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11.1 Documentació gràfica 

 

1. Situació 

2. Emplaçament i normativa urbanística 

3. Implantació solar 

4. Planta baixa 

5. Planta Coberta 

6. Façanes 

7. Façanes i seccions 

8. Imatge llar d’infants en 3D 

9. Imatge llar d’infants en 3D 

10. Imatge llar d’infants en 3D 
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11.2 Característiques prèstec hipotecari 

 
Figura 11.2.1 Anvers característiques préstec hipotecari 
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Figura11.2.2. Revers característiques préstec hipotecari 
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11.3 Conveni col·lectiu centres d’assistència  i educació infantil 

 
Figura 11.3.1 Conveni col·lectiu de centres d’assistència i Educació Infantil I 
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Figura 11.3.2 Conveni col·lectiu de centres d’assistència i Educació Infantil II 
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11.4 Decret 282-2006 de 4 de Juliol 

 

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 
 
DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació 
infantil i els requisits dels centres.  

DECRET 

Article 1 

Àmbit d'aplicació 

Aquest Decret és d'aplicació als centres que imparteixen el primer cicle de l'educació 
infantil. 
Aquests centres acullen de manera regular, és a dir, continuada i sistemàtica, infants 
de zero a tres anys, i els donen servei educatiu segons les condicions i requisits que 
s'estableixen en aquest Decret. Per al seu funcionament, els ha de crear o autoritzar 
l'Administració educativa. 
No s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret els serveis que reben els infants de 
zero a tres anys de manera no regular. Aquests establiments no requereixen 
l'autorització de l'Administració educativa, sens perjudici de la regulació referida a les 
condicions de seguretat, higiene i altres que l'Administració autonòmica o 
l'Administració local consideri oportú establir. 

Article 2 

Objecte 

Aquest Decret estableix els principis, els objectius i les competències educatives del 
primer cicle de l'educació infantil, els requisits mínims quant al nombre i qualificació 
dels professionals que hi participen i, quant als espais i a les instal·lacions on es 
produeix l'acció educativa, el nombre màxim d'infants per unitat, el procediment 
d'autorització administrativa d'aquests centres, la participació de la comunitat 
educativa així com la possibilitat de delegar determinades competències als 
ajuntaments. 

Article 3 

Principis del primer cicle de l'educació infantil 

3.1  Per tal d'afavorir el desenvolupament harmònic dels infants, els centres han de 
cooperar amb els pares, mares o tutors, com a primers responsables de l'educació 
dels seus fills i filles, amb els quals, a fi de crear les condicions òptimes per al 
desenvolupament i aprenentatge de l'infant, intercanvien regularment informació sobre 
l'evolució del procés educatiu del seu fill o filla. 
3.2  L'organització i la programació general del centre s'ha de realitzar d'acord amb les 
característiques del servei educatiu ofert als infants, el qual ha de tenir presents el 
respecte a les necessitats afectives i de relació familiar dels infants, la protecció dels 
seus drets, el foment dels valors de la coeducació i la conciliació de la vida familiar i 
l'activitat laboral dels pares, mares o tutors. 
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3.3  El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge del 
primer cicle de l'educació infantil, així com de totes les activitats i serveis que ofereixen 
els centres, sens perjudici de l'establert a l'article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de juliol, 
de política lingüística, i de la utilització a la Val d'Aran també de l'aranès. 
3.4  Els infants amb necessitats educatives específiques reben l'atenció d'acord amb 
les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes necessitats són 
detectades i valorades pels serveis educatius. 

Article 4 

Objectius del primer cicle de l'educació infantil 

4.1  El primer cicle de l'educació infantil té com a objectius: 
a) la col·laboració en el desenvolupament ple i harmoniós de les capacitats físiques, 
afectives, intel·lectuals i socials dels infants, 
b) el progressiu descobriment i coneixement personal, 
c) la formació d'una imatge positiva d'ells mateixos, 
d) la possibilitat de relacionar-se amb els altres, 
e) el desenvolupament, l'aprenentatge i el benestar de l'infant mitjançant l'aplicació de 
les orientacions educatives pròpies d'aquest cicle, que tenen en compte la creixent 
multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país. 
4.2  En aquest cicle educatiu s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre 
biològic, psicològic, emocional, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants i 
s'inclouen mesures que introdueixin els valors de la coeducació entre els nens i les 
nenes. 

Article 5 

Competències educatives 

Les competències a assolir al primer cicle de l'educació infantil són les següents: 

a) Dominar progressivament el propi cos, les seves necessitats i les habilitats que va 
adquirint, identificant-se ell mateix com a persona i esforçant-se per manifestar i 
expressar les pròpies emocions, sentiments i necessitats. 
b) Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, 
repòs, higiene i neteja personal iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les 
seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals. 
c) Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu 
entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició d'hàbits de comportament social i en la 
integració en el grup. 
d) Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i expressar-se 
a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del 
llenguatge oral. 
e) Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els 
diferents llenguatges: corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic. 
f) Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les 
seves característiques perceptives i les pròpies vivències. 

Article 6 

Denominacions genèriques i publicitat 
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6.1  Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de l'educació infantil tenen 
la denominació genèrica de llar d'infants o d'escola bressol, a elecció del seu titular, 
seguit de l'expressió "pública" o de l'expressió "privada", segons la naturalesa del 
titular. Aquests centres fan constar la seva denominació genèrica en els documents. 
Aquestes denominacions no les poden emprar els establiments no autoritzats per 
l'administració educativa per impartir el primer cicle de l'educació infantil. 
A la publicitat exterior s'ha de fer constar que el centre està autoritzat a impartir el 
primer cicle de l'educació infantil i el codi del centre. 
6.2  Els centres que tenen autoritzat el primer cicle de l'educació infantil i altres nivells 
educatius tenen la denominació genèrica que correspon en funció dels ensenyaments 
autoritzats. 

Article 7 

Denominació específica 

Totes les llars d'infants tenen una denominació específica que les singularitza en 
l'àmbit del municipi on estan ubicades. La denominació específica no pot induir a error 
o a confusió sobre les activitats del centre. 

Article 8 

Titularitat de la llar d'infants  

8.1  El titular d'una llar d'infants és la persona física o jurídica que consta com a tal en 
el registre de centres del Departament d'Educació i Universitats. 
8.2  Les llars d'infants poden ser públiques o privades. Són públiques les llars d'infants 
el titular de les quals és una administració pública. Són privades les llars d'infants el 
titular de les quals és una persona física o una persona jurídica que no és una 
administració pública. 
8.3  No poden ser titulars d'una llar d'infants privada: 
a) Les persones físiques que presten serveis a l'administració educativa estatal, 
autonòmica o local.  
b) Les persones físiques que tenen antecedents penals per delictes dolosos. 
c) Les persones físiques i les persones jurídiques expressament privades del dret a ser 
titular d'una institució educativa per una sentència judicial ferma. 
d) Les persones jurídiques en les quals les persones incloses als apartats anteriors 
exerceixen càrrecs rectors o són titulars del 20 per cent, o més, del capital social. 

