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FINALITAT I ABAST
La Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat, de Formació de Persones Adultes, crea
mecanismes i instruments per a afavorir la col·laboració entre l’Administració educativa,
l’Administració laboral i les corporacions locals, a fi de completar i reforçar, d’una banda, l’acció
formativa de les persones adultes portada a terme per la xarxa de centres de titularitat de la
Generalitat i, d’una altra, la que han assumit l’Administració local i les entitats privades sense
ànim de lucre.
Així mateix, en el capítol IX del títol I de la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, s’insisteix
en la necessària col·laboració entre les corporacions locals i l’Administració educativa i laboral.
Per aquest motiu, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’àmbit de les
seues competències, considera necessari establir les bases reguladores de les ajudes econòmiques
destinades a recolzar econòmicament les corporacions locals i institucions privades sense ànim
de lucre que realitzen programes formatius per a les persones adultes assenyalats en els apartats
a), b), c), d) i e) de l’article 5.2 de la Llei 1/1995, de Formació de Persones Adultes.
L'Ordre 39/2016, de 27 de juliol, té com a objecte establir les bases reguladores que regiran
la concessió de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de
lucre titulars de centres docents autoritzats per a impartir l’educació bàsica de persones adultes a
la Comunitat Valenciana.
Així mateix, les ajudes podran anar dirigides a entitats privades sense ànim de lucre que
disposen d’autorització com a entitats vinculades al Centre Específic d’Educació a Distància.
Les ajudes aniran també dirigides a les corporacions locals que col·laboren amb
l’Administració educativa aportant personal o recursos econòmics als centres docents d’educació
de persones adultes de titularitat de la Generalitat.
Aquestes ajudes contribuiran al finançament parcial de les despeses de personal docent i
de despeses corrents de les entitats abans assenyalades per al sosteniment de les seues activitats
d’educació de persones adultes.
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L'Ordre 29/2018, de 16 de juliol, modifica parcialment l'Ordre 39/2016, de 27 de juliol.
Segons aquesta modificació, l'article 6 sobre beneficiaris i requisits determina que
podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats assenyalades a continuació:
a) Corporacions locals que siguen titulars de centres docents de formació de persones adultes,
degudament autoritzades per la Generalitat. Aquesta autorització, així com la titularitat del
centre, es comprovarà d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació.
b) Corporacions locals que tinguen en el seu municipi un centre públic de formació de persones
adultes de titularitat de la Generalitat i que aporten personal o recursos econòmics.
c) Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen la consideració d’entitats vinculades al
Centre Específic d’Educació a Distància, segons la resolució de la direcció general competent per
la qual s’autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d’Educació a Distància
per a cada curs escolar.
d) Entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres docents de formació de persones
adultes degudament autoritzats per la Generalitat. Aquesta autorització, així com la titularitat del
centre, serà comprovada d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació.
Així mateix, les entitats assenyalades en l’apartat anterior hauran de complir els requisits
següents:
a) Haver realitzat la contractació del personal docent i donar d’alta en la Seguretat Social des de
l’inici del curs escolar.
b) No haver subscrit ni estar prevista la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la
Generalitat per al finançament de les activitats de formació de persones adultes desenvolupades
per la corporació local o entitat privada en l’exercici corresponent.
c) Haver presentat degudament la justificació d’aquest mateix tipus d’ajudes en la convocatòria
de l’any anterior, en cas d’haver-hi resultat beneficiaris.
d) En el cas d’entitats privades, acreditar la seua condició d’entitat sense ànim de lucre.
e) En el cas d’entitats privades, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat
Social, segons el que estableix el punt 1, lletra e), de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
f) Addicionalment hauran d’acreditar, per a poder concórrer a la convocatòria de les ajudes, que
disposen d’un pla d’igualtat, en el cas que, d’acord amb la legislació d’aplicació, els siga exigible.
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Addicionalment, en cas d’impartir cursos inclosos dins del programa formatiu c), destinats
a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera
específica, en allò que es relaciona amb la llengua i la cultura, cadascun d’aquests hauran de
complir els requisits referits als continguts i a la dedicació lectiva dels cursos i a la titulació
específica de valencià del professorat que s’assenyala en la normativa vigent en la matèria.
No podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquestes subvencions les persones o
entitats en els quals concórreguen alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13, punts 2 i
3, de la Llei 38/2003, general de subvencions.

NORMATIVA
•

Ordre 39/2016, de 27 de juliol , de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions
locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l’educació de persones
adultes a la Comunitat Valenciana.

•

Ordre 29/2018, de 16 de juliol , de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es modifica l’Ordre 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que
desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
L'Ordre 39/2016, de 27 de juliol, a l'article 4 sobre convocatòria i procediment de
concessió, determina que el procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en
règim de concurrència competitiva i s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana de la convocatòria aprovada per resolució de la persona titular de la
conselleria competent en matèria d’educació.
Les sol·licituds es formalitzaran en els models i terminis que es determinen en la
corresponent convocatòria i l’incompliment del termini de presentació de sol·licituds
determinarà l’exclusió de la convocatòria.
La sol·licitud, junt amb la documentació que l’acompanye, es presentarà preferentment en
el registre d’entrada de les direccions territorials competents en matèria d’educació
corresponents, sense perjuí de les formes previstes en la legislació vigent en matèria de
procediment administratiu comú i en la convocatòria corresponent.
De conformitat amb la legislació en matèria de procediment administratiu comú, si
després de la recepció de la instància i la documentació adjunta s’observa que falten documents o
dades essencials de l’expedient, la direcció territorial de conselleria competent en matèria
d’educació corresponent els reclamarà a la corporació local o entitat privada sol·licitant, d’acord
amb el que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.
Una vegada complets els expedients, la Inspecció Educativa emetrà un informe i, en el
termini que es determine en la corresponent convocatòria, les direccions territorials remetran a
la direcció general competent en matèria de centres docents els expedients complets i
degudament omplits, junt amb l’informe de la Inspecció Educativa, per a la seua valoració
corresponent.
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Una vegada realitzada la proposta de la comissió avaluadora, l’òrgan instructor del
procediment emetrà un informe de conformitat i elevarà al director general competent en
matèria de centres docents la proposta perquè resolga per delegació del conseller.
La informació relativa a les ajudes a la formació de persones adultes es pot trobar a l'enllaç
següent:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-personasadultas
La guia de tràmits per a realitzar aquestes subvencions la podem trobar al següent enllaç:
Guia de tràmits sol·licitud subvencions
GUC: Subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que
desenrotllen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici
corresponet.

RESOLUCIONS
A la pàgina web:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-personasadultas es pot consultar la resolució per la qual es convoquen les subvencions per a les
corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de
persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici corresponent.
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FORMULARIS
Aquests són els formularis relacionats amb aquest recurs, els quals es poden trobar als
enllaços següents:
► F_0239: Sol·licitud d'ajudes econòmiques a la formació de persones adultes_Annex I
► F_0240: Pressupost d'ingressos i gastos per a formació de persones adultes_ Annex II.a
► F_0241: Llista nominal plantilla personal docent que imparteix programes de formació de
persones adultes contractats per l'entitat sol·licitant_Annex II b
► F_0242: Fitxa individualitzada de dedicació horària del personal docent que imparteix els
programes de formació de persones adultes_Annex II-c

Aquest document no té valor jurídic.
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