ANNEX
Convocatòria de beques destinades a alumnat que curse cicles de Formació Professional
Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i grau superior de Formació Professional i cursos
d'especialització en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana en el curs 2020-2021

Article 1. Objecte
1. Convocar, en règim de concurrència competitiva, beques per a l'alumnat de centres docents
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana matriculat en el curs 2020-2021 en algun
dels següents ensenyaments de Formació Professional (d'ara en avant FP):
a. Cicles de Formació Professional Bàsica.
b. Cicles formatius de grau mitjà.
c. Cicles formatius de grau superior.
d. Cursos d'especialització de Formació Professional.
2. Les beques que es concedisquen tindran caràcter de subvenció i es regiran per les bases
reguladores aprovades per l'Ordre de la qual aquest document és annex.
Article 2. Modalitat i finalitat de les beques
Podrà sol·licitar les beques l'alumnat que estiga cursant alguna dels ensenyaments contemplats en
aquesta convocatòria, en alguna d'aquestes modalitats:
a. Beques per a realitzar l'activitat formativa de cicles d'FP Dual en el sector públic estatal,
autonòmic, local o en universitats.
b. Beques per a realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) en centres
de treball allunyats del centre docent o en una altra comunitat autònoma, destinades a sufragar part
de les despeses de transport que aquesta realització genere.
c. Beques per a cursar els estudis, de qualsevol dels ensenyaments d'FP contemplats en aquesta
convocatòria, en centres docents allunyats de la seua residència habitual, destinades a sufragar les
despeses de transport de cap de setmana entre el domicili habitual i el de residència, les despeses
d'allotjament en residència entre setmana, i els de manutenció associats a l'allotjament.
d. Beques per a cursar els estudis, de qualsevol dels ensenyaments d'FP contemplats en aquesta
convocatòria, en centres docents allunyats de la seua residència habitual, destinades a sufragar les
despeses de transport urbà o interurbà diari entre el domicili habitual i el centre educatiu, així com
els de manutenció associats a l'activitat.
L'article 4 de la present convocatòria concreta el detall de la finalitat i aplicació d'aquestes beques.
Article 3. Aplicació pressupostària i imports de la convocatòria
En correspondència amb la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per
a l'exercici 2020, les beques que es concedisquen es finançaran amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 09.02.05.422.40.4. Les línies de subvenció assignades i imports globals màxims són
les següents:
a. S7882000, amb un import de 300.000€, per a les beques destinades a la realització de l'activitat
formativa de cicles d'FP Dual en el sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats.
b. S8124000, amb un import de 480.000€, per a les beques destinades a la realització del mòdul
professional de FCT en centres de treball allunyats del centre docent o en una altra comunitat
autònoma.
c. S8125000, amb un import de 300.000€, per a les beques destinades a residència, transport i
manutenció per a cursar estudis de qualsevol dels ensenyaments d'FP contemplats en aquesta
convocatòria en centres docents allunyats de la residència habitual de l'alumne/a.
Donada la naturalesa de la finalitat de la beca, el 30% d'aquest import es destinarà a la modalitat
de residència, transport i manutenció. L'import restant fins a esgotar el crèdit es destinarà a la
modalitat de transport i manutenció exclusivament.
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En cas que el crèdit consignat per a la modalitat de residència fóra suficient per a atendre la totalitat
de sol·licituds admeses, es podrà prorratejar, entre els beneficiaris d'aquesta modalitat, l'import
global màxim destinat a les subvencions, o bé distribuir entre els beneficiaris de la segona modalitat
de beca inclosa en la línia de subvenció, conforme al que es preveu en l'article 22 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre.
Article 4. Quantia de les beques
1. Beques per a realitzar l'activitat formativa de cicles d'FP Dual en el sector públic estatal,
autonòmic, local o en universitats:
a. El nombre màxim de beques a concedir serà de 100, d'un import unitari de 3.000€.
b. Les beques es concediran per ordre de prelació fins a esgotar el crèdit disponible en la línia de
subvenció.