Article 9 

Creació, autorització, modificació i extinció de l'autorització 
Els procediments administratius per a la creació, l'autorització, la modificació i l'extinció 
de l'autorització de les llars d'infants són els establerts amb caràcter general per als 
centres educatius. 
Els procediments administratius per a l'autorització i la modificació de l'autorització per 
impartir el primer cicle d'educació infantil en centres que imparteixen altres nivells 
educatius són els establerts amb caràcter general a tots els efectes per als centres. 

Article 10 

Modalitats del servei educatiu  
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10.1  Els centres han d'oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a 
grups estables d'infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges 
horàries i de serveis durant deu o més mesos l'any.  

També poden oferir de manera regular i amb una programació adequada un servei 
educatiu de menor freqüència i atenció horària que l'anterior a grups estables d'infants 
dos o més dies a la setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més mesos l'any. 
10.2  Cada centre defineix i aprova per a cada curs acadèmic la programació dels 
serveis educatius que ofereix, la qual ha de respectar els límits raonables de 
permanència diària dels infants al centre i recollir la concreció de les estratègies 
educatives i dels objectius que es pretenen assolir. 

Article 11 

Nombre i qualificació dels professionals 
Els professionals que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil han d'estar en 
possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau 
equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol 
declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.  
El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre 
de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 
grups. 
Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de 
mestre amb l'especialitat en educació infantil o el de grau equivalent. 
L'atenció educativa als infants ha d'anar a càrrec, en tot moment, del personal 
qualificat a què es fa esment en aquest apartat.  
Cada grup estable d'alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest 
article que fa les tasques d'educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació amb 
les famílies. 

Article 12 

Nombre màxim d'infants per grup  
12.1  Al primer cicle de l'educació infantil pot haver-hi simultàniament, com a màxim, el 
següent nombre d'infants per grup: 
Grups d'infants menors d'un any: 8 infants. 
Grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants. 
Grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants. 
12.2  El centre estableix l'atenció als infants d'acord amb el seu projecte educatiu i 
amb la seva proposta organitzativa, amb la distribució de grups que en cada moment 
considera oportuna segons el nombre d'infants que atén i l'equip de professionals de 
què disposa, sense poder superar en cap grup el nombre màxim d'infants determinat a 
l'apartat anterior. 
12.3  La capacitat màxima simultània de cada centre es fixa en el corresponent 
conveni o disposició pel qual es crea o s'autoritza, tenint en compte el nombre màxim 
d'alumnes per grup que estableix l'apartat primer d'aquest article i les instal·lacions i 
condicions de cada centre. 

Article 13 

Requisits d'espais i instal·lacions 
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13.1  Els espais i instal·lacions de la llar d'infants, tancats o a l'aire lliure, no es poden 
utilitzar per a activitats diferents de les pròpies de l'atenció als infants de zero a tres 
anys, llevat de les directament relacionades amb les famílies dels infants escolaritzats 
a la llar d'infants. 

13.2  La llar d'infants ha de disposar d'accés independent des d'un espai públic i, com 
a mínim, dels següents espais i instal·lacions: 
a) Un mínim de tres sales, una per cada tram d'edat d'aquesta etapa. En els casos 
previstos a l'article 15.3 és suficient amb dues sales. 
Cadascuna d'aquestes sales ha de tenir una superfície mínima de 2 metres quadrats 
per infant, amb un mínim de 30 metres quadrats. 
Les sales destinades a nens menors de 2 anys han de disposar d'àrees diferenciades 
per a facilitar el descans i la higiene dels infants. 
Cada sala destinada a nens de 2 anys ha de disposar d'un servei que és visible i 
directament accessible des de la sala i que disposa, com a mínim, de dos lavabos i 
dos inodors. 
b) Una sala diferenciada i suficient per a la preparació d'aliments, o una cuina. 
c) Un pati d'esbarjo a l'aire lliure que ha de tenir una superfície mínima de 2 metres 
quadrats per cada infant en utilització simultània, i un mínim de 75 metres quadrats. 
d) Una sala addicional i diferenciada per a usos múltiples de, com a mínim, 30 metres 
quadrats. 
e) Un espai diferenciat amb un mínim de 10 metres quadrats per a les tasques 
d'administració i per a les de coordinació docent. A les llars d'infants de 7 o més unitats 
ha d'haver-hi dos espais diferenciats. 
f) Una cambra higiènica per al personal que atén els infants la qual ha de disposar, 
com a mínim, d'un lavabo, un inodor i una dutxa i ha d'estar separada i ser 
independent dels espais i serveis utilitzats pels infants. 

13.3  Quan una llar d'infants s'ubica en localitats o nuclis aïllats de població que no 
ultrapassen els 2.500 habitants, la superfície mínima de les aules és de 20 metres 
quadrats, i la del pati, de 50 metres quadrats, mantenint-se els 2 metres quadrats per 
infant. Les proporcions entre el nombre d'infants i el nombre de professionals 
s'adeqüen al nombre màxim d'infants dels diferents trams d'edat. La llar d'infants ha 
d'atendre infants de totes les edats, i no és exigible disposar de una sala per a 
cadascun dels trams d'edat, ni la sala addicional i diferenciada per a usos múltiples 
quan la llar d'infants és d'1 o de 2 grups. 

13.4  Quan el primer cicle de l'educació infantil s'imparteix en un centre que també 
imparteix el segon cicle de l'educació infantil, els requeriments d'espais i instal·lacions 
són els establerts al punt 2 anterior, si bé poden ser compartits els indicats als apartats 
b), c), d), e) i f), i han de complir els requisits d'espais exigits per autoritzar el segon 
cicle. 

Article 14 

Condicions sobre seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat i accessibilitat 

El titular del centre ha de prendre les mesures perquè els locals i instal·lacions 
compleixin la normativa vigent en matèria de seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com d'altres condicions en 
matèria d'edificació determinades per la normativa vigent, tenint en compte l'edat dels 
infants als quals va destinat el servei, i està obligat a facilitar l'accés als espais i a les 
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instal·lacions al personal de les administracions competents en matèria d'inspecció i 
de control dels aspectes esmentats. 

