AJUDES A ESTUDIS DE MASTER, CURS 2017/2018.
DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i cognoms
Domicili per a Notificar
Telèfono Fix:

DNI/NIE
Mòbil:

Correu electrònic:

Titulaciò i Branca del Coneixement a què pertany::
Nombre crèdits titulaciò:
Crèdits matriculats 2016/17:
Curs actual:
Crèdits matriculats 2017/18:
Centre de matriculaciò:

Crèdits aprovats 2016/17:
Anys que integren la titulació:

DADES DE LA FAMILIA
Nom i cognoms del Pare:

Província:

D.N.I.
D.N.I.

Nom i cognoms del Mare:
Nº de membres de la Unitat Familiar:

EXPONEN
1. Que concurren, si és el cas, les següents circumstàncies a la unitat familiar de l’estudiant:
Discapacitat del/la sol.licitant, germà/ana o descendent.
Discapacitat igual o superior al 65% del/la sol.licitant.
Familia Monoparental.
2. Que coneixen las Bases Reguladores de les “Ajudes als Estudis de Master” aprovades per l’
Ajuntament de Quart de Poblet, i que reuneix els requisits exigits per les mateixes.
SOL.LICITAN
La concessió de la “Ajuda a Estudis de Master ” pel curs 2017/2018 i l’ingrés de la quantia econòmica de
la mateixa al següent comte bancari

Nom titular comte:

D.N.I

AUTORITZACIÓ
“Amb la presentació d’aquesta sol.licitud, autoritza de forma expresa a l ‘Ajuntament de Quart de Poblet a
consultar les dades necesaries, de tots les membres computables de la unitat familiar, que es troven en
poder del Padró Muncipal de Habitants, la Agència Tributaria, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, o
que estiguen inclosos a les xarxes de bases de dades de l’ administració pública espanyola habilitades
per la consulta interadministrativa amb l’ objecte d’ evitar la aportació de fotocòpies de la documentació
corresponent, de conformitat amb l’establit a les lleis.”
Signat,

Quart de Poblet,

de

de 2018

Les dades facilitades per vosté a aquest formulari s’ inclouràn a formar part dels fitxers automatizats propietat del Ajuntament de Quart
de Poblet i podràn ser utillizats pel titular del fitxer per l’exercici de les funcions propies a l’ àmbit de les seves competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació,
cancelació i oposició per mig d’ instància presentada davant el Registre General d’ Entrada de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

SRA. ALCALDESSA DE L’ AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Pl. País Valencià, núm. 1 – 46930 Quart de Poblet (Valencia) – Tel.: 961536210 – Fax 961521312 – ciutada@quartdepoblet.es – www.quartdepoblet

AJUDES ALS ESTUDIS DE MASTER, CURS 2016/2017. AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET

CERTIFICAT ACADÈMIC CURS 2016/20171
L'alumnat que cursi estudis de 1º , haurà de presentar fotocòpia i original de l'expedient acadèmic de la carrera
amb la qual accedeix als estudis de Master, s'exigeix haver superat el 100% dels crèdits de la carrera i haver
obtingut un 5,5 de mitjana. Els alumnes de 2º hauran de portar emplenat aquest Certificat acadèmic del curs
anterior. Els alumnes de 1º i 2º hauran de presentar el Certificat de matriculació del curs 2017/2018 pel centre
corresponent.(Es podrà acceptar extracte de l'expedient acadèmic en el cas en què el centre d'expedició del
certificat, sol·liciti l'abonament d'algun tipus de taxa).
El /La Sr/a
Com Secretari/a o persona autoritzada del Centre d’ Estudis de Master:
CERTIFICA:
ha
Que el/la estudiant
estat matriculat en aquest Centre al curs 2016/2017, i que al seu expedient acadèmic personal d’aquest
any constan les següents dades:
Nom oficial de la titulació
Branca del coneiximent ________________________________________Calificació mitjana
Nombre total de crèdits matriculats 2016/2017, ____ Nombre total de crèdits aprovats 2016/2017______
I per tal que conste als efectes que calga a l’ Ajuntament de Quart de Poblet, lliure aquest Certificat.
,a
Signatura del Secretari/a o persona autoritzada

