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M U N I C I P I S

Ajuntament de l'Alcúdia

2023/03257 Anunci de l'Ajuntament de l'Alcúdia sobre la convocatòria de
subvencions destinades a estudiants del Grau Elemental de Música
matriculats en el Centre Professional de Música per al curs 2022/2023.
Identificador BDNS: 679941.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el
text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/679941)

VEURE ANNEX

L'Alcúdia, a 22 de febrer de 2023. —L'alcalde, Andreu Salom Porta.
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Article 1. Objecte, finalitat i despesa subvencionable 
L'objecte de les presents bases és estimular i facilitar l'accés a l'ensenyament elemental 
de música cursat en el Centre Professional de Música (CPM) de l'Alcúdia mitjançant la 
concessió d'unes ajudes que permeten a les famílies cobrir les despeses d'ensenyaments 
musicals dels seus descendents. 
Amb aquestes ajudes, l'Ajuntament de l'Alcúdia amplia les línies d'ajuda existents als 
escolars i vinculades a la compra de llibres i material, beques de menjador, ajudes al 
transport, a l'adquisició d'ordinadors entre altres. I tenint en compte que també 
existeixen les beques municipals en la figura músic-becari a la banda de música de la 
Filharmònica Alcudiana publicades al BOP núm.191 de 02/10/2020. 
Conscients que, desgraciadament, l'ensenyament musical no gaudeix de la suficient 
consideració per part de l'administració autonòmica, la qual va retirar les ajudes 
vinculades als alumnes matriculats en els graus elementals de l'ensenyament musical, 
s'estableixen les següents ajudes sota els requisits que segueixen i atenent pel que 
sembla de l'AMPA del Centre Professional de Música de l'Alcúdia. 
Les ajudes es destinaran tant per a alleugerir la càrrega econòmica que suporten les 
famílies amb alumnes matriculats en qualsevol dels quatre cursos de l'Ensenyament 
Elemental del Centre Professional de Música de l'Alcúdia. Així com fomentar 
l'ensenyament musical, pilar fonamentals per al desenvolupament cultural, social i 
educatiu del municipi de l'Alcúdia. 
La despesa subvencionable en aquesta convocatòria és la matrícula i les mensualitats 
per estar matriculat en el Centre Professional de Música de l'Alcúdia en algun dels 
quatre cursos del grau elemental en el curs 2022- 2023. 
  
  
  
Article 2. Règimen jurídic 
Les presents ajudes es regiran per: 
- El que es disposa en la present convocatoria. 
- L'ordenança municipal general de subvencions i premis de l'Alcúdia aprovat pel ple el 
22 de febrer de 2022, i publicades al BOP de València n. º 77 de 25 d'abril de 2022. 
- Supletòriament i en tot el que no es contradiga en les dues normes anteriors, les bases 
reguladores específiques de la convocatòria d'ajudes per a Estudiants del grau elemental 
de música matriculats en el Centre Professional de Música de l'Alcúdia aprovades per 
l'Acord Plenari de 29 de juny de 2021, i publicades definitivament en el BOP de 
València núm. 171 de 03 de setembre de 2021. 
- Les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de l'Alcúdia. 
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- El Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol. 
- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, així com la resta de l'ordenament jurídic aplicable. 
  
Article 3. Crèdits pressupostaris. 
La despesa de la subvenció anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 33401-48000 del 
pressupost municipal 2023, per un import màxim de 6.100,00 €, BEQUES ESTUDIS 
EN CONSERVATORI, la despesa subvencionable és la relacionada amb els estudis de 
música elemental de l'alumnat matriculat en el Centre Professional de Música de 
l'Alcúdia. 
Amb caràcter excepcional i degudament motivat, l'òrgan competent es reserva segons 
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els supòsits de l'art. 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/20203, de 17 de novembre, General de Subvencions, la 
possibilitat de fixar, a més de la quantitat total màxima dins dels crèdits disponibles, una 
quantitat addicional, l'aplicació de la qual a la concessió de les subvencions no 
requereix una nova convocatòria. L'efectivitat de la quantia addicional queda 
condicionada en la declaració de disponibilitat del crèdit a conseqüència de les 
circumstàncies assenyalades en l'article anteriorment anomenat i, en el seu cas, prèvia 
aprovació de la modificació pressupostària que procedisca, en un moment anterior a la 
resolució de la concessió de la subvenció. 
  
