
BO INFANTIL CURS ESCOLAR 2022/2023
LLISTAT PROVISIONAL D’AJUDES ALUMNAT 0-2 ANYS.

TERMINI AL·LEGACIONS: 
DEL 21 DE SETEMBRE AL 4 D’OCTUBRE, ambdós inclosos.

S'informa els centres i escoles infantils municipals (EIM) participants en la convocatòria
del curs 2022/2023 que es troba disponible, mitjançant l’aplicació informàtica “Bo Infantil”,
el llistat provisional d'admesos i exclosos, en relació amb el seu alumnat sol·licitant de
0-2 anys.

En aquest llistat consta el detall de les sol·licituds acceptades, les quantitats provisionals
de les ajudes concedides, així com les sol·licituds excloses i el motiu de l’exclusió.

Els centres i EIM informaran les famílies de l’import provisional de l’ajuda, així com dels
terminis i procediments per a presentar, si escau, les al·legacions pertinents. 

Les dades i els imports provisionals podran ser consultats per les persones sol·licitants en
la següent url:

https://gestioboinfantil.edu.gva.es/bonoinfantil/consultarResolucionAlumno.zul?idioma=es

A continuació es detallen els motius d'exclusió:

01 Supera llindar de renda familiar
02 Absència documentació preceptiva sol·licitud
04 Renúncia
05 Obligat AEAT
06 Diverses declaracions AEAT
07 No identificat AEAT

Procediment per a esmenar la sol·licitud, segons el motiu d’exclusió:

➢ Falta de documentació preceptiva (motiu 02):

El  motiu  d’exclusió  es  detalla  en  la  pestanya  “historial  de  l’alumne” en  l’aplicació
informàtica del Bo Infantil. El centre ha de pujar la documentació i enviar-la per correu
electrònic indicant el codi del centre i la identificació de l'alumne corresponent ( número de
SIP amb 10 dígits) a bonoinfantil@memorandum.net  .  

-La documentació requerida pot ser la següent:

- DNI/ Passaport.
- Llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la 
unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
- SIP
- Nasciturus: certificació mèdica oficial que acredite l’embaràs en el moment de la 
presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l’estat i la setmana de gestació.

https://gestioboinfantil.edu.gva.es/bonoinfantil/consultarResolucionAlumno.zul?idioma=es
mailto:bonoinfantil@memorandum.net


- Divorci, separació i custòdia compartida: sentència de divorci o conveni regulador,
segons siga procedent, així com certificat d’empadronament col·lectiu actualitzat en
el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l’alumne/a
sol·licitant de l’ajuda.
- Víctima de violència de gènere: còpia compulsada de l’Ordre de protecció a favor 
de  la  víctima,  o,  si  és  el  cas,  la  sentència  definitiva  condemnatòria  per  fets  
constitutius  de  violència  de  gènere  en  què  s’acorden  mesures  de protecció  a  
favor de la víctima.
-Novetat curs 22/23:  Autoritzar la consulta telemàtica mitjançant presentació de  
l'Annex Ic en cas de no haver autoritzat en la sol·licitud a l'obtenció de dades de 
l'AEAT i/o en cas de no haver presentat l'Annex Ic del cònjuge o persona d'anàloga 
relació. En cas de no presentar l'Annex IC, certificat resum anual de renda de 2020,
expedit per l'AEAT, del sol·licitant i/o del cònjuge o persona d'anàloga relació. 

➢ Incidència en les dades facilitades per l’Agència Tributària (motiu 05, 06,
07):

-En la pestanya “Resolució” de l'aplicació del bo infantil s'especifica, per a cada sol·licitud,
el motiu de l'exclusió i el NIF/NIE que ha generat aquesta exclusió. 

-La  documentació  s'entregarà  en  el  centre  on  l'alumne  estiga  matriculat,  i  el  centre
l'enviarà per correu indicant el codi del centre i la identificació de l'alumne corresponent
(número de SIP amb 10 dígits) a bonoinfantil@gva.es i la pujarà escanejada a l'aplicació
Bo Infantil en la pestanya “Documentació”.

DOCUMENTACIÓ  QUE  S'HA  D'APORTAR  PER  A  ESMENAR  ELS  MOTIUS
05,06,07:

- MOTIUS D'EXCLUSIÓ 05: OBLIGAT AEAT

Els interessats hauran de regularitzar la seua situació davant l’AEAT, sempre en relació
amb  l'exercici  2020.  En  cas  d'estar  obligats  hauran  de  presentar  una  còpia  de  la
declaració de l'IRPF de  l'exercici  2020.  I,  en cas de no estar obligats a presentar la
declaració  de  l'IRPF,  hauran  d'aportar  certificat  d'imputacions  de  l’AEAT,  on  conste
aquesta circumstància.

- MOTIUS D'EXCLUSIÓ 06: DIVERSES DECLARACIONS AEAT

S'haurà d'aportar un certificat resum anual de renda del 2020, expedit per l’AEAT.

- MOTIU D'EXCLUSIÓ 07: NO IDENTIFICAT AEAT 

Si  s'ha  presentat  la  sol·licitud  amb NIE,  hauran  de  cerciorar-se  que  el  sol·licitant  no
disposa actualment de DNI. En cas de disposar de DNI, haurà d'aportar-se. 

En cas de presentació de la sol·licitud amb número de passaport, s'haurà de comprovar
que no disposa de NIE. En cas de disposar de NIE, haurà d'aportar-se.



NOTA IMPORTANT: Figurar en el llistat provisional no suposa, en cap cas, adquirir  la
condició  de beneficiari/ària de l’ajuda,  i  les quantitats  assignades són provisionals.  La
quantia de l'ajuda atorgada i la condició de beneficiari/ària, s'obtindrà amb la resolució
definitiva,  d'acord amb l'art.  31  de l'Ordre 19/2018,  de 16 de maig,  de  la  Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Telèfon de contacte de Memorándum:

960627991

Telèfons de contacte de Bo Infantil: 

961970225
961970758
961970596
 