de

de 2018.
Selleg del Centre

CERTIFICAT DE MATRICULACIÓ CURS 2017/20181
El /la Sr/a
Com Secretari/a o persona autoritzada del Centre d’ Estudis Master:
CERTIFICA:
Que el/la estudiant
matriculat en aquest Centre Universitari al present curs acadèmic 2017/2018 de:

esta

Nom oficial de la titulació
Branca del coneiximent________________________________________Nombre total de crédits
Nombre total d’ asignatures

Curs complet

SI

NO

Nombre total de crèdits que integren la titulació, llevat els de llibre elecció:
Nombre total d’ anys acadèmics que integren la titulació
I per que conste als efects oportuns a l’Ajuntament de Quart de Poblet, lliure aquest Certificat.
,a
Signatura del Secretari/a o persona autoritzada

1

de

de 2018
Selleg del Centre

Aquests models normalizats de CERTIFICAT ACADÈMIC CURS 2016/2017 I CERTIFICAT DE MATRICULACIÓ CURS 2017/2018
podran ser reemplazats per un informe acadèmic compulsat pel propi centre.

AUTORITZACIÓ
AYUDAS AL ESTUDIO DE UNIVERSIDAD CURSO 2017/2018
La presentació d'aquesta autorització implicarà que el pare/tutor i la mare/tutora (o nou
cònjuge o persona unida per anàloga relació) o només un d'ells, en cas d'unitat familiar
monoparental i l'alumne/a; així com els germans majors de 18 anys i fins a 25 o ascendents que
hagueren obtingut ingressos econòmics l'any 2016, AUTORITZEN a l'Ajuntament de Quart de
Poblet, amb la seua signatura, a obtindre les dades necessàries per determinar la renda per mitjà
de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Si el/l'alumne/a no conviu amb els seus pares ni depén econòmicament d'aquestos, amb
esta autorització firmada estara autoritzant a l'Ajuntament a obtindre les dades necessàries per a
determinar la renda. Si ha format la seua pròpia unitat familiar, el cònjuge o persona unida per
anàloga relació, així com els fills majors de 18 i fins a 25 anys amb ingressos econòmics l'any 2016
deuran, també, firmar l'autorització per tal d’obtindre les dades necessàries per a determinar la
renda.
NOM

COGNOMS

DNI

SIGNATURA

Parentiu
(amb l'alumne/a)

Per la resolució d'aquest expedient, autoritze de forma expressa a l'Ajuntament de Quart de Poblet
a consultar les dades necessàries que es troben en poder del Padró Municipal d'Habitants, l'Agència
Tributària, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, o que estiguen inclosos a la xarxes de bases de
dades de l'administració pública espanyola habilitades per a la consulta interadministrativa amb
l'objecte d'evitar l'aportació de fotocòpies de la documentació corresponent, de conformitat amb el
que establixen les lleis.”
Quart de Poblet,

Fdo.- Pare/mare.
o Alumnat independent económicament.

de

de 2018.

BASES REGULADORES D’ AJUDES ALS ESTUDIS DE MASTER.
CURS 2017/2018.
OBJECTE
Artícle 1.
L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'Ajudes econòmiques de caràcter general,
per l'Ajuntament de Quart de Poblet, dirigides a estudiants que durant el curs acadèmic
2017/2018, realitzin estudis conduents a l'obtenció del títol de Master Oficial, i es trobin
empadronats en el Municipi, durant tot el curs acadèmic 2017/2018.

