
Resolució  de  17  de  juliol  de  2020,  de  la  Secretaria  Autonòmica  d’Educació  i
Formació Professional, per la qual s’estableixen instruccions relatives a la gestió de
les hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per
a la millora en els centres privats concertats per al curs 2020-2021. 

Per l'Ordre 33/2018, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport,  s'aproven les bases reguladores per  a la  concessió d'ajudes econòmiques en
concepte de subvenció i  d'hores addicionals de professorat  dirigides a centres privats
concertats per al desenvolupament d'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 (DOGV núm. 8361 de 14.08.18).
Per Resolució de 25 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport,  es  convoca  i  es  regula  el  procediment  de  sol·licitud  d'hores  addicionals  de
professorat  per al  desenvolupament del  Pla d'actuació per  a la  millora en els centres
privats concertats per al curs 2019-2020 (DOGV núm. 8539 de 02.05.19).
Per  Resolució  de  30  juliol  de  2019,  del  secretari  autonòmic  d'Educació  i  Formació
Professional, de la convocatòria de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al
desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per
al curs 2019-2020 (DOGV núm. 8605 de 02.08.2019). En aquesta resolució s'assignen les
hores  addicionals  de  professorat  per  al  desenvolupament  d'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 als centres privats
concertats per al curs 2019-2020.
Per Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, s'aproven 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 (DOGV núm.8781 de 06.04.2020).
Entre les mesures urgents aprovades per aquest decret llei està la de garantir els recursos
necessaris a l'inici del curs 2020/2021, complint amb les obligacions que estableixen els
articles 71.3 i 72.2 de la Llei orgànica 2/2006, d'educació. Per aquest motiu, es preveu
una ajuda directa per a la dotació de recursos destinats a la inclusió educativa i a la lluita
contra l'abandonament, que consolida els recursos atorgats als centres per la Resolució
mencionada de 30 de juliol de 2019, de les ajudes previstes en el capítol IV de la secció,
servei,  centre  gestor  i  Programa  09.02.01.422.20,  línia  pressupostària  S0061000,
destinades  a  desenvolupar  els  plans  d'actuació  per  a  la  millora  dels  centres  privats
concertats, pel mateix nombre d'hores concedit per al curs 2019-2020.
D'aquesta  manera,  es  dona  continuïtat  als  programes  implantats  per  al  present  curs
escolar  i  es  garanteixen els  recursos necessaris  per  a  atendre  l'alumnat  amb majors
dificultats d'aprenentatge, especialment en un curs escolar en el qual caldrà intensificar
les activitats de reforç, considerant el temps que han estat durant el curs 2019/2020 sense
activitat educativa presencial.

En virtut de tot això, resolc:

Primer. Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris de la subvenció, que es reprodueixen en l'annex I de la present resolució,
autoritzen  la  conselleria  competent  en  educació  per  a  accedir  a  la  informació
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proporcionada per l'Agència Estatal  d'Administració Tributària,  per l'Administració de la
Seguretat  Social  i  per  l'Administració  Tributària  de  la  Generalitat,  amb  la  finalitat
d'acreditar  que  continuen  complint  els  requisits  necessaris  per  al  pagament  de  la
subvenció.

Segon. Pagament
El pagament de les hores addicionals assignades es realitzarà a través de la nòmina de
pagament delegat,  tal  com estableix la base dissetena de l'Ordre 33/2018 per la qual
s'aproven les bases reguladores, que es finançaran amb càrrec als crèdits del capítol IV
del Programa 09.02.01.422.20, línia pressupostària S0061000 dels Pressupostos de la
Generalitat per a l'exercici 2020.

Tercer. Inspecció d’Educació
1. La Inspecció d'Educació supervisarà la correcta utilització de la totalitat de les hores
addicionals de professorat assignades als centres beneficiaris, i farà el seu seguiment,
constituint aquest seguiment el pla de control.
2. Si amb motiu d'aquesta supervisió i seguiment, la Inspecció d'Educació detectara algun
incompliment en les obligacions dels centres beneficiaris, el comunicarà a les direccions
generals competents en matèria de centres privats concertats, i en matèria d'innovació i
qualitat  educativa,  amb  la  finalitat  que  s'adopten  les  mesures  establides  en  l'Ordre
33/2018 de 10 d'agost, que aprova les bases reguladores de la present convocatòria.

Quart. Reintegrament de les hores addicionals de professorat
Quan  siga  procedent  el  reintegrament  de  les  hores  addicionals  del  professorat
percebudes indegudament a través de la nòmina de pagament delegat, la direcció general
competent en matèria de centres privats concertats iniciarà el corresponent procediment
per al seu reintegrament amb càrrec a l'apartat altres despeses del mòdul de concerts
educatius previst en la vigent Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana.

València, 17 de juliol de 2020. El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional:
Miguel Soler Gracia.
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