AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL

ORDRE 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els
centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat
Valenciana. [2018/4898]

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’
Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs
escolar 2018-2019.

AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
OBJECTE, PERSONES BENEFICIÀRIES I FINANCIACIÓ
Apartats primer, segon i tercer de la Resolució.
●

Ajudes destinades a:
- L'escolarització de l'alumnat de 0-3 anys matriculat en centres i de 0-2 anys matriculat en
escoles infantils municipals.
- Les escoles infantils municipals (EIM d'ara endavant) per a l'escolarització de l'alumnat de 2-3
anys.
FINANÇAMENT:
-Import global màxim convocatòria: 42.000.000€.
-Exercici 2018 (Sept-Des. 2018): 16.800.000 €.
-Exercici 2019 (Gener-Juny 2019): 25.200.000 €.
APLICACIÓ INFORMÀTICA:
Plataforma Informàtica de la Conselleria (Bo Infantil).
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AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL

RESUM I PRINCIPALS NOVETATS
AJUDES ESCOLARITZACIÓ ALUMNAT
0-3 EN CENTRES AUTORITZATS I
0-2 EN ESCOLES INFANTILS
MUNICIPALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
PROCEDIMENT
Apartat Quart i Cinquè de la Resolució.
-Termini presentació de Sol·licituds Famílies i lliurament al centre on estiga matriculat l'alumne/a: del 9 al 21 juny de 2018.
-Serà obligatori la presentació de la sol·licitud (manual o telemàtica), signada pels representants legals de l'alumnat al centre on
estigui matriculat l'alumne/a
-Les persones sol·licitants de l'ajuda en cursos anteriors, emplenaran la sol·licitud i no hauran de lliurar documentació. Només lliuraran
documentació preceptiva si la seua situació familiar ha variat pel que fa al curs anterior.
-Excepcionalment els fills o filles de víctimes de violència de gènere o de dones en risc d'exclusió social, podran sol·licitar l'ajuda
durant el curs escolar, previ informe de la Conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho
permeten.
Sol·licitud (AnnexI):
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo
Sol·licitud telemàtica famílies:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BONO_INFANTIL&version=1&idioma=va&login=a&idProcGuc=16885&idCatGuc=PR

- Els centres i escoles municipals realitzaran:
●

●

●

La recepció de la documentació i comprovació de sol·licituds de les famílies.
La verificació de sol·licituds, la incorporació de dades en l'aplicació Bo Infantil i l'enviament de la documentació i sol·licituds a l'entitat
col·laboradora. Termini: del 12 al 26 juny 2018.
La introducció de dades en l'aplicació, segons el Manual d'ajuda disponible a la web. Per a això, serà necessari algun dels sistemes de
signatura electrònica admesos a la Seu Electrònica de la Generalitat.
Manual d’ajuda:
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo
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AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
●

La introducció en l’aplicació del cost en concepte de escolarització, que no podrà
superar els següents imports màxims:

●

EDAT

IMPORT

1 ANY (2018)

460€

1-2 ANYS (2017)

350€

2-3 ANYS (2016)

280€

L’acreditació dels costs per trams de l’alumnat 0-3 s'enviarà a la Sotsdirecció
General de Centres, mitjançant l'aplicació informàtica.

●

Un alumne/a no pot estar inscrit/a en més d'un centre o escola municipal.

●

No seran validades les sol·licituds no tramitades en forma i termini.
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AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
REQUISITS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Apartat Sisè de la Resolució.
- Estar matriculat per al curs 2018/2019 a la data de finalització de
presentació de sol·licituds.
- Haver nascut o estar previst el seu naixement abans del 31-12-2018.
- No podran ser persones beneficiàries l'alumnat del qual la renda familiar
supere els següents imports:

FAMÍLIES

RENDA 2016

2 MEMBRES

72.460€

3 MEMBRES

75.641€

4 MEMBRES

78.822€

5 MEMBRES

82.003€

A partir de 6 MEMBRES

85.184€
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AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
DETERMINACIÓ DE LA RENDA FAMILIAR
Apartat Setè de la Resolució.
- La renda familiar anual per al curs 2018/19 serà la suma de les rendes
de l'exercici 2016 dels membres que integren la unitat familiar.
- Es recaptaran les dades econòmiques corresponents a l'exercici 2016,
computant-se els imports continguts en les caselles 392 i 405 de l'IRPF.
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AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
VALORACIÓ SOL·LICITUDS
Apartat Vuitè de la Resolució.
- L'import de l'ajuda es determinarà en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per
capita familiar.
- L'ajuda es distribuirà proporcionalment al nombre d'alumnes/as que compleixen els requisits en cada
interval d'edat.
Imports màx. i mín. de l’ajuda mensual per tram d’edat. Curs 2018/19

TRAM D’EDAT

IMPORT TOTAL
MÀXIM MENSUAL

IMPORT TOTAL MÍNIM
MENSUAL

0-1 AÑOS

200 €

70€

1-2 AÑOS

120 €

70 €

2-3 AÑOS

140 €

80 €

- L'alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió social rebrà l'import màxim establert, segons el
tram d'edat.
- Els fills o filles de víctima de violència de gènere, la renda familiar del qual no supere el límit de renda
familiar establert, rebrà l'import màxim establert segons el tram d'edat.
Efectuada baremació

Llistat provisional

Plaç de 10 díes hàbils per a subsanacions
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AYUDAS
PRIMER
ESCUELAS
CICLEINFANTILES
E. INFANTIL
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
Apartat Novè de la Resolució.
- Els centres i escoles municipals disposaran, mitjançant l'aplicació, de la
relació de persones beneficiàries, l'ajuda mensual concedida i les sol·licituds
denegades amb el motiu de denegació.
- Les persones sol·licitants també podran accedir telemàticament a aquesta
informació en l'adreça electrònica habilitada a aquest efecte.
https://gestioboinfantil.edu.gva.es/bonoinfantil/consultarResolucionAlumno.zul?idioma=ca

- Els centres o escoles municipals posaran en coneixement de les famílies que
està disponible el llistat de l'alumnat beneficiari.
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ESCUELAS
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PRIMER
CICLEINFANTILES
E. INFANTIL
BAIXA I CANVIS DE CENTRE O EIM
Apartat Deu de la Resolució.
-El responsable legal de l'alumne/a emplenarà el model normalitzat de canvi
de centre (Annex II). Els centres i EIM ho registraran en l'aplicació.
-Si un/a alumne/a se matricula en un centre o EIM després de presentar la
sol·licitud i, abans d'iniciar-se el curs, el canvi tindrà efecte des de l'inici
de curs.
- A l'efecte de pagament, els canvis de matrícula es consideraran
efectuats a partir del mes següent en què es produeixen (a excepció de
setembre).
- Per a baixes definitives, la persona sol·licitant emplenarà l'Annex III i ho
lliurarà al centre o EIM, qui gravarà aquesta baixa en l'aplicació.
Anex II: Solicitut canvi de Centre
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Anexo III: Solicitut de baixa del centre o EIM:
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo
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AYUDAS
ESCUELAS
AJUDES
PRIMER
CICLEINFANTILES
E. INFANTIL
CERTIFICACIÓ DE’ASSISTÈNCIA
Apartat Onze de la Resolució.
-Els centres i EIM certificaran mensualment l'assistència de l'alumnat beneficiari
mitjançant l'aplicació informàtica, amb caràcter general, durant els 5 primers dies
naturals del mes següent, així com una declaració responsable que aquest alumnat ha
assistit.
JUSTIFICACIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Apartat Dotze de la Resolució.
-Els responsables legals de l'alumnat beneficiari justificaran mensualment
l'assistència al centre o escola municipal mitjançant la ferramenta de gestió
informàtica que els serà facilitada a través dels centres o EIM.
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CICLE
INFANTILES
E. INFANTIL
RÈGIM DE PAGAMENT I REGULARITZACIONS
Apartat Tretze de la Resolució.
MES

PROCEDIMIENT

SETEMBRE 2018

-Pagament anticipat (Setembre-Decembre).