REQUISITS
Artícle 2.
Podran accedir a aquestes ajudes els/les estudiants que reunixcan els següents requisits:
1. Realitzar durant el curs acadèmic 2017/2018 els estudis conduents a l'obtenció del títol
de Màster Oficial. Estar empadronada, i residir la unidad familiar a Quart de Poblet, al curs
2017/2018.
2. Estar empadronada i residir la unitat familiar al complet a Quart de Poblet, durant el
curs 2017/2018.
3. Aquestes ajudes son incompatibles amb qualsevol altra que tinga la mateixa finalitat i
donada per altres administracions públiques o personas jurídiques privades.
4. La renda familiar no podrà superar els 11.000 euros anuals per càpita. Es a dir, que la
renda computable de la unitat familiar no superara els 11.000 euros per cada membre.
Cassos als que s’afegirà un membre mes per la computació de la renda per càpita:
a) Discapacitat legalment reconeguda del sol.licitant o germans.
b) Families monoparentals .
Membres computables.
1. Pel càlcul de la renda familiar,a efectes de beca, son membres computables de la familia el
pare i la mare o tutor/tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor; el
sol.licitant; els germans fadrins menors de vinticinc anys que conviscan al domicili familiar a
31 de decembre de 2016 o els de major edat, quan es tracte de persones amb discapacitat;
així com els ascendents dels pares que justifiquen la seva residència al mateix domicili que
els anteriors amb certificat municipal corresponent.
2. Al cas de sol.licitants que constitueixen unitats familiars independents, també es consideran
membres computables el cònyuge o, a tal cas, la persona a la que estiga unit per anàloga
relació, així com els fills si els haguere si conviuen al mateix domicili.

3. Al cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell
d’ells que no es trove convivint amb el sol.licitant de la beca.
4. Tindrà, no obstant això, la consideració de membre computable i sustentador principal, si és
el cas, el nou cònyuge o persona unida por anàloga relació que residisca en el domicili, les
rendes i patrimoni del qual s’ inclouràn dins del comput de la renda i patrimoni familiars.
Rendiment acadèmic
Curs anterior.
Requisits a cumplir en el termini de presentació de sol.licituds.
Càlcul de crédits:
• Els qui, estant en possessió del títol de la carrera i es matriculin per primera vegada
dels estudis de primer curs de Màster, hauran d'acreditar mitjançant la presentació de
fotocòpia i original de l'expedient acadèmic de la carrera amb la qual accedeix
als estudis de Master, s'exigeix haver superat el 100% dels crèdits de la carrera i
haver obtingut un 5,5 de mitjana.
• Els sol·licitants de l'ajuda de segons cursos hauran d'haver superat en l'últim curs els
següents percentatges dels crèdits matriculats:
Branca de coneiximent
Arts i Humanitats
Ciències
Ciències Socials i Jurídiques
Ciències de la Salut
Engenyeria o Arquitectura

Percentatge de crèdits a
superar
75 %
65 %
75 %
65 %
50 %

Aquestos percentatges s’aplicaran al 50% al cas d’estudiants amb discapacitat
igual o superior al 65 %.
•

En cas d’haver deixat transcórrer algun any acadèmic sense realitzar estudis, els
requisits assenyalats s’ exigiran respecte de l’últim curs realitzat.

Cálcul de la nota mitjana.
•

Quan es tracte de plans d’estudi organizats per assignatures, la nota mitjana es
calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el nombre total de’assignatures.

•

Quan es tracte de plans d’estudis organitzats per crèdits, la puntuació que resulte d’
aplicar el barem anterior a cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de
crèdits que la integren, d’ acord amb la fòrmula següent:
V= P x NCa
NCt
V = valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura.
P = puntuació de cada assignatura segons el barem de l’ apartat anterior.
NCa = nombre de crèdits que integren l’ assignatura.

