
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/246/2023, de 24 de gener, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a
la concessió de subvencions per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat en situació socioeconòmica
i sociocultural desafavorida escolaritzat en centres privats concertats, per al curs 2022-2023 (ref. BDNS
672891).

L'article 202 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que el Departament, per raons
d'oportunitat social, d'equitat o de no-discriminació per raons econòmiques, ha d'establir ajuts i atorgar beques
amb relació a activitats complementàries i extraescolars.

L'Ordre EDU/251/2022, de 22 de novembre (DOGC núm. 8801, de 25.11.2022), aprova les bases reguladores
del procediment de concessió de subvencions per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat en situació
socioeconòmica i sociocultural desafavorida escolaritzat en centres privats concertats, per al curs 2022-2023.

Per això, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

Resolc:

-1 Convocatòria

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no
competitiva, per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat en situació socioeconòmica i sociocultural
desafavorida escolaritzat en centres privats concertats, per al curs 2022-2023.

Es subvencionen les despeses derivades de la manca d'aportacions de les quotes que han de satisfer les
famílies. Concretament:

- Per a l'alumnat de primer curs d'educació infantil de segon cicle i de primer curs d'educació secundària
obligatòria es subvencionen les activitats complementàries, els llibres de text, el material escolar i les activitats
curriculars.

-Per a l'alumnat escolaritzat a segon i tercer curs d'educació infantil de segon cicle, a educació primària, a
segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria i a la resta de cursos d'educació especial es
subvencionen les activitats complementàries.

-2 Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre EDU/251/2022, de 22 de
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per
garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat en situació socioeconòmica i sociocultural desafavorida
escolaritzat en centres privats concertats, per al curs 2022-2023.

-3 Persones beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta subvenció els centres educatius de titularitat privada que tinguin concert educatiu
per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria o
educació especial. El concert d'educació especial no inclou els programes d'educació especial.
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-4 Sol·licituds i termini de presentació

D'acord amb la base reguladora 4, les persones interessades poden presentar les sol·licituds i la documentació
corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució
al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i
emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també es podrà accedir al formulari des del web del
Departament d'Educació.

La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes
d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat/), d'acord amb els
criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i
signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que la entitat titular del centre educatiu o el seu representant
legal disposi d'un certificat vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci
d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les
administracions públiques catalanes. La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció “Com
tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en
els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors
es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es poden identificar i signar
electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell
superior.

-5 Import i partida pressupostària

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 24.803.610,00 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària EN0120 D/488000200/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a
l'any 2022 prorrogat per al 2023.

-6 Mòduls de subvenció

La quantia dels mòduls de subvenció és:

-Mòdul 1: 988,10 euros per alumne. S'aplica a l'alumnat de primer curs d'educació infantil de segon cicle i de
primer curs d'educació secundària obligatòria amb necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals desafavorides amb Resolució d'escolarització del director/a dels serveis
territorials. També s'aplica a l'alumnat d'aquests cursos escolaritzat en centres d'educació especial.

- Mòdul 2: 700,00 euros per alumne. S'aplica a l'alumnat escolaritzat a segon i tercer curs d'educació infantil
de segon cicle, a educació primària, a segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria i a la resta
de cursos d'educació especial, amb necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals desafavorides amb Resolució d'escolarització del director/a dels serveis
territorials.

Si la dotació pressupostària màxima destinada a la subvenció no permet atendre la totalitat de les sol·licituds,
el mòdul 2 es disminuirà proporcionalment.

-7 Criteris de valoració

Els criteris de valoració de les sol·licituds són els que estableix la base 6 de l'Ordre EDU/251/2022, de 22 de
novembre.

-8 Òrgans competents

D'acord amb la base 7 de l'Ordre EDU/251/2022, de 22 de novembre, l'òrgan instructor és la Subdirecció
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General de Centres Privats i l'òrgan resolutori és la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats.

-9 Resolució

El director general de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació aquesta convocatòria en un
termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria al DOGC, i en
qualsevol cas durant l'any 2023. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la
sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té
els mateixos efectes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

-10 Justificació

Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació, establerta a la base 11 de l'Ordre EDU/251/2022, de
22 de novembre, a través de mitjans electrònics a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat), entre els dies 1 i 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de gener de 2023

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

(23.031.078)
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