GENER 2019

-Regularització (comprobació certificacions centre): Setembre-Decembre.
-Pagament anticipat (Gener-Abril) amb regularitzacions.

JUNY 2019

-Comprobació certificacions dels centres i justificació mensual de les famìlies.
-Regularització de Gener-Abril i Setembre-Decembre, en el seu cas.
-Pagament (Maig i Juny) amb regularitzacions.
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RESUM AJUDES ESCOLES
INFANTILS MUNICIPALS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA PER A
l'ESCOLARITZACIÓ DE
L'ALUMNAT DE 2-3 ANYS
13

AYUDASPRIMER
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E. INFANTIL
PROCEDIMENT
Apartat Quart de la Resolució.
- Presentació de Sol·licituds (via telemàtica): del 12-26 de juny de 2018.
-El representant de l'entitat local o empresa concessionària, si escau, emplenarà la sol·licitud
utilitzant els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat: https://sede.gva.es.
- El certificat signat per l'interventor/a (Annex IV) de la corporació local titular de la EIM el
qual especifique, a partir de les dades de l'Ajuntament o de les dades facilitades per l'empresa
concessionària, el cost i el nombre d'unitats de 2-3 anys autoritzades i en funcionament i/o el
nombre dels llocs escolars de 2-3 anys en les unitats mixtes, a la data de finalització de
presentació de sol·licituds. S'escanejarà i s'enviarà a la S-G de Centres Docents mitjançant
l'aplicació informàtica, en el període de presentació de sol·licituds.
- No seran vàlides les sol·licituds que no sigan tramitades en forma i termini.
-La introducció de dades de l'alumnat en l'aplicació es realitzarà segons el Manual d'ajuda
disponible a la web.

Annex IV: Certificat Costos Ajuntament:
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo
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CICLEINFANTILES
E. INFANTIL
REQUISITS
Apartat Sisè de la Resolució i 28 de l'Ordre de Bases.
Entre uns altres:
- Tenir les aules degudament autoritzades.
- Complir amb la normativa vigent: calendari, horari escolar, ràtios, alta en Seguretat Social,
compliment de protecció del menor del personal, etc.
- Realitzar el procés d'admissió de tot l'alumnat de la EIM segons l'establert en la Disposició
Addicional Segona del Decret 40/2016, de 15 d'abril.
- Remetre el certificat del cost d'escolarització. (Annex IV).
- No cobrar a les famílies quantitat alguna per cost d'escolarització, matrícula ni reserva de
plaça.
- Gravar en l'aplicació informàtica les dades de l'alumnat que ocupa aquests llocs (per evitar
duplicitats en la matriculació d'aquest alumnat en diferents centres o EIM) i mantenir
actualitzades durant tot el curs escolar les possibles altes i baixes.
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AYUDAS
ESCUELAS
VALORACIÓ SOL·LICITUDS
Apartat Vuitè i Novè de la Resolució.
- L'import de l'ajuda es determinarà mitjançant un certificat, signat per l'interventor o interventora de la corporació local
titular de l'escola municipal, que especificarà, a partir de les dades obrantes a l'ajuntament o de les dades facilitades per
l'empresa concessionaria, el cost mensual de les unitats autoritzades i en funcionament de 2-3 anys i/o el cost dels llocs escolars
amb alumnat matriculat 2-3 anys en les unitats mixtes, a la data de finalització de presentació de sol·licituds (Annex IV).
-Per al cas de les unitats 2-3 anys, els costos especificats en aquest certificat es calcularan com segueix:
1. El cost total mensual de funcionament de totes les unitats de 2-3 anys autoritzades i en funcionament: Es calcula el cost
total anual i es divideix entre 10 (mesos del curs escolar).
2. El cost del personal docent:
a) El cost total mensual del mestre/a (coordinador/a) de l'escola municipal que siga centre complet (tres o més unitats)
segons l'article 4 del Decret 2/2009: El sou brut anual es divideix entre el nombre total d'unitats en funcionament de l'escola
municipal i es multiplica pel nombre d'unitats de 2-3 anys. El resultat es divideix entre 10 (mesos del curs escolar).
b) El cost total mensual de altre personal dedicat a la docència (mestre/a, tècnic/a) en les unitats 2-3: Establert en
l'article 12 per a centres complets i 14 per a centres incomplets del Decret 2/2009. A partir del sou brut anual, es divideix
entre 10 (mesos del curs escolar). En el cas d'escoles infantils amb més d'una unitat 2-3 anys, s'haurà de calcular la mitjana
del cost per unitat 2-3, i aquesta és la que es facilitarà en el certificat de costos.
- Els costos especificats en aquest certificat per al cas de les places 2-3 anys en unitats mixtes, seran determinats per la EIM:
En el cas d'escoles infantils amb alumnat 2-3 anys matriculat en més d'una unitat mixta, s'haurà de calcular la mitjana del cost
d'aquestes places en unitats mixtes, i aquesta és la que es facilitarà en el certificat de costos.
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Aquests costos tenen els següents llindars màxims:

AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
Aquests costos tenen les següents llindars máxims:

AULES 2-3 ANYS

ALUMNAT 2-3 ANYS EN
AULES MIXTES

- Cost del personal dedicat a la
docencia en l’aula (según D. 9/2009)
- Cost Funcionament aula

4.940 € mes/aula

- Cost Plaça Escolar

280 € mes/alumne/a

600 € mes/aula

-A continuació es facilita un exemple de càlcul de costos en una EIM de 6 unitats i una
EIM amb dues unitats, amb diferents característiques, per emplenar el certificat de
costos de l'Interventor/a:
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EXEMPLE: MODEL CERTIFICAT AJUNTAMENT CENTRE COMPLET (ANNEX IV)
Una EIM amb les següents característiques, a la data de finalització de presentació de sol·licituds:
- 6 unitats:
- 1 unitat de 0-1 anys.
- 1 unitat d'1-2.
- 2 unitats de 2-3.
- 1 unitat 0-3, amb 8 alumnes de 2-3 matriculats/des.
- 1 unitat 1-3, amb 10 alumnes de 2-3 matriculats/des
.
- Personal:
- Un/a mestre/a coordinador/a.
- Cinc tècnics o tècniques, dels quals un/a està en una unitat 2-3 i dues en les unitats mixtes (que no entrarien
per al càlcul de les unitats de 2-3)
- Un/a mestre/a en la unitat 2-3.
- Tres tècnics o tècniques de suport per a tota l'escola.
-Suposant:
- Cost total funcionament aules 2-3: 10.520,00€/any.
- Sou brut anual mestre/a, coordinador/a: 32.000,00€/any.
- Sou brut anual tècnic o tècniques: 26.458,00€/any.
- Sou mestre/a aula 2-3: 31.550,00€/any.
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AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
CÀLCULS
COST UNITATS 2-3
- Cost total anual de funcionament de totes les unitats de 2-3 anys en funcionament:
- EIM té 2 unitats de 2-3 anys: 10.520,00 € (5.260,00 € anual/unitat)
- Cost mensual: 1.052,00 € (10 mensualitats)
- Cost anual brut del mestre/a coordinador/a de la EIM:
- 1 mestre/a coordinador/a: 32.000,00 €
- El cost del mestre/a en proporció al total d'aules (6 unitats): 5.333,3 €
- El cost del mestre/a para les unitats 2-3 anys (2 unitats): 10.666,6 €
*En l'aplicació el cost del coordinador/a no es dividirà entre nombre d'unitats perquè és automàtic, posar el sou
mensual.
- Cost mensual: 1.066,6 € (10 mensualitats)
- Personal dedicat a la docència, categoria professional (mestre/a o tècnic/a) i cost anual brut unitats de 2-3
anys:
- 1 aula 2-3, 1 tècnic/a: 26.458,00 €
- 1 aula 2-3, 1 mestre/a: 31.550,00 €
- Suma cost personal dedicat a la docència de les 2 unitats: 58.008,00 €
- Cost mensual: 5.808,8 € (10 mensualitats)
COST TOTAL A CERTIFICAR PER L'INTERVENTOR/A (ANNEX IV):
Total: 1.052,00+1.066,60+5.808,80 = 7.919,40 €/mes
Per unitat: 3.959,70 €/mes
19
Nota: No s'inclou el personal tècnic de suport, ja que amb aquest personal se superaria el mínim establert en l'article
12 del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els
centres que imparteixen el Primer Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2009/195].

AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
CÀLCULS
COST PLAÇA 2-3 EN UNITATS MIXTES:
La EIM haurà de determinar el cost de les places 2-3 anys en una unitat mixta.
Si es té més d'una unitat mixta amb alumnat 2-3 matriculat, s'haurà de certificar i introduir el valor mitjà del cost
d'aquestes places 2-3 anys.
En aquest exemple, podria considerar-se:
- Cost plaça 2-3 en unitat 0-3 anys: 300,00 €
- Cost plaça 2-3 en unitat 1-3 anys: 225,00 €
El cost mitjà 2-3 en unitats mixtes a certificar: 262,50 €/alumnes/mes
Nombre d'alumnes 2-3 en mixtes: 18
Total cost: 262,50 x 18 = 4.725,00 €/mes
COST TOTAL A CERTIFICAR PER L'INTERVENTOR/A (ANNEX IV):
Total alumnat 2-3 en mixtes: 18
Cost mensual alumne/a: 262,50 €/mes
Total: 4.725,00 €/mes
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CERTIFICAT INTERVENTOR
Concepte

Núm. unitats

Cost mensual per unitats 2-3 años
(€)

Cost mensual total (€)

Unitats de 2-3 anys autoritzades i
en funcionament per al curs
escolar 2018/2019

2

3.959,70 €/mes aula 2-3

7.919,40 €/mes aulas 2-3

Núm. de llocs
de 2-3 anys en
unitats mixtes

Cost mensual per alumne 2-3 anys
matriculat en unitats mixtes (€)

Cost mensual total alumnat 2-3
anys en unitats mixtes (€)

18 (8+10)

262,50 €/mes alumne/a

4.725,00 €/mes alumnes

Concepte

Llocs en unitats mixtes amb
alumnat de 2-3 anys matriculat
per al curs escolar 2018/2019
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E. INFANTIL
EXEMPLE: MODEL CERTIFICAT AJUNTAMENT CENTRE INCOMPLET (ANNEX IV)
Una EIM amb les següents característiques, a la data de presentació de sol·licituds:
- 2 unitats:
- 1 unitat de 2-3.
- 1 unitat 0-3, amb 5 alumnes de 2-3 matriculats o matriculades.
- Personal:
- Un/a mestre/a en la unitat 2-3.
- Un/a tècnic/a en la unitat mixta de 0-3 (no entraria per al càlcul de l'aula 2-3).
-Suposant:
- Cost total funcionament aula de 2-3: 4.500€/any.
- Sou brut anual mestre/a: 30.649,00€/any.
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AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
CÀLCULS
COST UNITAT 2-3
-Cost total anual de funcionament de la unitat de 2-3 anys en funcionament:
- EIM té 1 unitat de 2-3 anys: 4.500,00 € anual/unitat.
- Cost mensual: 450 € (10 mensualitats)

- Personal dedicat a la docència, categoria professional (tècnic/a o mestre/a) i cost anual brut unitat de 2-3 anys:
- 1 aula 2-3, 1 mestre/a: 30.649,00 €
- Cost mensual: 3.064,9 € (10 mensualitats)
COST TOTAL A CERTIFICAR PER L'INTERVENTOR/A (ANNEX IV):
Total: 450€+3.064,9€=3.514,9 €/mes aula 2-3.