NCt = nombre de crèdits cursats que tingan la consideració de computables en aquesta
Resolució.
Els valors resultants de l’aplicació d’aquesta fòrmula es sumaran, i el resultat sera la
nota mitjana final.
5. Dades acadèmics del curs 2017/2018. La persona sol.licitant deura ser matriculada
com a mínim:
a) Per obtindre beca els/les sol.licitants deuran ser matriculats al curs 2017/2018 de, al
menys, 60 crèdits. Al cas de matricular-se d’un nombre superior de crèdits, tots
aquests seran tinguts en compte per la valoració del rendiment acadèmic.
b) Als cassos als que, segons la normativa propia de la universitat, siga limitat el
nombre de crèdits en que puga restar matriculat l’ estudiant, aquest podra obtindre
tots els components de beca que li correspondan, de conformitat amb el que
disponga aquesta convocatòria si es matricula a tots els que li siga posible.
c) El nombre mínim de crèdits fixat, no s’exigirà, per una sola vegada, al cas del alumnat
al que, per finalitzar els seus estudis, les reste un nombre de crèdits inferior al nombre
mínim, sempre que no hi haja disfrutat de la condició de becari per mes anys dels
prevists al apartat 5.f) de’aquesta convocatòria.
d)
Els/les estudiants que sigan afectats de discapacitat amb grau igual o superior al
65 per cent, podran reduir la carga lectiva necesaria per complir el requisit de
matriculació fins un màxim del 50 per cent, i mai inferior a 30 crèdits.
e)
Al cas d’estudis de Master a distància, el/la estudiant deura matricular-se com a
mínim de 35 crèdits segons el pla d’ estudis.
f). Durada de la condició de beneficiari de les ajudes.
1.Es podra disfrutar d’ajuda per un temps de dos anys mes dels establits al pla d’estudis,
llevat dels que cursen estudis de la branca d’ ingenieria i arquitectura, que tindran un plaç
de tres anys.

Artícle 3
INCOMPATIBILITAT.
Aquestes ajudes son incompatibles amb qualsevol altra ajuda relacionada amb els estudis de
Mater concedida per altras administracions públiques (Conselleria d’ Educació, Ministeri d’
Educació, etc.) o persones jurídiques privades, fet pel que es denegaran automàticament al cas d’
incompatibilitat demostrada.

Artícle 4.
PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ:
Presentació: Les sol.licituds es plegaran al model normalitzat aprovat per l’ Ajuntament de Quart de
Poblet, adjuntat al següent document annex.

Les sol.licituds es podran presentar amb la documentació requerida a les bases de la convocatòria i
la que acredite alguna circumstància especial à:
•

Departament d’ Educació, SOL.LICITANT CITA PRÈVIA DEL DIA 18 DE JUNY Al 29 DE
JUNY DE 2018, tots dos inclossos, en horari de 9:00 a 14:00h de manera presencial o
cridant al telèfon 961536210 extenssió 270 i per la PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
DEL 20 DE JUNY Al 29 DE JUNY 2018.

•

Excepcionalment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari de tarda, juntament amb aquella
documentació requerida a la bases de la convocatòria i a més aquella que acrediti alguna
circumstància especial.

Artícle 5.
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
Es deura presentar ORIGINAL i FOTOCOPIA de tots els documents que a continuació s’anomenen,
a efectes de compulsa. La fotocopia cotejada restara, junt la sol.licitud a l’Área d’ Educació. Les
fotocòpes deuran ser llegibles.
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
1. Certificat curs anterior (en el cas de 2 curs) o expedient acadèmic complet de la
carrera (en el cas d'estudis de 1º) i certificació de matriculació del curs actual (annex a
les bases), que haurà de ser emplenat per la Universitat corresponent.
El certificat annexo podrà ser substituït per un informe acadèmic compulsat pel propi centre,
o per l'extracte de l'expedient acadèmic.
2. Els estudiants de Màster que hagueren sol.licitat una ajuda pel curs 2017/18 d’altre
administracions públiques (Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Ministeri d’
Educació i Ciència, etc.) o persones jurídiques privades, per a la mateixa finalitat,
deuràn aportar resolució obtinguda de cada un dels organismes a que ho hagueren
sol.licitat. En los casos que no haguera optat a cap, hauràn d’ aportar declaració jurada
especificant-ho.
3. Fotocòpia del DNI o NIF del pare, mare o cònyuge actual del progenitor amb el que conviva
el sol.licitant, el del propi sol.licitant, germans (amb ingressos), aixi com els ascendentes dels
pares que justifiquen la seva residència al mateix lloc .
4. Fotocopia del llibre de familia de tots els membres de la unitat familiar.
5. Fotocopia legible del comte bancari, on es llliscan clarament els códigs identificatius del
banc, IBAN, sucursal, el dígit de control i el nombre de comte al que se ingresarà l’ ajuda, en
cas d’ aprovació, i el nom del titular del comte i el seu DNI.
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS ESPECIALS:
1. La situació d’ unitat familiar monoparental, s’ acreditarà amb Certificat del Registre Civil o
sentència judicial ferme de separació matrimonial o resolució judicial de mesures
provisionals.

