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Resolució del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació
econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la
reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 20202021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació
Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.
Mitjançant l'Ordre 26/2016, de 13 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de
llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs
de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la
Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades
a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals
(DOCV 7806 de 15 de juny de 2016).
Mitjançant la Resolució d'11 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport,
s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de
la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular,
per al curs escolar 2020-2021 (DOGV núm. 8834 de 15 de juny ).
D'acord amb el que s'estableix en l'apartat cinqué, punt 1 de l'esmentada resolució, finalitzat
el tercer període extraordinari, els centres docents de titularitat de la Generalitat esmentats
en l'annex I han comunicat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de
l'aplicació ITACA, les seues necessitats en concepte de reposició i de renovació de llibres de
text i material curricular per al curs 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació
Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional
Bàsica.
Així mateix, i de conformitat amb el que estableix l'apartat seté, punt 2, amb la finalitat d'agilitar
el pagament de les dotacions a aquests centres, es podran assignar els imports a través de
successives resolucions, atenent exclusivament la data de conformitat de la proposta de
necessitats presentada pel centre.
S’ha procedit a examinar les comunicacions de necessitats comunicades pels centres
docents de titularitat de la Generalitat esmentats en l'annex I.
Fent ús de les atribucions que m'atorga l'article 35.2 de l'Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, abans citada, resolc:
Primer
Assignar als centres docents que figuren en l'annex I d'aquesta resolució els imports per a
fer efectiu el pagament destinat a la reposició i renovació de llibres de text i material
curricular per al curs 2020-2021, per un import total de 407.849,73, d'acord amb el que
s'estableix en l'apartat sisé de la citada Resolució d'11 de juny abans citada.
Segon
De l'import total concedit (407.849,73 euros) a aquests centres, 100.403,50 euros
corresponents a l'Ensenyament Primari i Educació Especial, es finançaran a càrrec del
capítol II del pressupost de la Generalitat, aplicació 09.02.01.422.20.2. D’altra banda,
307.446,23 euros, corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria i a la Formació
Professional Bàsica, es finançaran a càrrec del capítol II del pressupost de la Generalitat,
aplicació 09.02.01.422.30.2.
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Tercer
Els imports assignats a cada centre docent es comunicaran a través de l'aplicació ITACA en
el mateix mòdul utilitzat per a la comunicació de les seues necessitats econòmiques.
Quart
D’acord amb el que estableix l'article 33.4 de l'Ordre de bases, els imports assignats seran
minorats pel romanent del curs anterior, en cas que hi haguera aquest romanent, i sempre
que el centre no haja optat pel seu reintegrament.
L'abonament de les dotacions es realitzarà, una vegada comunicada l'assignació, mitjançant
transferència bancària al compte del centre educatiu.
Cinqué
Aquestes dotacions es realitzen amb la col·laboració del Ministeri d'Educació i Formació
Professional a través del Programa de finançament de llibres de text i material didàctic.
Sisé
1. Els centres docents han de justificar la dotació segons el que es disposa en l'Ordre de 18 de
maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència (DOGV 2526, 09.06.1995), per la qual es
regula i s'exerceix l'activitat i l'autonomia de la gestió econòmica dels centres docents públics
no universitaris de la Comunitat Valenciana.
2. Els centres han de conservar els documents justificatius de l'aplicació del fons rebut.
València, 9 de novembre de 2020. El director general de Centres Docents: José Joaquín Carrión
Candel.