Nota: No s'inclourà el personal tècnic de suport que supere el mínim establert en l'article 14 del Decret 2/2009, de 9 de
gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que imparteixin el Primer
23
Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2009/195].

AJUDES PRIMER CICLE E. INFANTIL
CÀLCULS
COST PLAÇA 2-3 EN UNITAT MIXTA:
La EIM haurà de determinar el cost de les places 2-3 anys en una unitat mixta.
En aquest exemple, podria considerar-se:
- Cost plaça 2-3 en unitat 0-3 anys: 270,00 €

Nombre d'alumnes 2-3 en mixtes: 5
Total cost: 270€ x 5= 1.350,00€/mes
COST TOTAL A CERTIFICAR PER L'INTERVENTOR/A (ANNEX IV):
Total alumnat 2-3 en mixtes: 5
Cost mensual alumne/a: 270,00 €/mes
Total: 1,350,00 €/mes
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CERTIFICAT INTERVENTOR/A
Concepte

Núm. unitats

Cost mensual per unitats 2-3 anys
(€)

Cost mensual total (€)

Unitats de 2-3 anys autoritzades i
en funcionament per al curs
escolar 2018/2019

1

3.514,9 €/mes aula 2-3.

3.514,9 €/mes aula 2-3.

Núm. de llocs de
2-3 anys en
unitats mixtes

Cost mensual per alumne 2-3 anys
matriculat en unitats mixtes (€)

Cost mensual total alumnat 2-3
anys en unitats mixtes (€)

5

270,00 €/mes alumne/a.

Concepte

Llocs en unitats mixtes amb
alumnat de 2-3 anys matriculat
per al curs escolar 2018/2019

1,350,00€/mes alumnes.

25

AJUDES
AYUDAS
PRIMER
ESCUELAS
CICLEINFANTILES
E. INFANTIL
JUSTIFICACIÓ

Apartat Dotze de la Resolució.

- Els titulars o representants de les EIM/Empreses concessionàries
presentaran un certificat de justificació (Annex V), en els mesos de
gener i juny.
- Es detallarà, per a cada mes del període corresponent, el nombre
d'unitats 2-3 autoritzades i en funcionament i el nombre dels llocs
escolars en aules mixtes amb alumnat matriculat de 2-3 anys i es
comprovarà que aquestes dades no han variat respecte a la Resolució de
concessió de l'ajuda.
- Si hi hagués discrepància entre tots dos certificats, es procedirà a
realitzar la regularització corresponent.
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AJUDES
AYUDAS
PRIMER
ESCUELAS
CICLEINFANTILES
E. INFANTIL
RÈGIM DE PAGAMENT I REGULARITZACIONS

Apartat Tretze de la Resolució.

MES

PROCEDIMENT

SETEMBRE 2018

Pagament (Setembre-Decembre)

GENER 2019

Justificació i Regularització (Setembre-Decembre)
Pagament vestret (Gener-Abril) amb regularitzacions

JUNY 2019

Justificació i Regularització (tot el curs)
Pagament (Maig i Juny) amb regularitzacions
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AYUDAS
ESCUELAS
AJUDES
PRIMER
CICLEINFANTILES
E. INFANTIL

PER A QUALSEVOL DUBTE, PODEN CONTACTAR AMB EL
SERVEI MITJANÇANT:
CENTRES AUTORIZATS D’ E.INFANTIL (0-3):
bonoinfantil@gva.es
961970585
961970590
961970173
ESCOLES MUNICIPALS INFANTILS (0-3):
escolesmunicipals@gva.es
961970758
961970870
961970173
SOLUCIÓ DE INCIDÈNCIES CLAU D’ACCES:
acceso_bonoinfantil@difusio.gva.es
961207685
En cas que algun d'aquests telèfons es modificara, s'actualitzarà en aquesta pàgina.
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