirà al
pagament de les ajudes conforme s’estableix seguidament:
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a) Convocatòria ordinària:
Primer pagament. Serà el corresponent als mesos de setembre a desembre de 2020.

Segon pagament. En el mes de gener de 2021 es realitzaran, si escau, les regularitzacions
del  pagament  corresponent  als  mesos anteriors.  Aquestes  es  calcularan  a  partir  de  les
certificacions  d’assistència  realitzades  pels  centres  d’educació  infantil  i  es  procedirà  al
pagament anticipat dels mesos de gener a maig de 2021, amb les possibles regularitzacions
anteriors incloses.

Tercer pagament. Al finalitzar el mes de juliol es comprovaran les certificacions d’assistència
dels  menors  als  centres,  el  Departament  d’Educació  realitzarà  les  regularitzacions
corresponents  i  es  procedirà  al  pagament  dels  mesos  de  juny  i  juliol,  incloent-hi  les
mencionades regularitzacions.

b) Convocatòria extraordinària:
Primer pagament. Serà el corresponent als mesos de gener, febrer, març, abril i maig de
2021.

Segon pagament. Al finalitzar el mes de juliol es comprovaran les certificacions d’assistència
dels menors als centres i es procedirà, per part del Departament d’Educació, a realitzar les
regularitzacions  corresponents  i  es  procedirà  al  pagament  dels  mesos  de  juny  i  juliol,
incloent-hi les mencionades regularitzacions.

20a. Publicació de les bases. 
Aquestes Bases es publicaran en la BDNS i al tauler d’anuncis municipal, el seu extracte es
publicarà  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  a  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  d'Onda.
www.onda.es.

L'Ajuntament d'Onda es reserva les facultats i quantes funcions d'inspecció i control siguen
necessàries per al desenvolupament i bon fi de les ajudes regulades en aquestes bases,
d'acord amb l’establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Onda.

Onda, data al marge
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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