Article 15 

Programació i oferta de places 

15.1  L'administració educativa i l'administració local han d'impulsar una oferta suficient 
per atendre la demanda de places de primer cicle de l'educació infantil. 
En la creació de places a les llars d'Infants de titularitat pública s'han de prioritzar les 
zones socialment desafavorides, s'ha de respectar l'equilibri territorial i s'han de tenir 
en compte les fluctuacions de la demanda.  
15.2  L'oferta de places al primer cicle de l'educació infantil s'ha d'efectuar de manera 
diferenciada per a cadascun dels tres trams d'edat d'aquest cicle, d'acord amb la 
capacitat simultània autoritzada. 
Els centres han de fer públic el nombre de places vacants de què disposen de manera 
diferenciada per a cadascun dels trams d'edat. 
15.3  Quan una persona física o jurídica és titular de més d'una llar d'infants en un 
mateix municipi, l'obligació continguda al punt anterior d'aquest article s'entén en 
relació amb el conjunt de totes les llars d'infants de la seva titularitat en aquell 
municipi. A cadascuna de les llars d'infants de la mateixa titularitat, en un mateix 
municipi, s'ha de fer oferta de places en relació a almenys els dos trams consecutius 
d'edat superior dels que integren el cicle. Quan una llar d'infants fa oferta de places per 
a infants de zero anys ha de fer oferta per als infants d'un any i per als infants de dos 
anys.  

Article 16 

Admissió d'alumnat 

16.1  El règim d'admissió d'infants als centres és l'establert a la normativa general 
d'aplicació a l'admissió de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics.  
16.2  Els ajuntaments que, d'acord amb l'article 20 d'aquest Decret, assumeixin 
competències en matèria d'admissió d'alumnat, poden establir el corresponent procés, 
el qual s'ha de regir, en tot cas, pel previst en la normativa que regula l'admissió 
d'alumnat. 
Així mateix els ajuntaments poden establir, per a tots els centres que imparteixen el 
primer cicle de l'educació infantil sufragats amb fons públics del seu territori, un barem 
diferent al recollit a la normativa que regula l'admissió d'alumnat, respectant en tot cas 
els criteris d'admissió que s'hi estableixen. 

Article 17 

Informació a l'Administració educativa 

La direcció o la titularitat del centre ha de facilitar a l'Administració educativa les dades 
sobre l'activitat relativa als àmbits objecte d'ordenació en aquest Decret, i de 
preinscripció i matrícula, dins els terminis i amb el format que determini el Departament 
d'Educació i Universitats. 

Article 18 
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El consell de participació de les llars d'infants públiques 

18.1  L'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres 
públics d'educació infantil de primer cicle és el Consell de participació. 
18.2  A les llars d'infants públiques ubicades en municipis en què l'ajuntament no té 
delegades les competències a què fa referència l'article 20.1.c), es constitueix un 
consell de participació amb les competències i funcions que la normativa vigent 
assigna als consells escolars dels centres públics. 

Quan l'ajuntament tingui delegades les competències esmentades, aquest ha de 
regular la participació de la comunitat educativa i de l'administració local en el control i 
la gestió de la llar d'infants. Si l'ajuntament no en fa una regulació expressa, s'aplicaran 
les prescripcions d'aquest article. 

18.3  El consell de participació de la llar d'infants té la següent composició quan la llar 
d'infants és de fins a tres grups: 
a) El director o la directora de la llar d'infants, que el presideix. 
b) Un representant de l'ajuntament del municipi on és la llar d'infants. 
c) Un representant del personal educador elegit d'entre ells pel mateix personal 
educador. 
d) Un representant dels pares i de les mares dels infants elegit d'entre els pares i les 
mares pels mateixos pares i mares.  
e) Un representant del personal d'administració i serveis. 
Actua de secretari o secretària del consell de participació de la llar d'infants el o la 
representant del personal educador.  
El personal educador el formen els professionals als que fa referència l'article 11 i la 
disposició addicional primera d'aquest Decret. 

18.4  Les llars d'infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un 
segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i de les 
mares dels infants. En aquest cas actua de secretari del consell de participació de la 
llar d'infants el representant del personal educador que designi el mateix consell de 
participació de la llar d'infants per majoria dels seus membres. Si no hi ha acord, és 
designat el representant del personal educador de més recent incorporació a la llar 
d'infants. Si subsisteix la situació d'empat s'efectua un sorteig.  

18.5  Els membres electes s'han d'escollir d'acord amb el procediment establert amb 
caràcter general per als consells escolars dels centres públics. La renovació de 
membres del consell de participació de la llar d'infants s'efectua dins els mateixos 
terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics. 
El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és 
per dos anys. 
El reglament de règim interior de la llar d'infants pot preveure el mecanisme per proveir 
les vacants que es produeixen quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit 
el membre que ha cessat. Quan el reglament de règim interior no ho preveu, el director 
o la directora de la llar d'infants convoca eleccions per proveir les vacants que s'hagin 
produït. El nou membre escollit ho és pel període establert amb caràcter general. 

Article 19 

El consell de participació de les llars d'infants privades sufragades amb fons públics 
19.1  L'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres 
privats d'educació infantil de primer cicle és el consell de participació. 
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19.2  A les llars d'infants privades sufragades amb fons públics, ubicades en municipis 
en què l'ajuntament no té delegades les competències a les que fa referència l'article 
20.1.c), es constitueix un consell de participació amb les competències i funcions que 
la normativa vigent assigna als consells escolars dels centres concertats. 
Quan l'ajuntament tingui delegades les competències esmentades, aquest regula la 
participació de la comunitat educativa en el control i gestió de la llar d'infants. Si 
l'ajuntament no en fa una regulació expressa, s'aplicaran les prescripcions d'aquest 
article. 

La no constitució del consell de participació suposa l'exclusió del finançament per part 
de la Generalitat de Catalunya. 

19.3  El consell de participació de la llar d'infants té la següent composició quan la llar 
d'infants és de fins a tres grups: 
a) El director o la directora de la llar, que el presideix. 
b) Un representant de la titularitat. 
c) Un representant del personal educador elegit d'entre ells pel mateix personal 
educador. 
d) Un representant dels pares i de les mares dels infants elegit d'entre els pares i les 
mares pels mateixos pares i mares.  
e) Un representant del personal d'administració i serveis. 
Actua de secretari o secretària del consell de participació de la llar d'infants el o la 
representant del personal educador.  
El personal educador el formen els professionals als quals fan referència l'article 11 i la 
disposició addicional primera d'aquest Decret. 

19.4  Les llars d'infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un 
segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i de les 
mares dels infants. En aquest cas actua de secretari del consell de participació de la 
llar d'infants el representant del personal educador que designi el mateix consell de 
participació de la llar d'infants per majoria dels seus membres. Si no hi ha acord, és 
designat el representant del personal educador de més recent incorporació a la llar 
d'infants. Si subsisteix la situació d'empat s'efectua un sorteig. 

