Resolució del director general de Centres Docents per la qual s’aproven les instruccions
relatives a la justificació de les ajudes concedides mitjançant el 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, destinades a
facilitar la reactivació dels centres d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de
primer cicle de la Comunitat Valenciana.
Mitjançant el 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 van aprovar mesures de suport als centres d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de
primer cicle (DOGV núm. 8781 de 06/04/2020).
En l’article primer del Decret llei 2/2020 s’estableixen les ajudes econòmiques destinades a
facilitar la reactivació dels centres d’educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle
de la Comunitat Valenciana, i en l’annex es detalla la relació de beneficiaris d’aquesta.
Aquestes ajudes es concedeixen de conformitat amb el que es preveu en la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que en l’article 168.1.b
estableix que, d’acord amb el que es preveu en l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, podran concedir-se de manera directa aquelles subvencions l’atorgament o la quantia
de les quals impose a l’Administració una norma de rang legal, que seguiran el procediment de
concessió que els resulte d’aplicació d’acord amb la seua pròpia normativa.
Mitjançant la Resolució de 28 d’abril de 2020, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic,
s’autoritza una modificació en l’annex de transferències i subvencions corrents del programa
422.20, Ensenyament primari, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a la inclusió
d’una línia de subvenció de concessió directa per import de 16.655.972,37 euros, finançada amb
un ajust en el mateix capítol i programa. Es crea en el pressupost de la Generalitat Valenciana una
nova línia de subvenció de concessió directa, línia S8589, denominada «Ajudes econòmiques
destinades a facilitar la reactivació dels centres d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de
primer cicle de la Comunitat Valenciana», mitjançant la minoració de la línia de subvenció S5598
«Ajudes escolarització. Alumnes centres E.I. 1r cicle de titularitat de les corporacions locals i
titularitat privada (Bo-Infantil), del mateix capítol i programa (DOGV núm. 8804 de 05/05/2020).
La disposició final primera del decret llei faculta el conseller d’Educació, Cultura i Esport per a
adoptar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquest decret llei.
Al seu torn, l’article 84 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix
l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, atribueix en
l’article 84 a la Direcció General de Centres Docents les competències en matèria de centres
docents i serveis educatius, entre altres, d’educació infantil.
Vist tot això, resolc:
Aprovar les següents instruccions sobre la justificació i el pagament d’aquestes ajudes per part
dels centres i les escoles infantils municipals, tant de gestió directa com indirecta:
Primer. Els centres i escoles infantils municipals beneficiaris de l’ajuda hauran de presentar un
compte justificatiu, degudament signat pel titular o representant legal del centre o escola infantil
municipal, tant de gestió directa com indirecta, segons els models que s’estableixen en els annexos
I), Ia), Ib), Ic), Id) i Ie) d’aquesta resolució.
Segon. Només s’admetran com a despeses ordinàries de funcionament les que figuren detallades
en l’annex Id) d’aquesta resolució, d’acord amb el que es preveu en l’article 1.5 del Decret llei
2/2020, de 3 d’abril.
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Tercer. Amb caràcter previ al pagament de l’ajuda, l’Administració comprovarà que els centres
autoritzats i les escoles infantils municipals de gestió indirecta compleixen amb les obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social. No serà necessari que aquests aporten la documentació
acreditativa d’aquest compliment ni la declaració responsable de no estar incurs en cap de les
prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari, assenyalades en l’article 13 de la Llei
38/2003, general de subvencions, ja que aquesta informació ja consta en poder de l’Administració.
No obstant això, si és el cas, els podrà ser requerida aquella documentació que es considere
necessària per a la seua acreditació.
Així mateix, l’Administració, amb caràcter previ al pagament de l’ajuda a les escoles infantils
municipals de gestió directa, comprovarà que els ajuntaments titulars d’aquestes estan al corrent
amb el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de
Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable, tal com s’estableix en l’article 199.4 de la Llei
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.
Quart. Els centres i escoles infantils municipals hauran de custodiar i posar a la disposició de
l’Administració, en cas de ser requerida, tota aquella documentació que acredite l’import de les
despeses detallades en els diferents annexos d’aquesta resolució.
Cinqué. Les ajudes a què fa referència el Decret llei 2/2020, de 3 d’abril, estan excepcionades del
règim de pagament anticipat, segons s’estableix en l’article 44 de la Llei 10/2019, de 27 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020, i s’abonaran a cada centre i
escola infantil municipal de la manera següent:
– El 50% de l’ajuda concedida, una vegada publicada aquesta resolució d'acord amb el que es
preveu en l’apartat sèptim.
– El 50% restant, quan el beneficiari justifique la totalitat de la subvenció en els termes establits en
l’apartat següent.
Sisé. Els centres i escoles infantils municipals, tant de gestió directa com indirecta, beneficiaris
d’aquesta ajuda, hauran de presentar, mitjançant l’aplicació informàtica Bo Infantil de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, la documentació justificativa de les despeses generades, des de l’1
d’abril de 2020 fins a la data de finalització del curs 2019/2020, i adjuntaran els annexos d’aquesta
resolució, degudament emplenats i signats, com a documentació acreditativa d’aquesta despesa
justificada.
El termini per a realitzar la justificació començarà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució
d'acord amb el que es preveu en l’apartat següent i finalitzarà el 15 de setembre de 2020.
La falta de presentació de la justificació de les despeses en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de
la subvenció.
Sèptim. Aquesta resolució es comunicarà als centres i escoles infantils municipals mitjançant
l’aplicació informàtica Bo Infantil de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i es publicarà en la
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’URL següent:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primerciclo.
Huité: Des de la Direcció General de Centres Docents es facilitarà als centres i escoles infantils
municipals, per les vies habituals, un manual d’ajuda per a realitzar la justificació d’aquesta ajuda en
l’aplicació informàtica Bo Infantil.
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