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Instruccions per sol·licitar subvencions als ens 

locals de Catalunya, destinades a la creació de 

places de primer cicle d’Educació Infantil en 

centres públics, creades entre l’1 de gener del 

2021 i el 15 de setembre del 2024, en el marc del 

PRTR, finançat per la Unió Europea-

NextGenerationEU, a través de la plataforma 

EACAT. 

   
  

Formulari Sol·licitud subvenció 

 
Convocatòria EDU/876/2023 (Finançament de les places creades durant l’1 de 

gener de 2021 fins al 15 de setembre de 2024). 
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1. Objectiu del document 
Aquest document descriu els passos que l’ens local ha de seguir per tramitar per 
EACAT una sol·licitud de la convocatòria de subvenció destinada al finançament de 
la creació de places públiques d’educació infantil de primer cicle, corresponent al 
període de creació 1 de gener de 2021 fins al 15 de setembre de 2024. 
 
2. Consideracions prèvies 
 
2.1.Tràmits previs 
És obligatori haver realitzat amb anterioritat a l’inici del període de sol·licituds 
d’aquesta subvenció, el tràmit de Creació/modificació del conveni de creació d’una 
llar d’infants/escola bressol de titularitat municipal. O, en el cas de les escoles on es 
vol implantar el primer cicle d’educació infantil, haver realitzat la sol·licitud 
d’implantació de l’ensenyament.  
 
2.2 Requisits de la signatura electrònica 
Per poder presentar el formulari de sol·licitud electrònicament cal que l’ens local, o 
el seu representant legal, disposi d’un certificat vàlid i vigent.  
 
2.2 Adobe Reader 
Per emplenar correctament el formulari s’ha de disposar del programari Adobe 
Reader versió 9.1 o superior. Aquest programari es pot descarregar gratuïtament a 
l’adreça https://get.adobe.com/reader/ 
 
2.3 Publicacions 
S’anunciarà a la plataforma de l’EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes) 
la resolució d’inici del procediment de la convocatòria pública. La publicació de la 
proposta de resolució provisional i de la resolució definitiva de concessió de les 
subvencions s’efectuarà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
3. Formulari Sol·licitud. Procediment pas a pas per fer la tramitació 
El procediment és molt senzill si seguiu les instruccions següents pas a pas. Per fer-
los més entenedors, els passos s’acompanyen d’imatges que mostren gràficament 
el que es descriu.  

 
  

PROCEDIMENT RESUMIT: 
3.1 Prepareu la documentació que haureu d’annexar. 
3.2 Entreu a la pàgina web de l’EACAT, a l’apartat de tràmits, prestador Departament 
d’Educació. 
3.3 Descarregueu, empleneu, adjunteu els documents annexos, valideu, signeu i 
envieu a tramitar el formulari electrònic de sol·licitud. (També el podeu gravar 
provisionalment amb les dades parcials introduïdes).  
3.4 Consulteu a la vostra carpeta de tràmits el número d’expedient que se us ha 
assignat.   

https://get.adobe.com/reader/
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3.1 Prepareu la documentació que haureu d’annexar 
Us recomanem que tingueu preparada la documentació a annexar abans d’iniciar la 
tramitació: 
 
Documentació que haureu d’adjuntar al Formulari electrònic de Sol·licitud: 
 

 
 

Documentació a annexar amb la sol·licitud: 

 Projecte de creació de noves places que es vol dur a terme. 

 Pressupost complet i detallat del projecte, desglossat per conceptes, en el 

qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut 

que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, si s’escau, d'acord 

amb el document normalitzat. 

 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 sol·licitants que 

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

normalitzat. 

 
3.2 Entreu a la pàgina web de l’EACAT 
A l’opció Departament d’Educació de l’apartat tràmits hi trobareu aquesta 
convocatòria on podreu accedir clicant a sobre del nom “EDU - Subvencions per la 
creació de places d'educació infantil 0-3 MRR”: 
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3.3 Descarregueu, empleneu, valideu, signeu i envieu a tramitar el formulari 
electrònic de sol·licitud. 
a) Descarregueu el formulari: Accediu al formulari prement a sobre de “tràmits 
disponibles per al meu ens” i a sobre de “Sol·licitud de subvenció” . Premeu a la 
pestanya “Tramita” i descarregueu-vos-el formulari al vostre ordinador. Si no veieu 
aquest botó consulteu els terminis de presentació:  

 

 
 
b) Empleneu el formulari seguint les indicacions següents: 
Important: els camps que apareixen en vermell són obligatoris i cal emplenar-los tots, 
per tal de poder validar el formulari.  
 