2. La discapacitat física, psíquica o sensorial del sol.licitant, germà o descendent, s’
acreditarà amb la calificació oficial de discapacitat expedida per la Conselleria de Benestar
Social, i pels Centres de Diagnòstic de Minusvalíes, actualitzada.

Article 6
QUANTIA DE LES AJUDES
L’ AJuntament de Quart de Poblet destinarà fins 10.000 euros per aquestes ajudes, de les quals pot
reservar un màxim del 5% (fins esgotar la consignació presupuestària) per la enmienda d’ errors
materials produits a les sol.licituds dels interessats o al procés de tramitació de la convocatòria.
La concesió de les ajudes sera condicionada a l’ existència del crédit adequat i suficiente als
pressupostos als que deuràn ser imputades. Aquesta quantía global sera distribuida entre els
sol.licitants beneficiaris atenent al barem establert, amb un import mínim de 100€ i màxim de 600€.
El pagament d’aquestes ajudes es realitzara mitjançant transferència bancaria al comte corrent
especificat a la sol.licitud pel sol.licitant.

Article 7
BAREMACIÓ
Els criteris per la selecció de beneficiaris i repartiment de les ajudes sera:
a) Nota mitjana del curs anterior:
Matrícula d’ Honor

6 punts

Excel.lent

5 punts

Notable.

4 punts

Bé

3 punts

Aprovat

2 punts

Pendent (hasta % establert segons branca)_________ 1 punts
b) Tipus d’ estudi:
Master

____________ 2 punt

c) Discapacitat legalment reconeguda del sol.licitant, germà o
descendent:
1 punts
d) Discapacitat legalment reconeguda del/la estudiant
igual o superior al 65% si está matriculat dels crèdits
exigits a les bases

2 punts

e) La quantitat resultant de dividir els ingressos familiars anuals
pel nombre de membres de la unitat familiar,
(es tindrà en compte 1 membre més als tres cassos anteriors)
.

Menys de 2.257€

8 punts

•

De 2.257,01 € a 3.119€

6 punts

•

De 3.119,01 € a 4.200€

4 punts

•

De 4.200,01 € a 6.666€

2 punts

•

De 6.667€ a 11.000€

1 punt

Artícle 8
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:
D’accord amb el que s’establix al ArtIcle 29 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de
17 de Juny de 1955, la selecció correra a càrreg de la Comissió Informativa de Serveis
Socioculturals, que sometra a la Junta de Govern Local la relació de sol.licituds concedides i
denegades, així com les quantitats i les causes de denegació.

Article 9
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ:
L’administració municipal contrastarà la veracitat de les dades i documents presentats per la
persona sol.licitant, que sera requerida per tal cas si deu subsanar els defectes a la sol.licitud o
aportar la documentació, el que deurá realitzar en el plau de deu díes hàbils.

ARTICLE 10
NOTIFICACIÓ PER MITJÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D'ALUMNES BENEFICIARIS:
Atenent a la resolució emesa per la Junta de Govern Local, l'Àrea d'Educació confeccionarà dos
llistats amb l'alumnat beneficiari i no beneficiari, que seran publicats als taulers d'anuncis en l'Àrea
d'Educació.
Contra la resolució es podran interposar els recursos pertinents a partir de la data de publicació de
les llistes definitives en el tauler d'anuncis a l’Àrea d'Educació del Ajuntament de Quart de Poblet, en
el termini d'un mes.

