
SUBVENCIONS ALS MUNICIPIS DE FINS A 500 HABITANTS DE LA DEMARCACIÓ 

DE GIRONA PER AL FINANÇAMENT DE LES ZER, LES ESCOLES I LES LLARS 

D’INFANTS MUNICIPALS, ANUALITAT 2022 

PREGUNTES FREQÜENTS 

 

A) SOL·LICITUD 

1. Quantes sol·licituds s’han de presentar?  

2. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud? 

3. Com s’ha d’enviar la sol·licitud i justificació? 

4. Quin termini hi ha per presentar les sol·licituds i justificacions? 

5. Quines són les despeses subvencionables? 

6. Quin és el període d’execució? 

7. Quin és l’import de la subvenció que haig de sol·licitar? 

8. Quin és l’import de la subvenció concedida i com es valoraran les 

sol·licituds? 

9. A quin suport tècnic puc recórrer si tinc una incidència en el moment de 

presentar la sol·licitud electrònica? 

 

B) JUSTIFICACIÓ 

10.  Quina data han de tenir les factures justificatives? 

11.  Quin compte justificatiu cal presentar? 

12.  S’han d’adjuntar factures o documentació? 

13.  S’ha d’enviar la publicitat? 

14.  Quin és el termini per presentar la sol·licitud i justificació? 

15.  Quin és l’import que hauré de justificar? 

16.  És compatible amb altres subvencions? 

 

 

C) MODIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 

 

 

Contacte 

groca@ddgi.cat / 972185150 

cultura@ddgi.cat 
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A) SOL·LICITUD 

 

1. Quantes sol·licituds s’han de presentar?  

Es pot presentar una sol·licitud per a cadascuna de les ZER, escoles i llars d’infants 

municipals.  

2. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud? 

Un certificat del cost de funcionament del servei, disponible al web de la Diputació, 
emès pel secretari-interventor / secretària-interventora de l’ens local sol·licitant, 

amb el vistiplau del president/a. A l’efecte de justificar el cost de funcionament, no 

es té en compte la data en què s’efectuï el pagament, sinó que és suficient el 
reconeixement de les obligacions corresponents.  

 
L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat que estableix la 

base 18a.  
 

3. Com s’ha d’enviar la sol·licitud i justificació? 

S’ha de trametre per canal electrònic o telemàtic. 

S’ha de signar correctament. 

 

4. Quin termini hi ha per presentar les sol·licituds i justificacions? 

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà 

de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. La justificació de la 

subvenció es realitza en el mateix formulari de sol·licitud. 

5. Quines són les despeses subvencionables? 

 

Es poden finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les 
despeses corrents, incloses les de personal i les de manteniment, derivades del 

funcionament de les ZER, les escoles i/o les llars d’infants municipals, generades 

dins el curs escolar determinat en la convocatòria corresponent.  
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 

tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part 

de l’ens sol·licitant de la subvenció. 

*Consulteu el punt 3 de les bases 

 

6. Quin és el període d’execució? 

 

Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 

setembre de 2021 i fins al 31 de juliol de 2022. 

 



7. Quin és l’import de subvenció que haig de sol·licitar? 

 

S’ha de sol·licitar la totalitat de la despesa generada per alumne. 

 

8. Quin és l’import de la subvenció concedida i com es valoraran les 

sol·licituds? 

Per calcular la subvenció s’elabora un índex ponderat que posa en relació el 

pressupost municipal per habitant i el nombre d’alumnes de cada centre, d’acord 

amb el punt 3 de la convocatòria. 

 Aquesta ponderació la calcula la comissió avaluadora. 

 

9. A quin suport tècnic puc recórrer si tinc una incidència en el moment de 

presentar la sol·licitud electrònica? 

 

Per a incidències en el procediment de presentació de sol·licituds, cal trucar al 

972 18 48 22. 

 

 
B) JUSTIFICACIÓ 

10.  Quina data han de tenir les factures justificatives? 

De l’1 de setembre de 2021 al 31 de juliol de 2022. 

 

11.  Quin compte justificatiu cal presentar? 

 

La justificació de la subvenció es realitza en el mateix formulari de sol·licitud. 

 

12.  S’han d’adjuntar factures o documentació? 

Documentació annexa 

No cal adjuntar-hi factures. 

És necessari: 

Un certificat del cost de funcionament del servei, disponible al web de la 
Diputació, emès pel secretari/ària o secretari-interventor / secretària-

interventora de l’ens local sol·licitant, amb el vistiplau del president/a. A 
l’efecte de justificar el cost de funcionament, no es té en compte la data 

en què s’efectuï el pagament, sinó que és suficient el reconeixement de 

les obligacions corresponents.  
 

L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat que 

estableix la base 18a.   

 

 



13.  S’ha d’enviar la publicitat? 

 

S’ha de presentar l’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat 

que estableix la base 18a.  
 

 

14.  Quin és el termini per presentar la sol·licitud i justificació? 

 

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà 

de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. La justificació de la 

subvenció es realitza en el mateix formulari de sol·licitud. 

 

15.  Quin és l’import que hauré de justificar? 

 

El detall de les despeses i ingressos de l’ajuntament es justifica mitjançant la 

presentació d’un certificat del cost de funcionament del servei, disponible al web 

de la Diputació, emès pel secretari/ària o secretari-interventor / secretària-

interventora de l’ens local sol·licitant, amb el vistiplau del president/a. A l’efecte de 

justificar el cost de funcionament, no es té en compte la data en què s’efectuï el 

pagament, sinó que és suficient el reconeixement de les obligacions corresponents.  

 
16.  És compatible amb altres subvencions? 

 

Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre 

tipus d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 

subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 

 

 

D) MODIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 

 

D’acord amb el punt 13 de les bases:  

No es pot demanar cap canvi de l’objecte o destí de la subvenció.  

No es pot demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 

No es concediran ampliacions dels terminis d’execució ni de justificació. 

 

 


