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Objectiu i finançament

 Objectiu a Catalunya: creació de 10.884 places públiques de 

primer cicle d'educació infantil.

 Disponibilitat pressupostària: 90.000.000 €.

 Període d'actuació: 01-01-2021 a 15-09-2024.

 Mitjançant convocatòria de subvencions als Ens Locals de 

Catalunya.



3

Entitats beneficiàries

Bases Reguladores

Entitats beneficiàries

Ens locals amb llars 
d'infants de la seva 

titularitat

Ens locals amb escoles 
on s'hagi implantat el 

primer cicle d'educació 
infantil dins del municipi

Condicionat a la creació 

de noves places de 

primer cicle d'educació 

infantil
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Sol·licituds

Bases Reguladores

 S'han de realitzar per via electrònica (cal certificat digital vàlid i 

vigent).

 Caldrà presentar una sol·licitud per cada centre que creï 

noves places.

 Les sol·licituds hauran d'estar signades pel representant legal 

de l'ens local o per la persona autoritzada per a realitzar el 

tràmit. Caldrà acreditar degudament aquesta autorització.

 Els formularis i les instruccions corresponents per omplir-los 

estaran disponibles al web de l’EACAT.
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Documentació sol·licitud

Bases Reguladores

 Projecte de creació de noves places que es vol dur a 

terme.
▪ No es tracta del projecte bàsic amb plànols signats que es presenta al 

tràmit de creació / ampliació de llar d’infants.

▪ Es tracta d’un projecte on l’ens local ha d’explicar la necessitat de creació 

de noves places de primer cicle d’educació infantil (atenent a criteris 

demogràfics, d’igualtat de gènere, resultat de polítiques de suport a les 

famílies...), especificant també el nombre de places que es creen i el 

centre al qual es creen.

 Pressupost complet i detallat del projecte, desglossat 

per conceptes.
▪ Es proporcionarà un model normalitzat a emplenar.

▪ Han de figurar-hi totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de 

l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament. Cal recordar 

que els ingressos i les despeses previstes han d’estar equilibrades.
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Documentació sol·licitud

Bases Reguladores

 Certificat d'Acord del Ple o de l'òrgan competent de 

l'ens local de sol·licitud de la subvenció.

 Declaració responsable amb informació relativa a les 

retribucions dels òrgans de direcció o administració, 

només per a aquells beneficiaris que demanen un ajut 

d'un import superior a 10.000,00 euros, segons model 

normalitzat.
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Documentació sol·licitud

Bases Reguladores

 Un cop rebudes les sol·licituds es comprovarà d’ofici:

▪ En el cas de les llars d'infants de titularitat d'un ens local, que es disposa de 

la Resolució de la Direcció General de Centres Públics que aprova un 

projecte de creació de noves places.

▪ En el cas dels ajuntaments que en el seu municipi tenen una escola, on 

l'edifici és de la seva propietat i la titularitat del centre és de la Generalitat 

de Catalunya, que es disposa de la Resolució favorable relativa a la 

sol·licitud d'implantació de l'ensenyament.

 No serà possible procedir al pagament de la bestreta fins que 

no es disposi del document corresponent segons el cas.

▪ És obligatori que realitzeu el tràmit de sol·licitud de creació / ampliació 

abans de l'inici del període de sol·licituds en què presenteu la vostra 

sol·licitud de subvenció.

▪ Recomanem iniciar el tràmit tan aviat com us sigui possible. Disposar del 

document corresponent en el moment de la presentació de la 

sol·licitud agilitzarà tot el procediment i us permetrà disposar del 50% 

dels fons atorgats.



8

Bases Reguladores 

 Import de la subvenció:

▪ L’import de la subvenció serà del 100% del pressupost 

elegible presentat pel sol·licitant, fins a una quantitat màxima 

de 10.195 euros per nova plaça creada.

▪ Despesa mínima del 30% de la quantia de la subvenció 

atorgada.