2. Beques per a realitzar el mòdul professional de FCT en centres de treball allunyats del centre
docent o en una altra comunitat autònoma:
a. La quantia màxima de les beques per al curs acadèmic 2020-2021, queda establida de la següent
manera:
Distància
Importe màxim
Més de 100 km
1.200 €
Fins a 100 km
1.000 €
Fins a 50 km
800 €
Fins a 20 km
730 €
Fins a 15 km
600 €
b. Les beques es concediran per ordre de prelació fins a esgotar el crèdit disponible en la línia de
subvenció.
3. Beques per a cursar els estudis, de qualsevol dels ensenyaments d'FP contemplades en aquesta
convocatòria, en centres docents allunyats de la seua residència habitual, destinades a sufragar les
despeses de transport de cap de setmana entre el domicili habitual i el de residència, les despeses
d'allotjament en residència entre setmana, i els de manutenció associats a l'allotjament:
a. La quantia màxima de les beques per al curs acadèmic 2020-2021, queda establida de la següent
manera:
Distància
Importe màxim
Més de 20 km
800 €
Fins a 20 km
730 €
Fins a 15 km
600 €
b. En els casos de matriculació de la modalitat presencial o a distància, els imports a concedir seran
el 50% de l'import màxim que corresponga per distància.
c. Les beques es concediran per ordre de prelació fins a esgotar el 30% del crèdit disponible en la
línia de subvenció, 90.000€.
d. En el cas que una vegada ateses totes les sol·licituds admeses, quede crèdit disponible en la
línia, aquest podrà ser distribuït proporcionalment entre els beneficiaris fins a esgotar l'import màxim
previst de 90.000€, o podrà ser transferit per a l'altra modalitat de beca de la mateixa línia de
subvenció.
4. Beques per a cursar els estudis de qualsevol dels ensenyaments d'FP contemplats en aquesta
convocatòria, en centres docents allunyats de la seua residència habitual, destinades a sufragar les
despeses de transport urbà o interurbà diari entre el domicili habitual i el centre educatiu, així com
els de manutenció associats a l'activitat:
a. La quantia màxima de les beques per al curs acadèmic 2020-2021, queda establida de la següent
manera:
Distància
Importe màxim
Més de 20 km
800 €
Fins a 20 km
730 €
Fins a 15 km
600 €
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b. En els casos de matriculació de la modalitat presencial o a distància, els imports a concedir seran
el 50% de l'import màxim que corresponga per distància.
c. Les beques es concediran fins a esgotar el crèdit disponible en la línia de subvenció, tenint en
compte la reserva inicial del 30% per a les beques destinades a residència, transport i manutenció
de la mateixa línia.
5. Les quanties s'adjudicaran per ordre de prioritat de les sol·licituds, de major a menor puntuació,
fins als límits de crèdit disponible de cada línia de subvenció.
6. En el cas que el crèdit consignat d'una línia de subvenció fóra suficient per a atendre el nombre
de sol·licituds admeses, no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds
presentades que reunisquen els requisits establits, en virtut del que es disposa per l'art. 55 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
7. En cas de no esgotar el crèdit consignat en una línia de subvenció, es podrà procedir al prorrateig
de l'import global màxim destinat a les beques entre els beneficiaris de la subvenció fins a esgotar
el crèdit, segons el que es preveu en l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, o bé es
podrà transferir a qualsevol altra línia de subvenció d'entre les beques convocades.
Article 5. Requisits i obligacions de les persones beneficiàries
1. Els beneficiaris hauran de reunir els requisits recollits en l'article 4 de l'ordre de bases.
2. El compliment dels requisits hauran de mantindre's al llarg del curs 2020-2021.
3. Les persones beneficiàries hauran de comunicar, en el seu cas, la renúncia a la subvenció
concedida per deixar de ser complir algun d'aquests requisits.
Article 6. Requisits específics, segons la modalitat de la beca
1. Per a sol·licitar beques per a realitzar l'activitat formativa de cicles d'FP Dual en el sector públic
estatal, autonòmic, local o en universitats, l'alumnat haurà d'estar matriculat en el curs 2020-2021
en el cicle per al qual se sol·licita la beca.