19.5  Els membres electes s'han d'escollir d'acord amb el procediment establert amb 
caràcter general per als consells escolars dels centres concertats. La renovació de 
membres del consell de participació de la llar d'infants s'efectua dins els mateixos 
terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres concertats. 
El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és 
per dos anys. 
El reglament de règim interior de la llar d'infants pot preveure el mecanisme per proveir 
les vacants que es produeixen quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit 
el membre que ha cessat. Quan el reglament de règim interior no ho preveu, el director 
de la llar d'infants convoca eleccions per proveir les vacants que s'hagin produït. El 
nou membre escollit ho és pel període establert amb caràcter general. 

Article 20 

Delegació de competències als ajuntaments en relació al primer cicle de l'educació 
infantil 
20.1  Les competències que aquest Decret atribueix al Departament d'Educació i 
Universitats i als seus òrgans es poden delegar als ajuntaments que les vulguin 
assumir, d'acord amb el títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
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Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. La Generalitat de 
Catalunya es reserva les facultats a què fa referència l'article 139.a), e), f) i g) del Text 
refós esmentat. 
Es poden delegar les següents competències: 
a) Les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants als centres en 
els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
b) Les relacionades amb la resolució dels expedients d'autorització, de cessament 
d'activitats, de modificació de l'autorització i de revocació de l'autorització de les llars 
d'infants privades. 
c) Les relacionades amb els consells de participació de les llars d'infants. 
Quan una llar d'infants ubicada en un municipi en què l'ajuntament ha assumit la 
delegació de les competències sobre l'autorització del primer cicle de l'educació infantil 
inicia un expedient d'autorització d'un altre ensenyament, la competència correspon al 
Departament d'Educació i Universitats. 

Les referències fetes, en la normativa d'aplicació, a l'Administració educativa, 
s'entenen fetes als corresponents ajuntaments que hagin assumit les competències 
esmentades. Aquests ajuntaments han d'adaptar els procediments de gestió de les 
competències assumides a la seva estructura organitzativa. Així mateix, han d'establir 
el règim de recursos i reclamacions corresponents contra les decisions que adoptin en 
exercici d'aquestes competències, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. En 
qualsevol cas, la resolució d'aquests recursos posa fi a la via administrativa i els 
interessats podran exercir les accions corresponents davant la jurisdicció competent. 

20.2  La delegació de competències s'ha d'atenir en tot cas a les particularitats 
següents: 

a) La delegació és efectiva des de la data en què es formalitzi la seva acceptació 
mitjançant un conveni entre el Departament d'Educació i Universitats i l'ajuntament, i té 
caràcter indefinit sense perjudici del que determina l'article 140 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, esmentat. El conveni ha de preveure la relació 
de competències que explícitament es deleguen.  
b) L'ajuntament facilita al Departament d'Educació i Universitats les dades necessàries 
per a la inscripció i actualització del Registre de centres, així com les dades sobre 
l'activitat de les llars d'infants del seu municipi relativa a les matèries que són objecte 
d'ordenació en aquest Decret. 
c) L'ajuntament, sens perjudici de les funcions de la Inspecció educativa, pot establir 
els controls i les supervisions necessaris per a garantir l'exercici de les competències 
delegades. A aquest efecte, l'ajuntament pot sol·licitar l'actuació de la Inspecció 
Educativa perquè informi en l'àmbit de les seves competències sobre qualsevol 
expedient instruït per l'ajuntament. La sol·licitud d'informe es tramita sempre a través 
de la direcció dels Serveis Territorials.  
20.3  La delegació de competències pot ser progressiva. 

Barcelona, 4 de juliol de 2006 

Pasqual Maragall i Mira  

President de la Generalitat de Catalunya 

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez 
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Conseller d'Educació i Universitats 
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11.5. Ordre EDU/397/2008 de 24 de Juliol 

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 
 
ORDRE EDU/397/2008, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases generals de la 
línia d'ajuts i subvencions destinada als centres educatius privats, les bases 
específiques dels programes que la integren, i s'obre la convocatòria pública per a 
l'any 2008.  
 

ORDRE 

Article 1 

S'aproven les bases generals que regulen el procediment de concessió de la línia 
d'ajuts i subvencions que gestiona el Departament d'Educació destinada als centres 
educatius privats, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre. 

Article 2 

S'aproven les bases específiques dels diferents programes que integren la línia d'ajuts 
i subvencions destinada als centres educatius privats, les quals consten a l'annex 2 
d'aquesta Ordre. 

Article 3 

Es convoquen, per al curs 2008-2009, els ajuts i subvencions de tots els programes 
que consten a l'annex 2 d'aquesta Ordre, els quals es regiran per les bases generals i 
específiques que s'hi aproven. 
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que 
preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a 
comptar des de l'endemà la seva publicació al DOGC, segons el que estableixen els 
articles 115 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 

Barcelona, 24 de juliol de 2008 

Ernest Maragall i Mira 

Conseller d'Educació 

Annex 1 

Línia d'ajuts i subvencions adreçada al centres educatius privats 
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Bases generals 

.1 Objecte i principis generals del procediment 
1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió d'ajuts i 

subvencions adreçades als centres educatius privats, per a la realització d'activitats 
pròpies en l'àmbit competencial del Departament d'Educació. 

1.2 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva, i s'inicia 
l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. 

1.3 El període d'execució de l'activitat objecte de la subvenció és el curs 2008-
2009. 

1.4 El procediment de convocatòria es tramita i resol pels òrgans del 
Departament d'Educació que siguin competents per raó de la matèria, d'acord amb la 
normativa organitzativa vigent en el moment de publicar-se la convocatòria. Les bases 
específiques de cada programa determinen l'òrgan competent per tramitar i resoldre 
en cada cas. 

1.5 Les bases específiques de cada programa concreten el termini màxim per 
resoldre i comunicar la resolució, que no podrà excedir els 6 mesos, comptats des de 
l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas 
que les bases específiques no n'estableixin un altre, el termini és de tres mesos. 

.2 Beneficiaris 

Poden optar als ajuts i subvencions dels diferents programes els centres educatius 
privats de Catalunya que imparteixen ensenyaments no universitaris, en els termes 
previstos a les bases específiques de cada programa. 

.3 Requisits dels beneficiaris 

Sens perjudici del que estableixin les bases específiques per a cada programa, els 
beneficiaris han de complir en tot cas els requisits següents: 

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i 
de les obligacions davant la Seguretat Social. 

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser 
beneficiari de la subvenció. 

c) Complir els requisits establerts als articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística. 

d) Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions. 

