
Subvencions a les llars d’infants municipals

Curs 2016-2017

Guia per a la presentació de les sol·licituds



Requisits previs:

1. Llegiu les bases específiques i la 
convocatòria de les subvencions 
que trobareu al web de la Diputació 
de Girona: 

http://www.ddgi.cat

Seguiu la ruta: Subvencions  
Subvencions a ens públics  
Subvencions a les llars d’infants de 
titularitat municipal (a l’apartat 
«Govern  local»).

2. Descarregueu-vos el formulari de 
sol·licitud i el certificat del cost de 
funcionament del centre que 
trobareu a l’apartat «Documentació 
específica de la subvenció».
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3. Per emplenar el formulari de sol·licitud heu de disposar de la llista 
d’alumnes matriculats al centre, amb el detall de la jornada setmanal de 
cadascun i dels mesos en què han estat matriculats:

Alumne/a Franja d’edat Jornada setmanal
(hores/setmana)

Mesos de matrícula

1 De 0 a 1 any 25 Curs sencer (matriculat al 
centre 9 mesos o més)

2 D’1 a 2 anys 15 8 mesos

3 De 2 a 3 anys 10 7 mesos

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

Us demanem que 
classifiqueu els alumnes 

per franges d’edat.

Es considera curs sencer la matrícula 
de 9 mesos o més. Per a la resta de 

casos heu d’indicar el nombre de 
mesos en què constin matriculats els 

alumnes.

Heu d’indicar les hores setmanals 
d’atenció educativa que reben a fi de 

poder calcular els alumnes equivalents a 
l’efecte de la subvenció.
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4. Atès que la sol·licitud és també la justificació de la subvenció, cal disposar 
de: 

4.a) Dades del cost del servei del centre 4.b) Acreditació de l’obligació de difusió 
i publicitat

• Trobareu el model al web de la 
Diputació.

• Heu de detallar l’import de les 
despeses del funcionament del centre.

• Es tracta d’un certificat que ha de 
signar electrònicament el  secretari o el 
secretari interventor, amb el vistiplau del 
president.

Cal acreditar documentalment que s’ha 
fet constar el suport econòmic de la 
Diputació de Girona al web municipal o a 
la documentació gràfica del centre.
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5. Per emplenar el certificat del cost de funcionament de la llar d’infants 
heu de disposar del detall de les despeses i els ingressos de:

• L’ajuntament, si el tipus de gestió del centre és DIRECTA.
• L’ajuntament i l’empresa concessionària, si el tipus de gestió del 

centre és INDIRECTA. 
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A l’hora d’emplenar el formulari de sol·licitud, heu de tenir en compte que:

• Heu d’omplir els camps o bé triar els desplegables. N’hi ha que són 
automàtics.

• A partir de les dades que consigneu a l’apartat 2.2, «Dades de les matrícules», 
l’import de la subvenció que se sol·licita es calcula automàticament.

• El total d’alumnes matriculats pot no coincidir amb el total d’alumnes 
matriculats a l’efecte de finançament per:
- Alumnes que no han estat matriculats durant el curs sencer (9 mesos o més).
- Alumnes que reben atenció educativa inferior a 25 hores setmanals.
La taula calcula automàticament el nombre d’alumnes equivalents.

• L’import de la subvenció que se sol·licita es calcula multiplicant el nombre 
d’alumnes equivalents per 875,00 €.
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Heu d’indicar el nombre 
d’alumnes matriculats, agrupats 
per franja d’edat i per jornada 
setmanal d’atenció educativa 
rebuda.

També heu d’especificar quants mesos han 
estat matriculats al centre. Considerem curs 
sencer l’assistència durant 9 mesos o més.

Nombre total 
d’alumnes 
matriculats al 
centre durant 
el curs 
(automàtic).

La taula transforma automàticament el nombre d’alumnes 
matriculats a alumnes equivalents, en funció de la jornada 
setmanal i dels mesos que han estat matriculats al centre.



Dades de matrícula del centre

Agrupem la informació:

El total dels alumnes continuen sent 32.

Per franges d’edat
Per atenció setmanal en 
hores
Segons els mesos 
matriculats

Emplenem el formulari: els 32 alumnes matriculats equivalen a 25 
alumnes a l’efecte de finançament.
La subvenció que se sol·licita és de 25 × 875 = 21.875,00 €.
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EXEMPLE

Total alumnes matriculats a efectes de finançament 25



Per al càlcul d’alumnes equivalents (aquells que reben atenció educativa 
durant 5 hores al dia i 5 dies a la setmana durant tot el curs), es prorrategen 
els alumnes segons les fórmules següents:

Nombre d’alumnes  ×  jornada setmanal (hores)
                                    25

Nombre d’alumnes  ×  mesos matriculats
                                                                 9

Guia per a la presentació de les sol·licituds
 Emplenar el formulari de sol·licitud



Guia per a la presentació de les sol·licituds
Presentació de la sol·licitud

Un cop emplenat el formulari, cal que l’alcalde/essa o president/a el signi electrònicament 
amb un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.

La presentació de les sol·licituds es farà per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.

      

SOL·LICITUD    +    CERTIFICAT    +    ACREDITACIÓ DE LA PUBLICITAT   
                                  DEL COST
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D’acord amb les bases reguladores:
 L’esmena de defectes de la sol·licitud o l’aportació de la documentació 

requerida es farà previ requeriment amb l’advertència de desistiment en 
el termini màxim de deu dies des de la notificació.

 La Junta de Govern resoldrà sobre les sol·licituds en el termini màxim de 
tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació de 
sol·licituds.

 Un cop aprovades les subvencions, es tramitaran els pagaments 
corresponents, que es faran en dos terminis: un primer termini el 2017, 
fins a esgotar el crèdit pressupostari de 2.900.000,00 €, i l’altre a principis 
del 2018, amb la diferència. La notificació de la concessió inclourà els 
imports detallats.



Guia per a la presentació de les sol·licituds
PMF

Preguntes més freqüents: 

On consignem els alumnes que fan una jornada setmanal superior a 25 hores?
L’atenció educativa durant 25 hores o més setmanals es considera jornada sencera; per tant, els consignarem a les

 cel·les «Jornada setmanal» de 25 hores.

Com acreditem el compliment de l’obligació de difusió i publicitat?
Adjuntant a la sol·licitud una captura de pantalla del web municipal en què consti el suport de la Diputació de Girona 

  al servei de llar d’infants, o bé una còpia de la documentació del centre (tríptics, fulls de matrícula, etc.) en què consti la 
  imatge gràfica de la Diputació de Girona.

Quan hem de presentar la sol·licitud?
Quan hàgiu tancat el curs 2016-2017, ja que necessitareu les dades de la matrícula i el balanç econòmic del curs (despeses

   i ingressos), i fins al 29 de setembre de 2017.

Qui ha de signar la sol·licitud?
El formulari de sol·licitud ha d’estar signat electrònicament per l’alcalde/essa o president/a de l’ens local. El certificat 

 del cost de funcionament de la llar d’infants l’ha de signar electrònicament el secretari/ària o el secretari interventor 
  / secretària interventora, amb el vistiplau del president/a.

Ja hem presentat la sol·licitud i hem detectat que conté un error en les «Dades de les matrícules». Què podem fer?
Heu d’emplenar i presentar una nova sol·licitud, i indicar a la tramesa que feu per l’EACAT que el nou formulari esmena l’anterior.
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