   
Article 4. Beneficiaris i sol·licitants. 
Serà beneficiari l'alumne o alumna escolaritzat/a en algun dels quatre cursos del grau 
elemental del Centre Professional de Música de l'Alcúdia. 
Serà sol·licitant: 
a) El pare, mare o tutor/acollidor legal dels menors d'edat de 18 anys escolaritzats en el 
curs corresponent en el Centre Professional de Música de l'Alcúdia que complisquen els 
requisits de les presents bases. 
En cas de separació o divorci dels progenitors, només podrà ser sol·licitant de la 
subvenció aquell que tinga atorgada la custòdia del menor. En cas de custòdia 
compartida, podrà ser presentada per qualsevol dels dos progenitors. Tots dos casos, han 
de justificar-ho mitjançant la presentació de la documentació corresponent, sentència 
judicial i conveni regulador, si escau. 
b) Els majors de 18 anys escolaritzats en el curs corresponent en el Centre Professional 
de Música de l'Alcúdia que complisquen els requisits de les presents bases. 
L'edat determinant serà a data de la presentació de la sol·licitud. 
  
Article 5. Sol·licituds i documentació a presentar. 
Les sol·licituds es presentaran per registre d'entrada presencial en horari de 9.00 a 14.00 
hores de dilluns a divendres, excepte festius, a l'Ajuntament de l'Alcúdia, o electrònic a 
través de la seu electrònica en el portal web www.lalcudia.com a través del procediment 
instància general, i en tot cas, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
El termini per a presentar 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 de 
València. 
Les sol·licituds es formularan mitjançant l'imprés normalitzat (Annex I) aprovat per 
l'Ajuntament de l'Alcúdia disponible en la web municipal aprovat en la convocatòria. 
Serà subscrita pel sol·licitant o el seu representant, tal com es defineix en l'article 4 
d'aquesta convocatòria, i acompanyant-la en tot cas de la següent documentació: 
1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o NIE o un altre document acreditatiu 
de la persona sol·licitant. 
2. Fulla de Manteniment de tercers degudament emplenat per l'entitat bancària 
corresponent, o en cas contrari, s'aportarà certificat bancari de titularitat el compte 
consignat o fotocòpia de la llibreta del compte bancari. El titular del banc ha de ser el 
sol·licitant segons l'article 4 de les presents bases reguladores. (Annex II). 
3. Document acreditatiu del curs en què està matriculat en el curs 2022-2023, expedit 
pel Centre Professional de Música (CPM) de l'Alcúdia. Serà recaptat d'ofici per 
l'Ajuntament si no existeix oposició expressa de l'interessat/a. En cas contrari, 
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l'interessat/a haurà d'aportar un justificant de la matrícula 
4. Document acreditatiu de la despesa realitzada per estar matriculat en el CPM, com 
per exemple, la matrícula i les mensualitats. Aquest dada serà recaptada d'ofici per 
l'Ajuntament si no existeix oposició expressa de l'interessat/a. En cas contrari, 
l'interessat/a haurà d'aportar un justificant del pagament de la matrícula i de les 
mensualitats. 
5. Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries (Annex III), 
amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia de conformitat amb l'article 24 
del RD 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de la LGS., així com 
de no estar incurs en cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS. S'aprovarà un model en cada 
convocatòria. Serà subscrita pel sol·licitant, o en el seu cas representant, segons l'article 
4 d'aquesta convocatòria. 
6. Model de representació (Annex IV), en el seu cas, quan el sol·licitant estiga 
incapacitat o es contemplen els casos de l'art. 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú. La representació podrà acreditar-se mitjançant 
qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència. 
Requerirà també la fotocòpia del DNI representant. 
7. En cas de sol·licitants menors d'edat de progenitors separats o divorciats, han 
d'aportar la sentència judicial o conveni regular o qualsevol altra prova admesa en dret. 
L'acreditació del requisit d'estar empadronat a l'Alcúdia es comprovarà d'ofici per 
l'Ajuntament, si no existeix oposició expressa pel sol·licitant. En cas d'oposició a la 
citada comprovació haurà d'aportar el certificat de convivència d'empadronament. 
La presentació de la sol·licitud per a optar a les ajudes suposa l'acceptació formal de les 
condicions de la convocatòria corresponent. 
  