.4 Sol·licituds 

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és el que estableixen les bases 
específiques de cada programa. 
4.2 Les sol·licituds es poden presentar directament o per qualsevol dels mitjans que 
estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en 
sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de 
correus abans de ser certificada. 
4.3 La sol·licitud, sens perjudici del que disposin les bases específiques de cada 
programa, ha d'anar acompanyada de la següent documentació general: 
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a) Declaració jurada on es faci constar que no es perceben altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades. 
En cas contrari, detall de les altres fonts de finançament de l'activitat. 

b) Declaració responsable d'estar al corrent d'obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
La presentació de la sol·licitud de l'ajut o subvenció, implica l'autorització a 
l'Administració de la Generalitat per a la comprovació d'ofici de les dades 
corresponents al compliment de les obligacions tributaries amb l'Estat i la pròpia 
Generalitat, d'acord amb el que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 24 de la Llei 
5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
En el cas que el sol·licitant denegui el consentiment, haurà d'aportar ell mateix els 
certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries. 

c) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits previstos a 
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que 
impedeixen ser beneficiari de la subvenció o l'ajut. 

d) Declaració responsable de donar compliment a les obligacions contingudes 
als articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que els 
siguin exigibles. 

e) Declaració conforme s'està al corrent del pagament d'obligacions per 
reintegrament de subvencions. 

4.4 Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors es 
requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el 
defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més 
tràmit. 
4.5 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases. 
4.6 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comportarà 
l'exclusió del sol·licitant. 

.5 Obligacions generals dels beneficiaris i control 

Són obligacions dels beneficiaris: 
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, exercir l'activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, i 

també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el 
gaudi de la subvenció, d'acord amb el que preveuen les bases generals i específiques. 

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent i 
aportar tota la informació que li sigui requerida a l'efecte. 

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control, durant un termini màxim de 4 anys. 

e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu 
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 99 i 
següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

f) Facilitar tota la informació i la documentació que els requereixin el 
Departament d'Educació, la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents de conformitat amb les normes legals vigents. 

g) Informar a l'òrgan concedent de la subvenció de qualsevol contracte o 
conveni signat, per a la gestió de l'activitat subvencionada, entre el beneficiari i 
qualsevol entitat pública o privada vinculada al mateix ens o als seus càrrecs directius. 
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h) Presentar a l'òrgan competent les propostes de canvi que es pugui produir o 
es produeixi en l'activitat o el projecte subvencionat. Aquestes propostes hauran d'anar 
acompanyades de memòries justificatives. La proposta es considerarà desestimada si 
no s'ha notificat la resolució corresponent en el termini de dos mesos des de la data 
d'entrada de la proposta en el Departament d'Educació. 

i) No superar, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, el 100 % del cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu 
l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

j) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de 
la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

k) Fer pública la col·laboració del Departament d'Educació en la documentació 
que generin els programes subvencionats, fent-hi constar l'expressió: "Amb el suport 
del Departament d'Educació". 

.6 Resolució de la convocatòria 

6.1 Les bases específiques determinen l'òrgan competent per a la seva resolució. 
6.2 La resolució indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els possibles recursos 
que s'hi podran interposar, els òrgans davant els quals es podran interposar, i dels 
terminis per fer-ho. 
6.3 En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi 
recau resolució expressa en el termini de sis mesos des de l'endemà de la finalització 
del termini de presentació de les sol·licituds. 

.7 Publicació de la resolució 

Les subvencions concedides es publicaran al DOGC. 

.8 Import, justificació i abonament 

8.1 La resolució que atorga la subvenció determina l'import que se subvenciona, i si 
amb l'aportació se subvenciona una quantitat independent de l'import total del 
programa i activitat, o un percentatge del cost. 
8.2 L'ens gestor tindrà en compte altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que 
hagi rebut o pugui rebre el beneficiari per a l'activitat subvencionada, de manera que la 
suma de les quantitats atorgades no podrà superar en cap cas el 100 % del cost de 
l'activitat subvencionada. 
8.3 La quantitat atorgada es pagarà quan, a judici de l'òrgan gestor, s'hagi justificat 
adequadament l'aplicació del total a l'activitat subvencionada, en els termes que 
estableixen les bases específiques de cada programa i sens perjudici del que 
preveuen aquestes bases generals. 
8.4 Els beneficiaris hauran de presentar, previ al pagament, el certificat acreditatitu 
d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 
8.5 El termini per justificar el compliment de l'obligació s'estableix a les bases 
específiques de cada programa. 
8.6 Per poder concórrer a les convocatòries següents, cal haver efectuat la justificació 
corresponent del que es va obtenir en exercicis anteriors. 

.9 Revocació i reintegrament 
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9.1 L'òrgan competent pot revocar la resolució de concessió de la subvenció i exigir el 
retorn de les quantitats percebudes en els supòsits previstos per l'article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en tot allò no previst per 
aquest, per l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
9.2 L'òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions 
econòmiques i ajuts concedits i abonats indegudament. 
El procediment de reintegrament es tramitarà d'acord amb el que preveu l'article 100 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, amb les adaptacions que corresponguin. 

.10 Caràcter de les subvencions 

10.1 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació 
pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als 
destinataris per a exercicis successius. 
10.2 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del 
seu atorgament. 

.11 Control 

El Departament d'Educació pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les 
actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la 
subvenció. 
Així mateix, els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els 
requereixin la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents de conformitat amb les normes legals vigents. 

Annex 2 

Bases específiques 

Línia d'ajuts i subvencions adreçada als centres educatius privats 

Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys 

.1 Objecte i període subvencionat 

Aquests ajuts tenen per objecte l'escolarització d'infants de zero a tres anys en centres 
educatius de Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre. 
Els ajuts atorgats es destinaran íntegrament a minorar la quota a càrrec de les 
famílies, pel servei prestat durant el curs escolar 2008-2009. 

.2 Beneficiaris i requisits 

2.1 Poden sol·licitar aquests ajuts els centres que atenguin infants de zero a tres anys 
d'edat i que compleixin els requisits següents: 

a) Estar autoritzats pel Departament d'Educació per impartir el primer cicle de 
l'educació infantil. 

b) Estar constituïts legalment com a entitats sense ànim de lucre. 
c) El director i el personal educador dels centres sol·licitants hauran d'estar en 

qualsevol cas en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de 
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juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels 
centres. 

d) No superar en cap cas la capacitat autoritzada del centre. 

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir també els requisits establerts a la 
base general 3. 