2. Per a sol·licitar beques per a desplaçament a centres de treball FCT, s'haurà de complir amb el
següent:
- Estar matriculat en el curs 2020-2021 i realitzar un mòdul professional de FCT totalment o
parcialment, amb un mínim de 100 hores, del cicle per al qual se sol·licita la beca.
- La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent serà 10 km, sent que el
centre de treball no pot estar situat en la localitat de residència habitual de l'alumne/a.
3. Per a beques per a cursar els estudis en centres docents allunyats de la seua residència habitual,
destinades a sufragar les despeses de transport de cap de setmana entre el domicili habitual i el de
residència, les despeses d'allotjament i els de manutenció, s'haurà de complir amb el següent:
- Estar matriculat en el curs 2020-2021 en un dels ensenyaments per a la qual se sol·licita la beca.
- La distància mínima exigible entre el centre docent i el domicili habitual serà 10 km.
- La modalitat de matrícula dels estudis objecte d'aquesta beca serà tant presencial com
semipresencial o a distància.
- El beneficiari ha de residir fora del domicili habitual durant tot el curs acadèmic 2020-2021, a
excepció dels períodes vacacionals, a causa de la distància entre el domicili habitual i el centre
educatiu, dels mitjans de comunicació existents i dels horaris lectius.
- Només es contemplarà el transport de cap de setmana entre el domicili habitual i el de residència.
4. Per a sol·licitar beques per a cursar els estudis en centres docents allunyats de la residència
habitual, destinades a sufragar les despeses de transport urbà o interurbà diari i els de manutenció,
s'haurà de complir amb el següent:
- Estar matriculat en el curs 2020-2021 en una dels ensenyaments per a la qual se sol·licita la beca.
- La distància mínima exigible entre el centre docent i el domicili habitual serà 10 km.
- La modalitat de matrícula dels estudis objecte d'aquesta beca serà tant presencial com
semipresencial o a distància.
5. La interrupció dels estudis per causes imputables al beneficiari o beneficiaria serà motiu de
revocació de la beca concedida, sent aplicable el procediment de reintegrament establit en l'ordre
de bases i present convocatòria.
Es considera motiu de revocació qualsevol de les causes contemplades en la normativa vigent i
d'aplicació durant el curs acadèmic d'aquesta convocatòria.
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Article 7. Puntuació i ordenació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits de concessió de les beques es puntuaran
d'acord amb els següents barems, segons la finalitat de la beca.
a. Beques per a realitzar l'activitat formativa de cicles d'FP Dual en el sector públic estatal,
autonòmic, local o en universitats:
- Per a les sol·licituds de primer curs, la puntuació serà la nota d'accés al cicle per al qual se sol·licita
la beca.
- Per a la resta de cursos, la puntuació serà la nota mitjana del curs anterior del cicle en qüestió. Els
mòduls del curs anterior no avaluats, es ponderaran amb un valor 0, a l'efecte de càlcul de la mitjana.
- Les notes tindran una aproximació de 2 decimals.
- Quan no existisquen qualificacions numèriques, les qualificacions obtingudes es computaran
segons el següent barem:
Qualificació
Nota
Matrícula d’honor
10
Excel·lent
9
Notable
7,5
Aprovat o apte
5,5
Convalidat
5
No presentat/avaluat
0
b. Beques per a desplaçament a centres de treball FCT
La puntuació de les sol·licituds estarà en relació amb la distància entre el centre docent i l'empresa
o entitat en què es realitza el mòdul de FCT, calculada com la trajectòria de menor distància i/o
temps, seguint el trajecte més accessible i segur, assignant la següent puntuació:
Distància
Més de 100 km
Fins a 100 km
Fins a 50 km
Fins a 20 km
Fins a 15 km

Barem
10
8
4
2
1

En la determinació de la trajectòria, es podrà emprar qualsevol de les aplicacions d'ús comú
existents, sent el centre receptor de sol·licituds el responsable de fixar-la en cas de discrepància
amb la sol·licitud, sempre en atenció als principis d'eficàcia, accessibilitat i menor distancia i/o temps
necessaris per a la realització dels trajectes.
