Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: cX2X wY4R a6sb 7Xe7 v3/v Hloo zs4= (Válido indefinidamente)

Núm. Exp. : 1414/2021/GEN
Subvencions municipals
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Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre la convocatòria de subvencions
“Ajudes econòmiques a joves que cursen estudis postobligatoris fora de
Torrent curs 2021/2022”.
Primer. Objecte i finalitat.
L’objecte de la subvenció és la concessió, en règim de concurrència competitiva,
d’ajudes econòmiques a joves que realitzen els seus estudis postobligatoris en
centres d’estudis ubicats fora del municipi de Torrent.
La subvenció suposa un finançament parcial dels costos durant el curs acadèmic
2021/2022.
Els estudis inclosos en l’àmbit d’aquesta subvenció són:
a) Estudis universitaris de grau en qualsevol universitat, inclosos els estudis a
l’estranger amb beques ERASMUS i figures anàlogues.
b) Estudis de formació professional bàsica, de grau mitjà i/o superior.
c) Programes formatius de qualificació bàsica (PFCB) i programes ocupacionals
(joves amb discapacitat).
d) Ensenyances artístiques superiors.
Aquestes ajudes pretenen avançar en la compensació de les desigualtats,
atenent les característiques socioeconòmiques de l'alumnat.
Segon. Requisits de les persones beneficiàries.
Poden ser persones beneficiàries d’ aquestes ajudes l’ alumnat matriculat en règim
d’estudis presencial durant el curs acadèmic 2021-2022 i que complisquen els
següents requisits i obligacions:
a) Estar matriculada en centres autoritzats que impartisquen alguna de les
titulacions assenyalades en la base primera i cursar efectivament els estudis
durant el curs acadèmic 2021-2022.
b) No tindre més de 30 anys en la data en què finalitze el termini de presentació
de sol·licituds.
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c) No estar incurs en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13.2 de la
Llei General de Subvencions.
d) Estar empadronada al municipi de Torrent amb una antiguitat d’un any de
residència continuada, comptador des de l'inici del curs acadèmic, i mantindre
l’empadronament al llarg del curs.
e) Renda per càpita familiar, calculada d’acord amb el que preveuen les bases
reguladores, no superior a l’import de 25.000 €.
Tercer. Bases reguladores.
Les bases reguladores de la convocatòria d'aquestes subvencions, han sigut
aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 14 de març de maig
de 2022.
Estan publicades en l'adreça web de l'Ajuntament de Torrent:
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions
Quart. Termini i forma de presentació de les sol·licituds.
Poden sol·licitar les ajudes qui siguen estudiants, o els seus representants legals,
matriculats en el curs acadèmic corresponent, en centres oficials que impartisquen
les titulacions assenyalades en la base primera.
La sol·licitud es farà utilitzant el model normalitzat JOVE-002 (Ajudes per a estudiar
fora de Torrent) i ha d’estar disponible en la web de l’Ajuntament www.torrent.es i
www.torrentjove.com.
La sol·licitud s’ha de presentar per registre d'entrada: telemàticament per seu
electrònica, o bé presencialment en l'oficina del TDIC, Ramón y Cajal, 1 (Ajuntament
de Torrent, planta baixa).
El termini per a la presentació de la sol·licitud, que s’ha de fer juntament amb la
documentació acreditativa i justificativa, serà des del següent al de la publicació de
l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província número 65 del
04/04/2022, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i fins al
dia 30 de juny.
Per a qualsevol dubte consultar en L’Espai - Centre d'Informació Juvenil, Edifici
Metre, Avinguda al Vedat 103, segona planta. Telèfon: 96 111 18 53.
L’Ajuntament ha de sol·licitar l'acreditació de les dades econòmiques dels membres
de la unitat familiar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i d’estar al corrent
de les obligacions amb aquesta i amb la Seguretat Social de forma electrònica a
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través de la intermediació de dades, de tal forma que amb la firma de la sol·licitud
els interessats autoritzen expressament que l’Ajuntament sol·licita les dades
indicades.
L’Ajuntament ha de comprovar en el Padró Municipal les dades d’empadronament
aportades per les persones sol·licitants.
Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar la documentació següent:
a) Còpia autèntica del document acreditatiu de justificació del curs realitzat en
algun dels estudis especificats en la base primera: certificat o justificant de
matrícula del curs 2021-2022 amb data compresa entre els dies 15 de maig i
30 de juny, tos dos inclosos, cunyat o signat electrònicament.
b) Fitxa de manteniment de tercers, segons model que s’annexa a sol·licitud.
c) Si és el cas, còpia autèntica del document que acredite que la pàtria potestat
o la tutoria d'alguna persona menor de la unitat familiar és ostentada per una
persona diferent de les mares o dels pares.
d) Si és el cas, còpia autèntica del certificat de minusvalidesa igual o superior al
33 % de les filles o dels fills majors de 26 anys que convisquen en el domicili
familiar.
e) Si és el cas, còpia autèntica de la documentació que acredite el divorci o
separació de les mares o dels pares, així com, en el supòsit de custòdia
compartida, de l’acord o resolució pel qual s'estableix el règim de custòdia.
f) Qualsevol altra documentació que es determine en la convocatòria
corresponent.
En cas de considerar-se convenient, o quan hi haja dubtes raonables sobre les
dades aportades, es pot requerir qualsevol altra documentació a fi de justificar les
situacions al·legades pels sol·licitants i la seua unitat familiar.
Si la sol·licitud no compleix els requisits establits en la norma de convocatòria,
l’òrgan competent ha de requerir l’interessat perquè l’esmene en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, i li ha d’indicar que si no ho fera s’entendrà que ha desistit
de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes
que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia.
L’import global màxim que pot assignar-se en concepte de les ajudes per a aquesta
convocatòria és de 100.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3341.48041 del pressupost general de l’exercici 2022.
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S’exclouen d’aquesta convocatòria les sol·licituds de l’alumnat que tinga una renda
per càpita familiar superior a la quantitat de 25.000 €.
La resta de sol·licituds s’han de classificar en funció d’un únic criteri, la renda per
càpita familiar, determinada segons el que s’ estableix en la base anterior.
Les persones beneficiàries de les subvencions han de ser aquelles que, complint els
requisits de la base quinta, tinguen un nivell de renda menor, fins al límit de la
quantitat total consignada en aquesta convocatòria.
L’import de les beques l’ha de determinar l’ òrgan col·legiat de valoració de beques
en funció de la renda per càpita familiar.
S’estableix un import mínim de 100 euros i un import màxim de 300 euros per ajuda.
L’ import total previst s’ha de distribuir proporcionalment al nombre d’estudiants que
complisquen els requisits, amb els límits individuals màxims que s’establisquen.
En Torrent a la data de la signatura electrònica del present document.
EL SECRETARI GENERAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
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