Artícle 11
CAUSES DE DENEGACIÓ
L’ajuda econòmica es denegara (o es revocara al cas de que ja s’haguera concedit) per les causes
següents:
a) Per interrupció o abandonament dels estudis al actual curs acadèmic.
b) Per falsejar o incomplir algú dels punts establerts a les presents Bases.
c) Per presentar dues sol.licituds a nom de la mateixa persona.
d) Per incòrrer en les causas generals de denegació d’ajudes o subvencions públiques.
e) Per disposar d’ una ajuda d’altra Administració Pública o Privada.
f)

Per superar l’ umbral econòmic establert a les Bases.

g) Per no estar empadronada la unitat familiar sencera al municipi de Quart de Poblet
h) Per no superar el mínim académic establit a les Balses de la Convocatoria.
i)

Per no estar matriculat del mínim de crédits establits a les Bases de la Convocatoria.

j)

Per no presentar la documentación requerida telefónicament, en el Termini de 10 díes hábils.

Artícle 12
CONTRASTACIÓ DE LA VERACITAT DE DADES EXPOSADES A LA SOL.LICITUD.
L’Área d’Educació fara les gestions oportunes per tal de contrastar la veracitat de les dades
exposades per la persona sol.licitant.

Article 13
INFORMACIÓ DESTINADA A TOTS ELS BENEFICIARIS D'AQUESTES AJUDES.
S'informa, que aquest Ajuntament comunicarà a l'Administració Tributària de l'Estat, la relació dels
perceptors de la present subvenció, de conformitat amb l'article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària i l'article 33.3 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i
el desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, als efectes
oportuns.

NOTES ACLARIDORES:
La quantitat d’ ingressos familiars anuals a l’efecte de la ajuda se obtindra per agregació de les
rendes de l’ exercici 2016 de cada un dels membres computables de la unitat familiar que
haguesen obtingut ingressos econòmics calculats segons s’ indica als paràgrafs següents, i de
conformitat amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, al
cas de computació de renda de germans amb ingressos, no més contará el 50%.
Es consideran ingressos familiars anuals a efectes d’ aquestes ajudes:
Primer: Es computara la Base Imponible General més la Base Imponible de l’ Estalvi dels membres
de la unitat familiar amb ingressos econòmics al llarg del any 2016.
Segon: Per les persones que, sense tindre obligació de declarar, hajan sol.licitat devolució dels
ingressos a compte, la renda computable s’ obtindrà seguint el mateix procés del paràgraf anterior.
Tercer: Per les persones sense obligació de declarar i que no sol.liciten devolució, la renda
computable estara la derivada de les imputaciones íntegres dels rendimints del treball obtinguts al
exercici 2016, segons les dades facilitades per l’ AEAT. aplicant les deduccions que marca la llei.
Quart: La presentació de sol.licitud de beca sol.licitada i aceptada en tots els seus apartats
implicarà que els membres computables de la unitat familiar que haguesen obtés ingressos
econòmics al any 2016, autoritzan a l’Ajuntament de Quart de Poblet a obtindre les dades
necesaries per determinar la renda, a l’efecte de beca, per mig de l’Agència Estatal de l’
Administració Tributària.
Cinqué: La no presentació o irregularitat en la declaració del IRPF per part dels membres de la
unitat familiar que estigan obligats, segons la legislació vigent, sera motiu de denegació de la beca.
Sisé: Les persones que, després de realitzar la consulta a l’ AEAT apareixquen sense dades
econòmiques o que, per qualsevol altra incidència no es pugan accedir a aquestes dades, deuran
aportar un certificat d’ingressos anual de 2016 de cada membre computable de la unitat familiar
emés per l’ AEAT. Al cas que siga negativa, deura presentar-se una declaració jurada dels
ingressos íntegres de la unitat familiar d’aquest any. Sera denegada l’ ajuda si no s’aporta aquesta
documentació.