Només en el cas que això no fora possible, se certificarà per l'Ajuntament corresponent a petició de
l'interessat, o bé per mitjà d'un certificat individual entregat a les persones interessades.
c. Beques per a cursar els estudis en centres docents allunyats de la seua residència habitual,
destinades a sufragar les despeses de transport de cap de setmana entre el domicili habitual i el de
residència, les despeses d'allotjament i els de manutenció.
La puntuació de les sol·licituds estarà en relació amb la distància entre el centre docent i el domicili
habitual de l'alumne o alumna, calculada com la trajectòria de menor distància i/o temps, seguint el
trajecte més accessible i segur, assignant la següent puntuació:
Distància
Més de 20 km
Fins a 35 km
Fins a 25 km
Fins a 20 km
Fins a 15 km
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Barem
10
8
6
3
1

En la determinació de la trajectòria, es podrà emprar qualsevol de les aplicacions d'ús comú
existents, sent el centre receptor de sol·licituds el responsable de fixar-la en cas de discrepància
amb la sol·licitud, sempre en atenció als principis d'eficàcia, accessibilitat i menor distancia i/o temps
necessaris per a la realització dels trajectes.
Només en el cas que això no fóra possible, se certificarà per l'Ajuntament corresponent a petició de
l'interessat, o bé per mitjà d'un certificat individual entregat a les persones interessades.
S'aplicarà un coeficient reductor del 50% sobre l'import màxim que corresponga a la puntuació
obtinguda en el cas de matrícules en modalitat semipresencial o a distància.
d. Beques per a cursar els estudis en centres docents allunyats de la residència habitual, destinades
a sufragar les despeses de transport urbà o interurbà diari i els de manutenció:
La puntuació de les sol·licituds estarà en relació amb la distància entre el centre docent i el domicili
habitual de l'alumne o alumna, calculada com la trajectòria de menor distància i/o temps, seguint el
trajecte més accessible i segur, assignant la següent puntuació:
Distància
Més de 20 km
Fins a 20 km
Fins a 15 km

Barem
10
3
1

En la determinació de la trajectòria, es podrà emprar qualsevol de les aplicacions d'ús comú
existents, sent el centre receptor de sol·licituds el responsable de fixar-la en cas de discrepància
amb la sol·licitud, sempre en atenció als principis d'eficàcia, accessibilitat i menor distancia i/o temps
necessaris per a la realització dels trajectes.
Només en el cas que això no fóra possible, se certificarà per l'Ajuntament corresponent a petició de
l'interessat, o bé per mitjà d'un certificat individual entregat a les persones interessades.
2. La prioritat per a la concessió de les beques d'entre totes les sol·licituds serà per ordre de major
a menor puntuació, fins a esgotar el crèdit pressupostari establit a aquest efecte.
3. La lletra per la qual es resoldran els empats produïts en la valoració de les sol·licituds mitjà i grau
superior serà la lletra F, publicada en la Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es
determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants i, si escau, dirimir els
empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l'any 2019 en el conjunt de les
administracions públiques valencianes (DOGV núm. 8473 de 28.01.2019).
Article 8. Forma i termini de presentació de sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al
de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.
2. Es formalitzaran emprant el model establit a aquest efecte que estarà disponible en la pàgina web
d'aquesta conselleria http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional.
3. El model, i documentació adjunta indicada en el següent article, es presentaran en el centre
docent de titularitat de la Generalitat en el qual es vaja a cursar l'ensenyament per a la qual se
sol·licita beca, per qualsevol dels mitjans establits en el centre educatiu.
L'alumnat de centres de titularitat diferent a la Generalitat, presentaran la sol·licitud i documentació
addicional en el centre públic al qual estiga adscrit a efectes administratius, si bé la documentació
acreditativa del compliment de requisits serà emesa pel centre en el que es trobe matriculat.
4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria, es requerirà a l'interessat
perquè esmene les deficiències en el termini màxim i improrrogable de 10 dies. Si no realitzara
l'esmena, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, tot això de conformitat amb el que es disposa
en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
5. En qualsevol moment del procediment, l'administració podrà requerir l'aportació dels documents
justificatius de qualsevol de les dades incorporades a la sol·licitud.
