Direcció General de Centres Docents
Servei de Títols, Programes de Gratuïtat i Ajudes a l’Estudi

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES
DESTINADES A FACILITAR LA REACTIVACIÓ DELS CENTRES D'EDUCACIÓ
INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE PRIMER CICLE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Mitjançant Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de
la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la
Covid-19 es va concedir una ajuda als centres autoritzats i a les escoles infantils
municipals amb l'objectiu de pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la
Covid-19.
En l'aplicació informàtica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport s'ha habilitat una
pestanya, “COVID19”, perquè els centres i escoles infantils municipals realitzen la
justificació de l'ajuda concedida.
En aquesta pestanya “COVID 19” els centres i escoles municipals podran consultar
l'import de l'ajuda concedida i introduiran l'import de la justificació, adjuntant per a la seua
acreditació els annexos que es detallen en la Resolució del Director General de Centres
Docents per la qual s'aproven les instruccions relatives a la justificació de les ajudes
concedides mitjançant Decret llei 2/2020, de 3 d'abril.
Les ajudes s'abonaran a cada centre i escola infantil municipal de la següent forma:
– El 50% de l'ajuda concedida, una vegada publicada l’esmentada Resolució del Director
General.
– El 50% restant, quan el centre o escola municipal beneficiari justifique la totalitat de la
subvenció.
La justificació començarà l'endemà de la publicació de la Resolució d'instruccions en la
pàgina web de la Conselleria i finalitzarà el 15 de setembre de 2020.
L'import justificat total, corresponent a les despeses dels mesos d'abril, maig i juny de
2020, s'introduirà en l'aplicació el mes de juny. S'ha de tindre en compte que un centre o
escola infantil municipal podrà justificar el total de l'ajuda amb anterioritat a la data límit
establida, però una vegada confirmada la justificació en l'aplicació informàtica, la mateixa
quedarà tancada i no serà accessible per al centre o escola municipal.
Recordar que:
- no s'admetran factures corresponents a despeses ordinàries que no estiguen inclosos en
el detall facilitat en l'annex II de la Resolució d'Instruccions.
- en cas de despeses subvencionades per una altra administració pública o entitat
privada, s'haurà de descomptar l'import ja subvencionat de la despesa justificada.
- en cas de despeses de caràcter anual es calcularà la part proporcional als mesos d'abril,
maig i juny de 2020.
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- en el moment que un centre o escola infantil municipal tanque la justificació, i des del
servei que gestiona l'ajuda, es comprove la documentació acreditativa, es procedirà a
proposar el pagament d'aquesta.
L'import total abonat serà la quantitat justificada, amb el límit màxim de la subvenció
concedida.
Pasos para realitzar la justificació:
1. En la pantalla principal de la plataforma, desplegar COVIDb 19 i seleccionar l'opció
“justificació”:

2. Seleccionar en el desplegable de “mes”, el mes de juny i clicar en “buscar”:

3. Fer doble clic en el mes de juny:
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4. I es visualitzarà la sigüent pantalla:

El camp “Import resolució” és un camp fix facilitat per l'aplicació. El centre ha d'introduir
l'import de la seua justificació en el camp “Import indicat” i el camp “Import justificat” es
calcularà automàticament i serà el menor dels dos imports anteriors.
5. Pujar, obligatòriament, la documentació justificativa de la despesa .

En concret, s'han de pujar tots els annexos, que conformen el compte justificatiu inclosos
en la Resolució del Director General de Centres Docents per la qual s'aproven les
instruccions relatives a la justificació d'aquestes ajudes, junts en un únic zip. Mentre el
centre no tanque la justificació, es pot tornar a pujar un altre arxiu .zip, totes les vegades
que es necessite, però només es guardarà l'últim pujat, el qual ha de contindre tots els
annexos.
Els annexos són els següents:
Annex I – Presentació de la documentació que conforma el compte justificatiu de l'ajuda
Annex Ia– Declaració responsable
Annex Ib– Despeses del personal docent contractat durant els mesos d'abril, maig i juny
de 2020
Annex Ic– Despeses del personal no docent contractat durant els mesos d'abril, maig i
juny de 2020
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Annex Id– Altres despeses corrents dels mesos d'abril, maig i juny de 2020
Annex Ie– Relació de factures de despeses corrent
Una vegada introduït l'import justificat i pujats els esmentats annexos s'ha de clicar
“Confirmar la Justificació” i apareixerà la següent pantalla:

Per a qualsevol dubte o consulta poden dirigir-se al correu bonoinfantil@gva.es