▪ L'import definitivament atorgat s’ajustarà, si s’escau, una 

vegada justificada la subvenció, en funció de l’import 

realment executat pel beneficiari en concepte de despeses 

de funcionament i d’infraestructures i equipament.

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció
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Bases Reguladores 

 Despeses subvencionables:

▪ Infraestructures (construcció de noves instal·lacions o 

reforma / rehabilitació).

▪ Equipaments o mobiliari i qualsevol element necessari per a 

l'adequat funcionament de les places de nova creació.

▪ Despeses corrents de personal i de funcionament dels 

centres (subministraments, manteniment i neteja), 

ocasionades pel fet d'impartir els ensenyaments del 

primer cicle de l'educació infantil de les noves places 

creades

– Limitades a 1 any de funcionament.

– L'any 2024 no es financen despeses de funcionament

(Condició modificable per Conferència Sectorial del 2023).

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció
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Documents a aportar amb el formulari de justificació

Bases Reguladores

 El règim de justificació de la subvenció és el compte justificatiu sense

aportació de justificants de despesa.

 El formulari de justificació inclou la relació detallada de les despeses

de l’activitat.

 Una memòria explicativa, on es detalli el compliment de la finalitat de

l’acció de crear places noves en el Primer Cicle d’Educació Infantil.

 Una declaració responsable, signada per la persona titular de la

Intervenció o de la Secretaria-Intervenció, segons model normalitzat.



Que la relació de despeses que s’adjunta a la declaració responsable correspon a actuacions 
subvencionables, justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori 
equivalent, i que han estat efectuades i pagades dins dels terminis establerts. Caldrà especificar els 
imports totals destinats a les despeses de funcionament i d'infraestructures.

Que l'import de la dotació rebuda ha estat registrat en la comptabilitat, en una aplicació finalista MRR 
amb codi FMRRC21I01.

Que l’objecte subvencionat ha estat executat d’acord amb les bases reguladores de la subvenció i la 
normativa aplicable.

Que el total de finançament no supera el cost de l'actuació.

Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades es troba a disposició del 
Departament d’Educació, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.
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Documents a aportar amb el formulari de justificació

Bases Reguladores

❖ Declaració responsable, signada per la persona titular de la 

Intervenció o de la Secretaria-Intervenció:



Bases Reguladores - Pagament i bestreta
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Bases Reguladores 

Per a l'execució de les actuacions del 

component 21.I1 cal respectar el que 

estableix la següent normativa:

▪ Guia del component 21:

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondo

s-recuperacion/Documents/05052021-

Componente21.pdf

Execució 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente21.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente21.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente21.pdf
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Bases Reguladores 

▪ Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 

sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860

▪ Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades

del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del 

cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable

de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15861

▪ Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 

riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2074

Execució 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15861
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2074
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Període, termini i obligacions (base 15)

Bases Reguladores

▪ El període de la convocatòria està comprès des de l'endemà 

de la seva publicació fins al 15 de setembre de 2024.

▪ Cada període de sol·licituds tindrà una data màxima de 

resolució establerta a la convocatòria (3 mesos).

▪ Les obligacions de les entitats beneficiàries queden 

detallades a les bases reguladores de la convocatòria.

– En tractar-se d'ajuts finançats amb fons del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència (MRR), les entitats beneficiàries han 

de complir amb tot un seguit d'obligacions addicionals, que es 

troben detallades a la base 15.2. L'incompliment de qualsevol 

de les obligacions de les entitats beneficiàries comportarà la 

revocació de la subvenció.

▪ Les entitats beneficiàries tenen l'obligació de mantenir la 

inversió a mig termini (5 anys).
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Subcontractació (base 9)

Bases Reguladores

 El beneficiari pot subcontractar fins el 100% del cost 

del projecte, d’acord amb allò establert a l'article 29 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Aquest fet no exclou que la responsabilitat del projecte és 

del beneficiari de la subvenció.

 Caldrà indicar al formulari de sol·licitud de la subvenció la 

intenció per part de l'ens local de subcontractar part o la totalitat 

de l'activitat per tal de procedir a la seva autorització per part 

del Departament d'Educació.