A l’opció “Indiqueu el tipus de persona” deixeu sempre seleccionada l’opció 
Organisme tal i com apareix per defecte en el formulari. 

 
Dades d’identificació de l’organisme: empleneu els tres camps amb les dades 
d’identitat de l’ens local que sol·licita la subvenció. Cal posar el NIF de l’ens local. 
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Dades d’identificació del/de la representant* de l’organisme: empleneu les dades 
d’identitat del/de la representant legal de l’ens local que signarà el formulari.  
*El/la representant de l’organisme ha de ser l’alcalde/essa - president/a de l’ens local o qui  en tingui 

delegada la competència (en aquest cas s’ha d’adjuntar o referenciar el decret/resolució de la delegació).   

 
Adreça: indiqueu l’adreça física de l’ens local. 

 
Persona de contacte: és important emplenar aquest camp, ja que aquesta persona 
serà la interlocutora de l’ens local amb qui poder fer els aclariments que siguin 
necessaris amb la màxima rapidesa. Cal indicar “Sí” i emplenar després les dades 
que es demanen a la finestreta que s’obrirà.  

 
Dades d’identificació de la persona a contactar: empleneu les dades de la persona a 
contactar que ha de ser diferent de la persona sol·licitant o representant.  
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Dades del centre educatiu: empleneu les dades del centre educatiu que es demanen. 

És important que en seleccionar el tipus de centre s’esculli l’opció que correspon al 

centre.   

 
Altres dades: s’ha d’indicar amb “Sí” o “No” si s’autoritza l’òrgan gestor a consultar 
les dades declarades en aquest formulari.  

 
Subcontractació: Cal indicar si es té previst subcontractar part o la totalitat del 
projecte. En cas afirmatiu, caldrà indicar quina part i quin import es subcontracten.  

 
Totes les dades a emplenar seran les referides al període objecte de la subvenció. 
Les dades a emplenar són necessàries per al càlcul de l’assignació de la subvenció.  

Títol de l’activitat: escriviu un títol representatiu de l’activitat per a la qual sol·liciteu la 

subvenció (Exemple: Creació de noves places d’educació infantil 2021). 
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Nombre de noves places creades o previstes a crear: Heu d'emplenar el camp 

indicant el nombre de noves places que s'han creat o es té previsió de crear dins del 

període subvencionable. 

 

Pressupost de despeses: indiqueu la previsió de despeses que tindrà el projecte. 

Aquest import ha de coincidir amb l’import que s’indiqui al pressupost complert i 

detallat del projecte que caldrà annexar al formulari de sol·licitud.  

 

Import sol·licitat: Indiqueu l’import que sol·liciteu de subvenció. Aquest import ha de 
ser, com a màxim, la diferència entre el total de despeses i el total d’ingressos de 
l’activitat objecte de la sol·licitud. Cal recordar que l’import sol·licitat ha de coincidir 
amb l’import que s’indiqui al pressupost complert i detallat del projecte, que caldrà 
annexar al formulari de sol·licitud. 
 
Ha rebut o demanat altres ajuts per a la mateixa finalitat: indiqueu “Sí” o “No” i, en 
cas afirmatiu, detalleu-los a continuació. 

 
Dades bancàries: indiqueu les dades del compte corrent a on voleu rebre la 
subvenció. 
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Documentació annexa: adjunteu la documentació obligatòria de la base 5.3 de l’ordre 
de bases EDU/11/2023, del 25 de gener d’aquesta convocatòria.  

 
A continuació, us detallem la informació sobre la documentació que us sol·licitem:  
 

 Projecte de creació de noves places:  
No es tracta del projecte bàsic amb plànols signats que es presenta al tràmit de 
creació/ampliació de llars d’infants. 
Es tracta d’un projecte on l’ens local ha d’explicar la necessitat de creació de noves 
places d’educació 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 del projecte:  
Es tracta d’un document on s’ha de introduir la relació de les despeses previstes o 
efectuades de l’activitat i també els ingressos obtinguts o previstos. Cal recordar que 
el pressupost ha d’estar equilibrat en despeses i ingressos.  
Important: a la cel·la ”subvenció sol·licitada al Departament d’Educació” s’ha 
d’introduir el mateix import que s’indicarà al formulari de sol·licitud.   