.3 Import i partida pressupostària 

La concessió d'aquestes subvencions és per un import total màxim de 9.680.000,00 
euros, dels quals 3.226.666,67 euros corresponen al període setembre-desembre del 
curs 2008-2009, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/480130000/421A, 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2008. La resta de l'import, 
que correspon al període gener-agost, és de 6.453.333,33 euros, el qual queda 
condicionat a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 
2009. 
El mòdul de subvenció per al curs escolar 2008-2009  és de 800,00  euros per 
alumne/curs. No obstant això, es podrà disminuir aquest mòdul, en el cas que l'import 
màxim de la convocatòria no permeti atendre el total de possibles centres beneficiaris. 

.4 Sol·licitud i documentació 

4.1 Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquest règim de subvencions 
podran presentar les seves sol·licituds als corresponents serveis territorials del 
Departament d'Educació, des de l'1 de setembre fins al 15 de setembre de 2008. 
4.2 Les sol·licituds es formularan mitjançant el model de sol·licitud que estarà a 
disposició dels interessats en els serveis territorials del Departament d'Educació, o a 
l'adreça electrònica /educacio. 
4.3 Les sol·licituds, a més a més de la documentació requerida a la base general 4.3, 
hauran de contenir la documentació següent: 

a) Certificació del titular del centre de la relació de l'alumnat matriculat en el 
mes de setembre de 2008, especificant el nombre d'alumnat nascut l'any 2008, el 
nascuts l'any 2007 i el nascut l'any 2006. 

a) Relació nominal del personal del centre especificant qui són els tutors de les 
diferents aules, juntament amb la fotocòpia compulsada dels títols acadèmics. 

b) Fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat titular del centre, que deixin 
constància de la manca de lucre de l'entitat. 

c) Fotocòpia compulsada del document que acredita la capacitat legal del 
representant de l'entitat. 
Els centres que han presentat en anteriors convocatòries la documentació prevista als 
apartats c) i d) anteriors, no l'han de tornar a presentar si no han transcorregut més de 
5 anys i les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació podrà ser 
substituïda per una declaració del titular del centre sol·licitant, que acrediti que no 
s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada, 
i on s'indiqui el procediment en què la van presentar. 

La Inspecció d'Educació emetrà un informe sobre les dades d'escolarització que 
constin a les sol·licituds. 

.5 Resolució de la convocatòria 
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El director general de Recursos del Sistema Educatiu elevarà la corresponent proposta 
de resolució de la convocatòria al conseller d'Educació, el qual emetrà resolució abans 
del 31 de desembre de 2008. 
Un cop transcorregut aquest termini, si no ha recaigut resolució expressa, s'entén que 
la sol·licitud és desestimada. 

.6 Obligacions dels centres beneficiaris 

Sens perjudici del que estableix la base general 5, l'obtenció d'aquests ajuts comporta 
per al centre beneficiari les obligacions següents: 

a) Complir els requisits que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual 
es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres. 

b) Repercutir íntegrament la subvenció als pares dels alumnes escolaritzats en 
els centres subvencionats. 

.7 Justificació 

7.1 Les quantitats concedides pel Departament d'Educació en concepte de subvenció 
es justificaran durant el mes de juny de 2009, mitjançant l'aportació de la declaració 
signada del pare, mare o tutor/a legal de l'alumnat beneficiari de la subvenció, d'acord 
amb el model previst a /educacio. 
Les declaracions s'han de presentar en el mateix ordre que hagi seguit el centre en la 
relació d'alumnes presentada per a la sol·licitud de la subvenció. 
7.2 Els beneficiaris també hauran d'aportar els certificats acreditatius d'estar al corrent 
d'obligacions amb la Seguretat Social. 

.8 Pagament 

Un cop atorgada aquesta subvenció, és tramitarà el pagament d'una bestreta, i no és 
necessària la presentació de cap garantia, per un import total màxim de 3.226.666,67 
euros, distribuït entre tots els centres beneficiaris. 
Un cop els centres presentin la justificació de tot l'import atorgat, es tramitarà el 
pagament de la resta de la subvenció. 
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11.6. Ordre EDC/233/2006 de 28 d'Abril 

 

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 
 
ORDRE EDC/233/2006, de 28 d'abril, per la qual s'obre convocatòria pública per a la 
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de 
zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal.  

ORDRE 

Annex 1 

Bases 

.1  Objecte de la convocatòria i període en què s'ha d'efectuar l'activitat 

La subvenció té per objecte la creació de places de primer cicle de l'educació infantil 
en llars d'infants de titularitat de les corporacions locals, i la consolidació del nombre 
actual en les llars d'infants de la mateixa titularitat que, d'acord amb el seu conveni de 
creació, tenen caràcter temporal. 
La subvenció es concedeix quan l'activitat efectuada per assolir la finalitat buscada 
sigui l'actuació d'obres en edificis de nova planta, o bé l'adequació o l'adquisició 
d'edificis preexistents. L'activitat s'ha d'efectuar en un termini tal que permeti assolir 
l'objectiu que es pretén abans de l'1 de setembre de 2009. 

.2  Requisits dels beneficiaris i manera d'acreditar-los 

2.1  Poden ser beneficiaris de les subvencions les corporacions locals de Catalunya 
que sol·licitin acollir-se a aquesta convocatòria pública per a la creació i consolidació 
de places de primer cicle de l'educació infantil en llars d'infants de la seva titularitat, i 
que, una vegada aprovat el projecte de creació, d'ampliació o bé d'adaptació a la 
normativa vigent de llars d'infants, efectuïn dins del termini previst de la convocatòria 
l'activitat per a la qual han sol·licitat la subvenció. 
2.2  Les corporacions locals hauran de presentar amb la sol·licitud de subvenció la 
documentació que s'assenyala a l'annex 2 d'aquesta Ordre, en relació amb l'aprovació 
del projecte de centre. 

.3  Justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i l'aplicació dels fons 
percebuts 

3.1  Una vegada acabades les obres realitzades, la corporació local lliurarà al 
Departament d'Educació la documentació que s'assenyala a l'annex 3 d'aquesta 
Ordre. 
3.2  Els serveis tècnics de la corporació local poden emetre l'informe sobre l'adequació 
de les obres executades al projecte aprovat. Quan la corporació local no disposa de 
serveis tècnics propis, o tenint-los no considera convenient demanar-los l'informe, 
l'emet la Secció d'Obres i Manteniment dels serveis territorials del Departament 
d'Educació corresponents. 
La corporació local, o el servei territorial si és el cas, tramet l'informe esmentat a la 
Direcció General de Centres Educatius del Departament d'Educació. Si l'informe 
l'emeten els serveis tècnics de la corporació local, es tramet al mateix temps que la 
documentació a la qual fa referència l'annex 3. 
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.4  Criteris de valoració de la subvenció 

4.1  Import de la subvenció. 

L'import de la subvenció és el 95% del cost de les obres efectuades i 
acreditades , o el 95% del cost d'adquisició de l'immoble i de la seva rehabilitació, si és 
el cas. Aquest import té les limitacions següents: 
En el supòsit de creació, l'import màxim de la subv enció serà de 5.000,00 euros 
per cada plaça creada. 