 En cas de subcontractació s'haurà de donar compliment al què 

disposa la base 9 de l'Ordre de bases per la qual es regeix la 

Convocatòria.
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Sol·licituds

Convocatòria

 El tràmit de sol·licitud estarà obert en 7 períodes (cadascun amb la 

corresponent data màxima de resolució) des de l'endemà de la 

publicació de la convocatòria al DOGC fins al 15 de setembre de 2024 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

DATA MÀXIMA

RESOLUCIÓ

CONCESSIÓ

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i fins a 

6/4/2023
6/6/2023

Des del 2/5/2023 fins a l'1/6/2023 2/8/2023

Des de l'1/9/2023 fins a l'1/10/2023 1/12/2023

Des del 15/11/2023 fins al 15/12/2023 15/2/2024

Des de l'1/2/2024 fins a l'1/3/2024 1/5/2024

Des del 2/5/2024 fins a l'1/6/2024 2/8/2024

Des de l'1/9/2024 fins 15/9/2024 1/12/2024
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Sol·licituds

Convocatòria

 Els ens locals hauran d'haver iniciat obligatòriament tràmit de sol·licitud de 

creació / ampliació (llars d'infants) o d'implantació d'ensenyament (escoles) 

abans de l'inici del període de sol·licituds en què presentin la seva sol·licitud de 

subvenció.

TERMINI PRESENTACIÓ 

SOL·LICITUDS

DATA MÀXIMA INICI TRÀMIT PREVI 

(creació/ampliació o implantació)

DATA MÀXIMA

RESOLUCIÓ

CONCESSIÓ

Des de l'endemà de la publicació de 

la convocatòria al DOGC i fins a 

6/4/2023

Dia de la publicació de la 

convocatòria al DOGC
6/6/2023

Des del 2/5/2023 fins a l'1/6/2023 1/5/2023 2/8/2023

Des de l'1/9/2023 fins a l'1/10/2023 31/8/2023 1/12/2023

Des del 15/11/2023 fins al 

15/12/2023
14/11/2023 15/2/2024

Des de l'1/2/2024 fins a l'1/3/2024 31/1/2024 1/5/2024

Des del 2/5/2024 fins a l'1/6/2024 1/5/2024 2/8/2024

Des de l'1/9/2024 fins 15/9/2024 31/8/2024 1/12/2024
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Sol·licitud

Recomanacions per agilitzar el procediment

 Inicieu prèviament el tràmit de sol·licitud de creació / ampliació de llar d'infants o 

el tràmit de sol·licitud d'implantació d'ensenyament en el cas d'escoles.

▪ Consulteu la documentació necessària per a l'obtenció de la resolució corresponent 

segons el cas (document de procediment del tràmit). Evitar requeriments de 

documentació us permetrà disposar de la resolució en un termini de temps més breu.

 Assegureu-vos que vau presentar la sol·licitud del tràmit previ abans de l'inici 

del període de sol·licituds d'aquesta subvenció. En cas contrari quedareu 

exclosos i haureu de presentar una nova sol·licitud en el següent període de 

sol·licituds.

 Tot i que no és obligatori fer-ho, si espereu a presentar la sol·licitud de 

subvenció fins que obteniu la resolució corresponent (la resolució que aprova el 

projecte de creació / ampliació o la resolució favorable relativa a la sol·licitud 

d'implantació de l'ensenyament), us assegurareu d'estar inclosos a la següent 

resolució de concessió i podreu disposar d'una bestreta del 50% dels fons 

concedits.

▪ Això us evitarà també la possibilitat de quedar exclosos en una de les resolucions de 

concessió i veure-us obligats a tornar a presentar una nova sol·licitud en un nou 

període de presentació de sol·licituds.
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Justificació

Recomanacions per agilitzar el procediment

 Tot i que és possible presentar el formulari de justificació amb tota la 

documentació associada fins el 15 de setembre del 2024, recomanem 

que aquells que ja hagueu realitzat l'activitat subvencionada el 2023 

presenteu la justificació abans de la finalització de l'any. Això permetrà 

procedir de forma més àgil al pagament del 50% restant dels fons 

concedits.

