
Direcció General de Centres Docents

RESOLUCIÓ del  director  general  de  Centres  Docents,  per  la  qual  s'amplia  el  termini  de
gravació i tramitació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització
en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de
la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022-2023

Mitjançant  Resolució  d'1  de  juny  de  2022,  de  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport,  es
convoquen  les  ajudes  econòmiques  destinades  a  l'escolarització  en  els  centres  autoritzats
d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al
curs escolar 2022-2023 (DOGV num 9357 de 8 de juny de 2022).

En l'apartat 4.3, es disposa que el termini  per a la presentació telemàtica de les sol·licituds de
l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats i de 0 a 2 anys matriculat en EIM serà de 20
dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana. En el cas de presentació de sol·licituds per mitjans no electrònics, el
termini serà de 5 dies naturals des de la finalització del termini de la presentació telemàtica.

En l'apartat 5.2, es disposa que el termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds
per part de les EIM, per al tram de 2 a 3 anys, serà de 25 dies naturals a comptar des de l'endemà
de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La convocatòria es va publicar en el DOGV amb data 8 de juny de 2022, per la qual cosa el termini
per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats i de 0 a 2 anys matriculat en EIM es
va establir del 9 al 28 de juny de 2022 per a la presentació de sol·licituds telemàtiques, i per a les
sol·licituds presentades per mitjans no electrònics i la tramitació per part dels centres i les EIM, el
termini va començar el 29 de juny i finalitza el 4 de juliol de 2022, inclòs. Per a les EIM, per al seu
alumnat de 2 a 3 anys, el termini finalitza el mateix 4 de juliol de 2022.

Vist  que,  una  vegada  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  telemàtiques,  i  segons
l'alumnat  matriculat,  queden pendents de gravar  i  tramitar  per  part  dels  centres  més de 5.000
sol·licituds, i  que dos dels cinc dies naturals establerts per a la tramitació de les sol·licituds ha
coincidit amb cap de setmana.

Atès que l'aplicació informàtica de la Conselleria, utilitzada pels centres i EIM per a l'enregistrament i
tramitació de les sol·licituds no va estar disponible, per problemes tècnics, fins a les 14.00 hores del
dia 29 de juny de 2022.

Donada la repercussió social i econòmica d'aquestes ajudes, en la qual participen un nombre elevat
de sol·licitants,  així  com de centres i  EIM,  i  considerant  que amb una ampliació  dels  terminis
assenyalats en el paràgraf anterior no es perjudiquen drets de tercers, es fa necessari ampliar el
termini per a l'enregistrament de les sol·licituds i tramitació d'aquestes ajudes per part dels centres i
EIM en dos dies naturals, fins al dia 6 de julio, inclós.

D'acord amb el que es preveu en l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques que estableix la possibilitat que l'Administració,
excepte precepte en contra, puga concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels
terminis establerts, que no excedisca de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i
amb això no es perjudiquen drets de tercer.

A la vista de l'anterior i fent ús de les competències conferides en la Disposició Final Tercera, de
l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els
centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat
Valenciana, resolc:
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Primer
Ampliar  el  termini  de gravació i  tramitació de sol·licituds previst  en els apartats 4.3 i  5.2 de la
Resolució  d'1  de juny  de 2022,  de la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es
convoquen  les  ajudes  econòmiques  destinades  a  l'escolarització  en  els  centres  autoritzats
d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al
curs escolar 2022-2023, fins al dia 6 de juliol de 2022, inclusivament.

Segon
Comunicar la present Resolució als centres i EIM interessats mitjançant l’aplicació informàtica de
gestió d’aquestes ajudes i mitjançant la publicació en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport.

Contra la present resolució d'ampliació del termini màxim no cap la presentació de cap recurs, sense
perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment, d'acord amb el que es disposa
per  l'article  32.3  de la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les
Administracions Públiques.
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