Si la corporació local rebés qualsevol altra subvenció d'una entitat de titularitat pública 
per a la mateixa finalitat, la totalitat de subvencions públiques no podrà superar el 95% 
del cost de l'obra. 

.5  Creació de les places a la llar d'infants 

La creació o l'ampliació de la llar d'infants, o la consolidació de les places escolars en 
una ja existent, es formalitzarà mitjançant un conveni entre el Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya i la corporació local titular de la llar d'infants. 
El conveni de creació o d'ampliació de la llar d'infants, o de consolidació de les places, 
inclourà una manifestació expressa per part de la corporació local conforme el centre 
compleix els requisits exigits per la normativa de desplegament de la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i per la normativa 
de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

.6  Lliurament de l'import de la subvenció 

Una vegada acreditada la creació de les places en el corresponent conveni de creació 
o modificació de la llar d'infants, es lliurarà la subvenció concedida i encara no 
abonada, per l'import que resulti finançable a la corporació local beneficiària. 

.7  Termini mínim de manteniment del servei 

Si abans de quinze anys a comptar de la data de signatura del conveni de creació o, si 
és el cas, de l'addenda de modificació del conveni es produeix un canvi d'ús en les 
instal·lacions o una privatització de la titularitat del servei i es manté a la població la 
demanda de places per a aquest tram d'edat, la corporació local beneficiària de la 
subvenció haurà de rescabalar la Generalitat de Catalunya amb l'import proporcional 
del temps que falti fins a completar el període de quinze anys, més els interessos 
legals de cada període. 

.8  Lliurament d'informació 

El beneficiari de la subvenció té l'obligació de facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Intervenció General de la Generalitat, per la Sindicatura de Comptes o 
per altres òrgans competents. 

 

 

 



ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA LLAR D’INFANT

VILANOVA 

 

11.7 Resultat d’enquestes

Els resultats obtinguts de les enquestes realitzades, són:

1. Sexe: 

2. Edat: 

3. Formació:  
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Resultat d’enquestes 

Els resultats obtinguts de les enquestes realitzades, són: 

Figura 11.7.1 Sexe 

Figura 11.7.2 Edat 

Figura 11.7.3. Formació 

36%

64%

1. Sexe

Home Dona

20%

28%40%

12%

2. Edat

20-25 25-30 30-35 +35

68%

20%

12%

3. Formació

Bàsica FP Universitària

2009 
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4. Professió:  

5. Nacionalitat: 

6. Domicili i barri: 

Serveis

Vilanova i la Geltrú
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Figura 11.7.4. Professió 

Figura 11.7.5. Nacionalitat 

Figura 11.7.8 Domicili 

48%

12%

8%

8%

24%

4. Professió

Serveis Compte aliena Altres Construcció Atur

92%

8%

5. Nacionalitat

Espanyola Altres

83%

9% 8%

6.1. Domicili

Vilanova i la Geltrú Sant Pere de Ribes Cubelles

2009 
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Atur

Cubelles
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7. Nº de fills i edats d’aquests:

8. A quina zona de la ciutat t’agradaria que es trobés la llar d’infants?

 

Geltrú Casernes

Centre

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA LLAR D’INFANTS A L’EIXAMPLE NORD DE  

ILANOVA I LA GELTRÚ 

Figura 11.7.7. Barri 

Nº de fills i edats d’aquests: 

Figura 11.7.8. Nº de fills 

A quina zona de la ciutat t’agradaria que es trobés la llar d’infants?

Figura 11.7.9. Zona on ubicaries la llar 

24%

12%

32%

16%

4%
8%

4%

6.2. Barri

Casernes Centre Sant joan Mar Tacó

48%

44%

8%

7. Nº fills

1 fill 2 fills 3 fills

40%

4%

16%

12%

24%

4%

8. Zona on ubicaries la llar d'infants:

Centre Tacó Geltrú Casernes NS/VC Sant Joan

2009 
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A quina zona de la ciutat t’agradaria que es trobés la llar d’infants? 

 

Roquetes

Sant Joan
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9. Necessites el cotxe per al teu ús habitual i per a fer el trajecte de casa a la llar 

d’infants? 

Figura 11.7.10. Necessites el cotxe per a l’ús habitual

10. Quin seria l’horari idoni de la llar d’infants?

11. Tens la necessitat que els ne

9. Necessites el cotxe per al teu ús habitual?

11. Utilitzaries el menjador de la llar d'infants?
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xe per al teu ús habitual i per a fer el trajecte de casa a la llar 

Figura 11.7.10. Necessites el cotxe per a l’ús habitual 

Quin seria l’horari idoni de la llar d’infants? 

Figura 11.7.11. Horari idoni de la llar 

Tens la necessitat que els nens mengin a la llar d’infants? 

Figura 11.7.12. Servei de menjador 

44%

56%

9. Necessites el cotxe per al teu ús habitual?

Sí No

40%

44%

8% 8%

10. Horari idoni de la llar d'infants:

9:00-17:00 8:00-17:00 9:00-13:00 Altres

68%

32%

11. Utilitzaries el menjador de la llar d'infants?

Sí No 

2009 
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xe per al teu ús habitual i per a fer el trajecte de casa a la llar 

 

 

 

11. Utilitzaries el menjador de la llar d'infants?
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12. Veus necessari un servei d’acollida (horari de 8:00

13. T’agradaria que els nens rebessin classes de psicomotricitat (“educació 

física”)? 

Figura 11

14. Trobes necessari que hi hagi un període d’adaptació dels nens i amb l’accés 

dels pares? 

13. Veus necessari que els nens rebin classes de 

14. Trobes necessari un període d'adaptació?
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Veus necessari un servei d’acollida (horari de 8:00-9:00)? 

Figura 11.7.13. Servei d’acollida 

T’agradaria que els nens rebessin classes de psicomotricitat (“educació 

Figura 11.7.14. Classes de psicomotricitat 

Trobes necessari que hi hagi un període d’adaptació dels nens i amb l’accés 

Figura 11.7.15. Període d’adaptació 

52%

48%

12. Utilitzaries un servei d'acollida de
8:00 - 9:00?

Sí No 

68%

16%

16%

13. Veus necessari que els nens rebin classes de 
psicomotricitat?

Sí No NS/NC

56%28%

16%

14. Trobes necessari un període d'adaptació?

Sí No NS/NC

2009 
142 

 

T’agradaria que els nens rebessin classes de psicomotricitat (“educació 

 

Trobes necessari que hi hagi un període d’adaptació dels nens i amb l’accés 

 

13. Veus necessari que els nens rebin classes de 
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15. Quin creus que seria el període de temps necessari per a l’adaptació (amb 

flexibilitat total d’horaris)?