Article 6. Requisits dels beneficiaris 
6.1 Que el sol·licitant i algun dels pares/tutors (en cas de menors d'edat) estiguen 
empadronats en el municipi de l'Alcúdia abans de la finalització de la matrícula del curs 
del qual se sol·licita l'ajuda i continuar empadronats en el moment d'atorgar-se l'ajuda. 
És a dir, haurà d'estar empadronat des de 15 de setembre de 2022 fins a la Resolució de 
la subvenció. 
6.2 Estar escolaritzat en qualsevol dels quatre cursos de l'Ensenyament Elemental del 
Centre Professional de Música de l'Alcúdia i romandre d'alta en el moment de la 
resolució. 
6.3 Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social tot i 
incloent els deutes amb l'Ajuntament de l'Alcúdia. Aquests últims seran comprovats 
d'ofici pel departament de Tresoreria. A més, no hauran d'estar incurses en les 
prohibicions per a obtindre la condició de beneficiaris s'estableixen en l'article 13.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
·         Per al cas de menors de 18 anys, constarà la unitat familiar del beneficiari. 
S'entendrà per unitat familiar els que consten en el certificat de convivència del padró 
en el moment de la sol·licitud. Aquesta dada serà comprovada d'ofici. 
·         Per als majors de 18 anys el propi sol·licitant. 
6.4 No trobar-se sotmés a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o 
cap procediment sancionador. 
  
  
  
  

V
er

ifi
ca

bl
e 

a 
ht

tp
s:

//b
op

.d
iv

al
.e

s/
bo

p
C

S
V

: B
O

P
V

-2
02

3/
03

25
7



Núm. 52 Pàg.
15-3-2023 5

Article 7. Quantia de les ajudes 
Se subvencionarà una quantitat monetària fixa (Qx) per assignatura en funció de: 
-Núm. d'alumnes. 
-Situació Econòmica General. 
-Disponibilitat Pressupostària 
La quantitat d'ajuda a percebre per cada alumne serà el resultat de: 
  
  
  Aquesta quantitat Qx s'estableix en la convocatòria en funció dels criteris anteriors a 
proposta de la Regidoria d'Activitats Musicals, es decideix per l'òrgan competent a la 
resolució definitiva, a través de l'aprovació de la convocatòria. Per al curs 2022-2023 
s'estableix la Quantitat (Qx) fixa per assignatura de 100,00€ per als alumnes dels 4 
cursos escolars. 
L'Ajuda total per alumnes es calcularà amb la fórmula anterior amb el límit de la 
despesa efectiva subvencionable que principalment serà el cost de la matrícula i en cas 
de ser insuficients, les mensualitats abonades pel sol·licitant. 
La concessió de les ajudes estarà subjecta a la limitació pressupostària que preveia el 
pressupost municipal vigent. Per tant, en el supòsit que no es puguen atendre totes a raó 
de la disponibilitat econòmica, s'aplicarà un criteri proporcional de prorrateig a raó de la 
disponibilitat real. 
  