6. La conselleria amb competències en matèria d'educació comprovarà les dades acadèmiques de
les persones sol·licitants registrades en els sistemes d'informació i gestió educativa pertanyents a
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aquesta, així com recaptar les dades acadèmiques d'altres administracions educatives.
Article 9. Documentació a aportar
La documentació general que es presentarà en el centre educatiu juntament amb la sol·licitud serà
la següent:
1. Declaració responsable subscrita pel sol·licitant en el qual manifeste, sota la seua responsabilitat,
que les dades de la sol·licitud s'ajusten a la realitat, que compleix amb els requisits exigits en la
convocatòria, que disposa de la documentació que així ho acredita, la qual posarà a la disposició
de l'Administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment dels
requisits i obligacions durant el curs acadèmic de gaudi de les beques. El model de declaració estarà
disponible juntament amb el de sol·licitud.
2. Imprés de domiciliació bancària per a efectuar del pagament de la beca concedida, que es troba
disponible en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15996.
3. En els supòsits de sol·licitud beques la finalitat de la qual incloga sufragar les despeses per
residència en centres allunyats del seu domicili habitual, s'aportarà la documentació acreditativa que
justifique el gaudi i pagament de l'activitat subvencionada.
4. En exercici del dret dels interessats a no aportar documentació que ja es troba en poder de
l'Administració, els centres educatius de titularitat pública verificaran el compliment dels requisits
d'establits en l'ordre de bases i aquesta convocatòria mitjançant les oportunes consultes en els
mitjans informàtics de gestió del sistema educatiu.
S'aportarà qualsevol altra documentació addicional que es puga requerir, sempre d'acord amb el
que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
5. En el cas d'alumnat matriculat en centres docents de titularitat diferent a la Generalitat, aportaran
la documentació i certificats acreditatius del compliment dels requisits establits en l'article 6
d'aquesta convocatòria segons la modalitat de beca sol·licitada, emesos en tot cas pel seu centre
educatiu. S'inclourà indicació expressa del cicle i curs de la matrícula, empresa en la qual es
desenvolupa l'activitat, distàncies i les qualificacions indicades en aquest article.
Article 10. Instrucció del procediment
1. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial serà l'òrgan
competent per a l'ordenació i instrucció del procediment.
2. Els centres docents receptors de les sol·licituds verificaran el compliment dels requisits per a
adquirir la condició de beneficiari de la subvenció, requerint l'esmena de la mateixa al fet que
pertoque.
3. Una vegada admeses a tràmit les sol·licituds, els centres elaboraran les relacions de sol·licitants
de beques amb les puntuacions obtingudes segons l'ordre de bases i convocatòria, així com una
relació motivada de sol·licitants que no complisquen amb els requisits d'obtenció d'aquestes.
En el termini màxim de 20 dies a comptar des de la fi del termini de presentació de les sol·licituds,
els centres educatius elevaran a l'òrgan instructor informe que certifique el compliment o
incompliment dels requisits dels sol·licitants, així com les relacions de puntuacions obtingudes, a
través de la plataforma electrònica disposada a aquest efecte.
4. Les sol·licituds i documentació aportades per les persones interessades quedaran arxivades
durant un termini de 5 anys en el centre educatiu receptor, a la disposició de la Inspecció d'Educació,
les direccions territorials amb competències en matèria d'educació i la direcció general amb
competències en matèria de Formació Professional.
5. La comissió de valoració establirà la prelació entre les sol·licituds d'acord amb els criteris de
valoració fixats en les bases reguladores i aquesta convocatòria. Realitzarà la proposta de
concessió i denegació de beques amb el límit fixat en aquesta convocatòria dins del crèdit
disponible, adjudicant aquelles que hagen obtingut major puntuació en aplicació dels criteris
establits.
6. Tramitades les sol·licituds de beques presentades i efectuada la baremació de les sol·licituds per
la Comissió de Valoració, es remetrà a cada centre educatiu receptor de sol·licituds la llista
provisional de sol·licituds amb la puntuació establida, a fi de detectar possibles errors en la
baremació.
