
DOCUMENT INFORMATIU DE PROCEDIMENT I  REQUISITS DE JUSTIFICACIÓ DE
LES AJUDES  ECONÒMIQUES  CONCEDIDES  A CENTRES PRIVATS  CONCERTATS
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAM 22/23

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la
convocatòria de sol·licitud d’ajudes econòmiques per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora
en els centres privats concertats per al curs 2022-2023 (DOGV 9439/30.09.2022).

El  present  document  concreta  el  procediment  i  alguns aspectes  destacables  per  a  la
presentació del compte justificatiu de les actuacions efectuades per al desenvolupament
de les actuacions del PAM en el curs 2022-2023.

Es recorda,  com s'especifica en la  RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2022,  del
secretari  autonòmic  d’Educació  i  Formació  Professional,  que  el  termini  de
presentació del compte justificatiu finalitza el 15 de novembre de 2022 i, també, que
la quantitat a justificar ha de ser, com a mínim, la concedida.

1. TIPUS DE DESPESES SUBVENCIONABLES

• Materials impresos i escolars d'oficina: llibres, manuals, fotocòpies, cartolines, etc.

• Materials  de  diagnòstic:  proves,  qüestionaris  per  a  la  detecció  de  necessitats
educatives.

• Material  cientificotecnològic  fungible:  material  de  laboratori  de  Física,  Química,
Biologia, Taller de Tecnologia, Taller de Matemàtiques o altres tallers.

• Material audiovisual i informàtic per a ús directe a l’alumnat: televisors, projectors,
pissarres  digitals,  ordinadors,  tauletes,  tots  ells  amb  els  corresponents  treballs
d'instal·lació (detallat en la factura), si fora el cas.

• Materials  escolars  d'adequació  a  la  diversitat  i  necessitats  de  l'alumnat  com a
instruments d'aprenentatge.

• Personal i  activitats complementàries: nòmines de personal no subvencionat pel
concert educatiu directament relacionat amb l'objecte de la convocatòria, transport
per a la realització d'eixides escolars i assegurances d'esdeveniments esportius.

• Mitjans  digitals:  plataformes  d’aprenentatge  per  a  promoure  l'autonomia  de
l'alumnat i potenciar la metodologia del centre.



2. PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

La justificació de les ajudes es realitzarà, a efectes de compte justificatiu i  del  pla de
control, en l’Oficina virtual per a centres educatius (OVICE), a través de la qual el centre
presentarà la documentació següent: 
- Relació classificada de les despeses amb identificació del creditor i del document, el seu
import, la data d’emissió, la data de pagament, el document justificatiu del seu pagament i
la intervenció del PAM relacionada amb la despesa realitzada. Tota la facturació haurà
d’estar datada en el període comprés entre l’1 de setembre de 2022 i el 15 de novembre
de 2022.
- Factura de les despeses realitzades (amb justificant de moviment bancari).
-  Declaració  responsable  de  la  titularitat  del  centre  en  què  es  faça  constar  que  es
desenvolupen  les  actuacions  orientades  a  l’alumnat  de  compensació  educativa,  a  la
reducció de l’abandonament escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla
d’actuació per a la millora, excloent-ne les despeses ordinàries de funcionament.
En  el  cas  d’incloure  nòmines  de  personal  directament  relacionat  amb l’objecte  de  la
convocatòria,  declaració  responsable  de  què  aquesta  no  ha  estat  subvencionada  pel
concert educatiu del centre.

Tota aquesta documentació es generarà dins la plataforma i només s’hauran d’adjuntar les
factures justificatives de la  despesa amb el  seu corresponent  document justificatiu  de
pagament. 
En finalitzar el tràmit es podrà descarregar un justificant en format PDF.

Respecte a les factures, segons la forma de pagament:

-  Si ha sigut pagada a través del banc, es presentarà la factura amb la seua
corresponent transferència bancària en un únic arxiu amb extensió PDF o ZIP, en la qual
ha de quedar reflectit l’import de la factura i el número identificatiu d’aquesta.

- Si no ha sigut pagada pel banc, es presentarà factura electrònica.

Tota  factura  que  justifique la  subvenció  haurà  d'haver  sigut  emesa  entre  el  dia  1  de
setembre de 2022 i el dia de presentació de la documentació, tots dos inclusivament.

Termini: El període de presentació de la documentació acabarà el 15 de novembre de
2022.

El subdirector general d’Innovació i Qualitat Educativa