Article 8. Criteris de concessió 
La concessió se subjectarà als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius 
i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. 
Aquesta ajuda es durà a terme mitjançant el procediment ordinari de concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, previst en l'article 22.1 de la Llei General de 
Subvencions amb la particularitat establida en l'article 55, de Reial decret 887/2006, 
sobre la base del qual, s'exceptua el requisit de fixar un ordre de prelació entre les 
sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits, quan el crèdit consignat 
en la convocatòria siga suficient. 
L'ajuda total per alumne es calcularà amb la fórmula anterior amb el límit de la despesa 
efectiva subvencionable que serà el cost de la matrícula i en cas de ser insuficient, seran 
les mensualitats abonades pel sol·licitant. En cap cas, la subvenció pot ser superior a la 
despesa efectivament realitzada pel sol·licitant de la subvenció. 
Quan el crèdit total consignat fora insuficient per a atendre la totalitat de sol·licituds que 
complisquen els requisits establits per a la seua concessió, es procedirà al prorrateig 
d'aquest. 
  
   
Article 9. Competència d'instrucció i resolució 
La competència d'instrucció dels expedients de sol·licitud correspondrà a la Regidoria 
d'Activitats Musicals o en cas de no existir, en la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament 
de l'Alcúdia, la qual realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a 
l'avaluació de les sol·licituds i comprovació de les dades i emetrà resolució provisional 
en el qual es concrete el resultat de l'avaluació. 
L'article 24.4 LGS estableix: 
«L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient, formularà la proposta de resolució 
provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se als interessats en la forma 
que establisca la convocatòria, i esconcedirà un termini de 10 dies per a presentar 
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al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el 
procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el 
caràcter de definitiva.» 
La Resolució Provisional, es publicaran a l'efecte de notificació, tal com s'indica en l'art. 
45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, en la pàgina 
Web municipal (www.lalcudia.com) i el tauler d'anuncis, els llistats següents: 
a) Beneficiaris proposats per haver presentat la seua sol·licitud, reunint la totalitat de 
requisits i documentació requerida en la convocatòria. 
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria, 
quedant la seua sol·licitud desestimada. 
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida. 
Si la sol·licitud o la documentació que ha d'acompanyar-la no van reunir les dades 
d'identificació, van tindre algun error o anaren incompletes, es requerirà al sol·licitant, 
d'acord amb el que s'estableix en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, perquè, 
en un termini de deu dies hàbils, esmenen la falta o acompanyen els documents 
preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida en la seua 
petició, prèvia resolució dictada en els termes previstos en l'article 21.1 de la citada llei. 
Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides, 
l'òrgan instructor emetrà un informe en què es farà constar les que compleixen els 
requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i les sol·licituds excloses indicant el 
motiu d'exclusió. Aquest informe serà elevat a l'òrgan competent per a la Resolució 
Definitiva, que en aquest cas serà l'Alcaldia o òrgan en qui delegue. 
La convocatòria es resoldrà en el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de 
l'endemà al de fi del termini de presentació de sol·licituds, i la resolució definitiva 
expressarà els beneficiaris i l'import de l'ajuda i així mateix, detallarà les sol·licituds 
d'ajuda denegades amb la causa que haja motivat la desestimació. 
La resolució definitiva, així com la resta d'informació d'interés general relacionada amb 
el procediment, es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web 
de l'Ajuntament de l'Alcúdia, a l'efecte d'entendre notificada als interessats segons l'art. 
45 de Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa i contra aquesta les persones 
interessades podran exercir les accions que procedisquen davant la jurisdicció 
competent. No obstant això, podran interposar amb caràcter previ i potestatiu el recurs 
de reposició. 
Vençut el termini de resolució sense que haguera sigut dictada expressament, els 
interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud de conformitat amb l'article 
24 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
  
Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries 
Són obligacions de les persones beneficiàries: 
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com 
qualsevol altra comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control 
competents, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors. 
- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 
de la Llei General de Subvencions, i en particular, per a obtindre la subvenció falsejant 
les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho van haver impedit, o 
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mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de Subvencions. 
- Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. 
- Assistir a l'acte públic que organitzarà l'Ajuntament de l'Alcúdia i el Centre 
Professional de Música a l'efecte d'entendre complides les obligacions de difusió 
establides en l'article 18.4 de la Llei General de Subvencions. 
  