 Si ja heu realitzat l'activitat subvencionada podeu presentar la 

justificació tan aviat com disposeu d'un número d'expedient de la vostra 

sol·licitud. En aquest cas disposareu directament del 100% dels 

fons concedits.
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Preguntes freqüents

 Quan es publicarà la convocatòria?

▪ La previsió de publicació al DOGC de la convocatòria és la primera quinzena de 

març del 2023.

 La documentació justificativa ha de ser del 2023 o pot ser a partir del 

2021?

▪ Es subvenciona la creació de noves places de primer cicle d'educació infantil en el 

període 2021 – 2024. La documentació justificativa ha de pertànyer a aquest període i 

ha d'estar vinculada a la creació de les noves places. Per exemple, no serà 

admissible una despesa de l'any 2023 per a una plaça creada l'any 2021, ja que 

aquesta despesa no estaria vinculada a la creació de la plaça.

 Qualsevol despesa en infraestructura i mobiliari és subvencionable?

▪ Les obres i les despeses en mobiliari subvencionades han de ser necessàries per a la 

creació de la plaça.

 Se subvencionen les despeses de funcionament de tot el període de la 

convocatòria?

▪ Només se subvenciona el primer any de despeses de funcionament vinculades a la 

creació de les noves places. A partir de llavors el funcionament de les places es 

finançarà com qualsevol altra plaça de les mateixes característiques que no sigui de 

nova creació.



22

Preguntes freqüents

 El projecte de creació de les noves places que es demana en la 

convocatòria de subvencions és el mateix projecte bàsic que cal presentar 

al tràmit de sol·licitud de creació / ampliació d'una llar d'infants?

▪ No, el projecte de creació de noves places que cal annexar al formulari de sol·licitud és 

un document on l'ens local explica la necessitat de creació de les noves places de 

primer cicle d’educació infantil, atenent a criteris demogràfics, d’igualtat de gènere, 

resultat de polítiques de suport a les famílies i altres criteris que estiguin alineats amb 

els objectius del Componente 21.

 Els Ajuntaments que en el període de la subvenció hagin implantat 

el primer cicle d’educació infantil en l’escola rural poden ser sempre 

beneficiaris encara que al municipi hi hagués prèviament una llar 

municipal que quedaria inactiva o que cessaria en la prestació del servei?

▪ Sí, sempre que el tancament estigui justificat per la inviabilitat per manca d'infants i la 

implantació del primer cicle d'educació infantil a l'escola estigui alineada amb els 

objectius del Componente 21 del PRTR, com el foment de l'accés a l'educació de 

primer cicle d'educació infantil a zones rurals.

 Si al municipi ha tancat una llar privada i l'ens local crea noves places 

públiques de primer cicle d'educació infantil, pot sol·licitar aquesta 

subvenció?

▪ Sí, l'ens local podria ser entitat beneficiària en aquesta subvenció.
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Preguntes freqüents

 Si la llar d'infants municipal tanca un aula d'I2 amb capacitat per 20 infants 

i en crea una de nova d'I0 amb capacitat per 8 infants, es poden considerar 

aquestes 8 places com a places de nova creació subvencionables?

▪ No, en aquest cas es consideraria que s'han destruït 12 places públiques de primer 

cicle d'educació infantil al municipi.

 Si la llar d'infants municipal tanca un aula d'I0 amb capacitat per 8 infants i 

en crea una de nova d'I2 amb capacitat per 20 infants, es poden 

considerar aquestes 20 places com a places de nova creació 

subvencionables?

▪ En aquest cas es consideraria que s'han creat 12 noves places públiques de primer 

cicle d'educació infantil al municipi. Per tant, només serien subvencionables aquestes 

12 i no el total de 20 places de la nova aula.
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