 Certificat de l’ens local de sol·licitud de la subvenció o Acord del Ple.  
 Declaració responsable de retribucions:  
Declaració responsable amb informació relativa a les retribucions dels òrgans de 
direcció o administració, només per a aquells sol·licitants que demanen un ajut d'un 
import superior a 10.000,00 euros, segons model normalitzat. 
 
Autoritzacions: Reviseu les autoritzacions. 
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Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, caldrà que 
aporti el certificat o els certificats corresponents (base 4.5 de l’Ordre EDU/11/2023, 
de 25 de gener). 
 
Declaracions: Reviseu totes les declaracions responsables que s’hi inclouen en el 
formulari amb atenció. Recordeu que, en algun cas, heu de seleccionar 
adequadament una de les dues opcions, per a cada declaració.  
 
Per exemple:  

 
Protecció de dades: Llegiu l’apartat de protecció de dades i marqueu la casella 
conforme s’ha llegit. 

 
Accepto les condicions: Seleccioneu la casella “Accepto les condicions” si hi esteu 
d’acord. 
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c) Valideu el formulari  
Seleccioneu el botó Validar per iniciar una validació ràpida del contingut del formulari. 
Si manca alguna dada, apareixerà un missatge d’error. En cas contrari, es mostrarà 
un missatge de validació superada.  
 
Un cop validat el formulari, aquest queda bloquejat i no es pot modificar la informació. 
Si necessiteu canviar alguna dada, només cal que cliqueu sobre el botó 
Desbloquejar: 
 

 
d) Signeu el formulari 
Signeu el formulari amb el certificat del/de la representant de l’ens local que respon 
exactament a les dades d’identificació (Nom, Primer cognom i DNI) que heu inclòs a 
l’apartat Dades d’identificació del/de la representant de l’organisme del formulari. 
 
 

Per signar cliqueu sobre el requadre que apareix a sota de la secció Signatura. 

 
El formulari buscarà al vostre ordinador el certificat digital instal·lat i us demanarà la 
paraula de pas associada (en algun cas, podria no demanar-vos la paraula de pas). 
Finalment, apareixeran al requadre, que abans estava buit, les dades de la signatura 
(el nom de la corporació local o el del/de la representant legal. La signatura ha de 
ser en format SIG, no AUT). 
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e) Envieu el formulari a la Generalitat 
Trameteu el formulari de sol·licitud entrant a EACAT, concretament a la 
pestanya "Tràmits" i "Finestreta de registre". Allà l'heu d'annexar a "Tràmit a 
presentar": 

 
 
Seleccioneu la pestanya que posa “tria un fitxer” i annexeu-hi el formulari de 
sol·licitud de la subvenció que heu emplenat, signat i desat al vostre ordinador. Un 
cop annexat el formulari heu de clicar el botó tramita per completar l’enviament.  
 

 
Abans de clicar el botó tramita, podeu annexar qualsevol altre document que no heu 
incorporat al formulari de sol·licitud i que vulgueu enviar també al Departament 
d’Educació (com per exemple el decret de delegació de competències per signar la 
sol·licitud).  
 
En enviar a tramitar la sol·licitud, s’enregistra l’entrada al registre electrònic de la 
Generalitat de Catalunya. És en aquest moment que la sol·licitud es considera 
presentada. A aquest efecte, es genera a EACAT un acusament de rebuda que 
indica que “El formulari de sol·licitud s’ha enviat correctament” i es mostra el número 
i data de registre de la sol·licitud. És fonamental que descarregueu i deseu al 
vostre ordinador l’acusament de rebuda, ja que això us permetrà demostrar en 
cas d’incidència que la sol·licitud ha estat presentada.  
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3.4 Obtenir el número d’expedient que se us ha assignat 
Per obtenir el número d’expedient seguiu les indicacions següents:   
 
Entreu a EACAT, concretament a la pestanya “Els meus tràmits”, i a l’opció “Enviats” 
i podreu visualitzar el codi d’expedient de la sol·licitud enviada. Tingueu en compte 
que l’actualització del número d’expedient pot trigar un temps en estar disponible des 
del moment en què envieu la sol·licitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop hagueu enviat el formulari de sol·licitud amb la documentació obligatòria 
annexada, el tràmit de presentació de la sol·licitud estarà complert. 