Article 11. Justificació i pagament de les ajudes 
El pagament d'aquestes ajudes es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de 
l'import concedit, mitjançant transferència bancària al compte bancari que la persona 
interessada faça constar en el document de Manteniment de Tercers presentat al costat 
de la sol·licitud, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga 
necessària la constitució de garanties. No obstant això, a l'efecte d'entendre complides 
les obligacions de difusió establides en l'article 18.4 de la Llei General de Subvencions 
es realitzarà un acte públic entre els beneficiaris de l'ajuda i representants de 
l'Ajuntament de l'Alcúdia i del Centre Professional de Música, on es farà lliurament d'un 
document per la quantitat concedida. 
La justificació d'aquestes subvencions es realitzarà a través que l'acreditació dels 
pagaments de la matrícula i mensualitats del curs 2022-2023 que seran recaptats per 
l'Ajuntament al Centre Professional de Música de l'Alcúdia o aportats pels sol·licitants 
en cas d'oposició expressa al recapte de dades. Sense perjudici de les actuacions 
comprovadores de l'Administració i el control financer que puga estendre's per a 
verificar la seua exactitud. 
  
   
Article 12. Compatibilitats de les ajudes 
Les subvencions regulades en les presents bases seran compatibles amb altres ajudes 
que tinguen la mateixa finalitat, tenint en compte que l'import de la subvenció en cap 
cas podrà ser superior a la despesa realitzada objecte de la subvenció. 
En cas, d'haver sigut concedida una subvenció en anterioritat a la sol·licitud de la 
present ho ha de fer constar a la instància presentada al model Annex I. Si la concessió 
és en posterioritat queda obligat segons l'exposat en l'article 10 de la present 
convocatòria. 
  
Article 13. Reintegrament de les ajudes 
Es procedirà al reintegrament de la quantitat percebuda i a l'exigència de l'interés de 
demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins hui en què s'acorde la 
procedència del reintegrament, en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, entre altres, quan es demostre 
que s'ha obtingut l'ajuda falsejant o ocultant les condicions exigides en la convocatòria 
per a poder ser beneficiari. 
El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats aplicables 
als perceptors de les ajudes serà aquell establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
  
Article 14. Publicitat de les convocatòries i notificació 
La present convocatòria, així com la resta d'informació d'interés general relacionada 
amb el procediment, es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina 
web de l'Ajuntament de l'Alcúdia ( www.lalcudia.com). 
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A l'efecte de notificacions als interessats es realitzarà a través de la publicació en el 
tauler d'anuncis de l'Alcúdia en la data i hora publicats, regulat en l'article 45 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
Segons allò establit en l'article 23 de la Llei General de Subvencions, es publicaran en la 
BDNS i un extracte de les mateixes s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província de 
València. La publicació de les convocatòries es canalitzarà a través de la BDNS i la 
publicació del seu extracte en el Butlletí Oficial obrirà el termini de presentació de 
sol·licituds. 
La resolució serà publicada en la BDNS abans que finalitze el mes següent al de la seua 
producció segons l'art. 5 RD 130/2019, de 8 de març, i s'utilitzaran altres mitjans que 
asseguren la publicitat de les persones beneficiàries d'aquestes, com per exemple la seu 
electrònica i el Portal de Transparència. 
No serà necessària la publicació de les dades de la persona beneficiària quan, en raó de 
l'objecte de la subvenció, puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la 
intimitat personal, i familiar de les persones físiques en virtut del qual s'estableix en la 
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat 
Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, i haja sigut previst en la seua normativa 
reguladora. 
  
  
Article 15. Recursos 
Contra la convocatòria i resolució definitiva que resolga el procediment, que posarà fi a 
la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini 
d'un mes des de l'endemà a la notificació o alternativament recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de València, de conformitat amb 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol. 
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