7. Publicades aquestes llistes provisionals de sol·licituds de beques de menjador, les persones
interessades tindran un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de la inserció en els taulers
d'anuncis dels centres educatius, per a esmenar els defectes observats i presentar les al·legacions
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oportunes que estimen pertinents, en el mateix centre educatiu on es va presentar la sol·licitud.
Amb la informació facilitada per les persones interessades, el centre realitzarà les correccions que
corresponga, i les comunicarà a l'òrgan instructor del procediment.
Article 11. Comissió de valoració
1. La comissió de valoració es constituirà en la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial, integrada pels següents membres:
a. Presidència: el director o directora general competent en matèria de Formació Professional o
persona en qui delegue.
b. Vocals:
- El cap o la cap del Servei competent en matèria de Formació Professional o persona en qui
delegue.
- Un inspector o una inspectora de la Inspecció General d'Educació o persona en qui delegue.
- Un director d'un Centre Integrat de Formació Professional o persona en qui delegue.
- Secretària: un tècnic o una tècnica de la direcció general competent en matèria de Formació
Professional.
2. L'òrgan instructor podrà constituir subcomissions amb persones expertes en la matèria, la funció
de la qual serà col·laborar en la baremació de les sol·licituds, amb veu però sense vot.
3. El funcionament d'aquest òrgan s'ajustarà al que disposen les normes contingudes a aquest
efecte en la secció tercera de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
4. De les reunions que realitze aquesta comissió de valoració s'estendrà acta que posteriorment
s'elevarà a la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de Formació
Professional.
Article 12. Resolució del procediment
1. El Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a la vista de
la proposta de la comissió de valoració, resoldrà motivadament la concessió i denegació de les
beques, i ordenarà la publicació de les relacions de sol·licitants als quals se'ls concedeix o denega
la beca en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació produirà efectes de
notificació a les persones interessades d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
2. Aquesta resolució, que posarà fi a la via administrativa, haurà de ser dictada en el termini màxim
de sis mesos a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sense
perjudici de l'ampliació de terminis prevista en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
3. L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que es dicte ni es
publique la resolució corresponent, serà desestimatori de la sol·licitud de beca, d'acord amb l'article
25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de l'obligació
legal de l'Administració de resoldre, de conformitat amb la normativa reguladora del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Article 13. Pagament de les beques
El pagament de les beques concedides s'efectuarà al compte bancari que s'haja consignat en el
model de domiciliació bancària aportat al costat de la sol·licitud.
Haurà d'estar oberta a nom del becari i, tractant-se de menors, també de la persona la representació
de la qual corresponga legalment en entitats de crèdit.
Article 14. Compatibilitats
Aquestes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos, procedents d'altres
administracions públiques, destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb
aquestes, no supere el cost de l'activitat que subvenciona.
Article 15. Tractament de dades de caràcter personal
1. De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals
recollits en ocasió del present procediment seran utilitzats per a la tramitació de les sol·licituds a
l'empara de la normativa d'aplicació per la conselleria amb competències en matèria d'educació.
2. Així mateix, a l'empara de la disposició addicional octava sobre Potestat de verificació de les
Administracions Públiques de l'esmentada Llei, aquesta conselleria podrà efectuar en l'exercici de
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les seues competències les verificacions necessàries per a comprovar l'exactitud de les dades
aportades.
3. Una vegada emplenades i presentades les sol·licituds, les persones signants autoritzen la
conselleria competent en matèria d'educació a la inclusió de les seues dades personals, recollits al
llarg del procediment en un fitxer informatitzat, en els termes i les condicions que s'estableixen en
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i d'acord també amb el
Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la
Comunitat Valenciana.
Article 16. Informació i difusió
Els equips directius dels centres docents sostinguts amb fons públics establiran les mesures
necessàries perquè aquesta convocatòria siga coneguda pels membres de la comunitat educativa.
En cas de cofinançament o finançament d'aquestes beques, pel Fons Social Europeu (d'ara en
avant FSE), els centres tindran l'obligació d'informar així mateix que aquestes beques estan
cofinançades o finançades pel FSE. En aquest cas tota la documentació i cartelleria que s'utilitze
haurà de complir el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes als diferents Fons que ofereixen
ajudes en el marc de la política de cohesió [Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013] i en el
Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell
[Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013]. Així mateix l'alumnat signarà una fulla facilitada
per la persona que ostente la tutoria del grup, mitjançant la qual se certificarà que l'alumnat ha sigut
informat del cofinançament o finançament d'aquestes ajudes pel FSE.
Article 17. Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de beca estan obligades a:
a. Formalitzar la matrícula i mantindre-la durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria de
què es tracte.
b. Serà motiu de revocació de la beca concedida la falta d'assistència de més del 15% de les hores
lectives previstes en cada mòdul formatiu.
c. Complir els requisits establits per a la concessió i gaudi de la beca. Aquests requisits han de
mantindre's al llarg del curs per al qual se sol·licita la beca.
Les persones beneficiàries hauran de comunicar, en el seu cas, la renúncia de la subvenció
concedida per deixar de complir els requisits, i en particular, l'anul·lació de matrícula.
d. Cooperar amb l'administració en les actuacions de comprovació que siga necessari per a verificar,
si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions o els determinants de la concessió de la beca.
e. Comunicar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració
o ens públic o privat nacional o internacional.
f. Destinar la beca per a la finalitat per a la qual es concedeix o, en cas contrari, procedir al
reintegrament d'aquesta.
g. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels imports rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Article 18. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució de concessió
1. Tota alteració dels requisits que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en
tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o beques atorgades per part d'altres administracions
o ens públics o privats la suma de les quals supere el cost de l'activitat subvencionable, donaran
lloc a la modificació de la resolució de concessió.
2. La concessió de la beca serà modificada i procedirà el seu reintegrament i l'exigència de l'interés
de demora des del moment del pagament de la beca, en els casos en la present ordre, així com en
els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer.
Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic, resultant d'aplicació el
que es disposa en el capítol I del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
3. El procediment per al reintegrament de les beques serà l'establit pels articles 41 i 42 de la Llei
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38/2003, General de Subvencions i pel títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
El Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà el
procediment de reintegrament de la beca segons el següent procediment:
a. En els casos en què concórrega alguna causa de reintegrament, notificarà aquesta circumstància
a la persona beneficiària per a procedir a la devolució de la quantitat indegudament percebuda en
el termini de dos mesos a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
b. De no efectuar-se la devolució en el termini indicat, s'incoarà el corresponent expedient de
reintegrament. En els casos en els quals de la instrucció de l'expedient i a la vista de les al·legacions
formulades per la persona interessada, es constate la procedència de la beca adjudicada, l'òrgan a
què es refereix el paràgraf anterior acordarà la conclusió de l'expedient amb l'arxivament de les
actuacions.
4. Quan, per contra, procedisca el reintegrament parcial o total de la beca concedida, aquest òrgan
procedirà a dictar l'oportuna resolució de reintegrament del principal així com dels interessos quan
siga procedent.
5. A la vista de la proposta efectuada, es resoldrà l'expedient notificant-lo a la persona interessada
al domicili d'aquest, de conformitat amb el que es disposa en l'article 7 del Decret 182/2014, de 24
d'octubre, del Consell, pel qual es regula l'ingrés dels drets de naturalesa pública gestionats per la
Generalitat, i la devolució d'ingressos indeguts relatius a tals drets.
6. Les modificacions i reintegraments de beques hauran de reflectir-se en les corresponents bases
de dades de persones becàries.
Article 19. Mètode de comprovació i pla de control
1. La comprovació administrativa de la justificació documental de la subvenció concedida, es
realitzarà mitjançant la revisió de la documentació que a aquest efecte s'ha establit en l'ordre de
bases i en el present annex.
2. La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat, existència de la condició o
compliment de la finalitat, es durà a terme en els termes establits en el pla de control que aprovarà
a aquest efecte la direcció general competent en matèria de Formació Professional, per delegació
de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'educació, i segons s'estableix en
l'article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i
de Subvencions.
Article 20. Responsabilitat i règim sancionador
Les persones beneficiàries de les beques quedaran sotmeses a les responsabilitats i règim
sancionador regulat en el capítol I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i en el capítol IV del títol X, de la Llei 1/2005, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
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