Figura 11.7.16. Temps del període d’adaptació

16. Deixaries el cotxet del nen a la llar mentre es troba al centre?

17. Quin creus que hauria de ser el nombre màxim d’alumnes per aula, sota el teu 

punt de vista? 

15. Període de temps necessari per a l'adaptació?

1 Setmana

16. Deixaries el cotxet a la llar d'infants?
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Quin creus que seria el període de temps necessari per a l’adaptació (amb 

oraris)? 

Figura 11.7.16. Temps del període d’adaptació 

Deixaries el cotxet del nen a la llar mentre es troba al centre? 

Figura 11.7.17. Pàrquing de cotxets 

Quin creus que hauria de ser el nombre màxim d’alumnes per aula, sota el teu 

Figura 11.7.18. Nº màxim d’alumnes per aula 

28%

24%12%

4%

32%

15. Període de temps necessari per a l'adaptació?

1 Setmana 2 Setmanes 3 Setmanes 1 Mes Altres

48%

40%

12%

16. Deixaries el cotxet a la llar d'infants?

Sí No NS/NC

28%

52%

20%

17. Nº màxim d'alumnes per aula?

5-10 10-15 15-20

2009 
143 

Quin creus que seria el període de temps necessari per a l’adaptació (amb 

 

 

Quin creus que hauria de ser el nombre màxim d’alumnes per aula, sota el teu 

 

15. Període de temps necessari per a l'adaptació?

Altres
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18. Quants/es educadors/es creus que són necessaris per a cada classe (0

8 nens/es, 1-2 anys, 13 nens/es, 2
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Quants/es educadors/es creus que són necessaris per a cada classe (0

2 anys, 13 nens/es, 2-3 anys, 20 nens/es)? 

Figura 11.7.19 Educadors per aula de 0-1 anys 

Figura 11.7.20. Educadors per aula de 1-2 anys 

Figura 11.7.21. Educadors per aula de 2-3 anys 

56%

44%

18.1. Educadors per aula de 0-1 anys?

1 2

48%

48%

4%

18.2. Educadors per aula de 1-2 anys?

1 2 3

32%

48%

16%

4%

18.3. Educadors per aula de 2-3 anys?

1 2 3 +3

2009 
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Quants/es educadors/es creus que són necessaris per a cada classe (0-1 anys, 
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19. T’agradaria que els

20. Trobes interessant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. T'agradaria que es fessin sortides d'un dia?

20. T'agradaria que l'accés als pares estigués 
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s teus fills fessin sortides passant la nit fora? 

Figura 11.7.22 Sortides 

 que l’accés als pares estigui permès inclòs a

Figura 11.7.23 Accés als pares 

32%

68%

19. T'agradaria que es fessin sortides d'un dia?

Sí No

68%

20%

12%

20. T'agradaria que l'accés als pares estigués 
permès, inclòs a les aules?

Sí No NS/NC

2009 
145 

 

 

a les aules? 

 

19. T'agradaria que es fessin sortides d'un dia?

20. T'agradaria que l'accés als pares estigués 
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11.7.1 Enquestes realitzades: 

 

A continuació s’adjunten les 25 enquestes efectuades a la sortida dels infants de 

la llar d’infants l’Escateret els dies 18, 19 i 21 de Maig del 2009, amb la col·laboració 

especial de la directora del centre. 
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11.8 Quadres resum de les mostres de l’estudi de mercat. 

 

1. LLAR D'INFANTS L'ESCATERET 
1 Situació: 

Rambla:  Sant Jordi nº 22 

Barri:  Sant Jordi 

Municipi:  08800 Vilanova i la Geltrú 
2 Horari:    

Complert:  De 9 a 17 hores 
Matí:  De 9 a 12 hores 

Obertura de portes:                                 
De 8:50 a 9:30 hores                               
De 11:50 a 13:00 hores 

Tarda:  De 15 a 17 hores 
Obertura de portes:                                  
De 14:50 a 15:15 hores                           
De 16:45 a 17:05 hores 

3 Servei d'acollida:  

Horari:  De 8:00 a 9:00 hores                         
(limitat als infants de 1 a 3 anys) 

4 Menjador: 

Servei:  Cuina pròpia: productes triturats per als 
més menuts i menjar sòlid per als grans 
del centre 

5 Psicomotricitat 

Servei:  1 hora setmanal 
6 Metodologia: 

Servei:  A través de l'experimentació 
7 Període d'adaptació 

Servei:  1ª setmana amb l'ajuda dels pares 
8 Parquing cotxets: 

Servei:  Existent i gratuït 
9 Accés als pares  

Servei:  Permés inclós a les aules 
10 Quotes 

Jornada complerta:  162,55 €/mensuals 

Menjador:  5 €/dia (contractat mensualment) 

  6,20€/dia (dies solts) 

Servei d'acollida:  2,80€/hora 
11 Places 

Unitats:  16 de 0 a 1 any 

  26 de 1 a 2 anys 

  60 de 2 a 3 anys 

Total:  102 places 
12 Disponibilitat curs 2009/2010 

Estat:  Places otorgades i pre-matriculades 
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2. LLAR D'INFANTS LA BALDUFA 
1 Situació: 

Carrer:  Pare Garí nº 1 

Barri:  Fàbrica Nova 

Municipi:  08800 Vilanova i la Geltrú 
2 Horari:    

Complert:  De 9 a 17 hores 
Matí:  De 9 a 12 hores 

Obertura de portes:                              
De 8:50 a 9:30 hores                            
De 11:50 a 13:00 hores 

Tarda:  De 15 a 17 hores 

Obertura de portes:                               
De 14:50 a 15:15 hores                        
De 16:45 a 17:05 hores 

3 Servei d'acollida:  

Horari:  De 8:00 a 9:00 hores                       
(limitat als infants de 1 a 3 anys) 

4 Menjador: 

Servei:  
Cuina pròpia: productes triturats per als 
més menuts i menjar sòlid per als grans 
del centre 

5 Psicomotricitat 

Servei:  1 hora setmanal 
6 Metodologia: 

Servei:  A través de l'experimentació 
7 Període d'adaptació 

Servei:  1ª setmana amb l'ajuda dels pares 
8 Parquing cotxets: 

Servei:  Existent i gratuït 
9 Accés als pares  

Servei:  Permés inclós a les aules 
10 Quotes 

Jornada complerta:  162,55 €/mensuals 

Menjador:  5 €/dia (contractat mensualment) 

  6,20€/dia (dies solts) 

Servei d'acollida:  2,80€/hora 
11 Places 

Unitats:  8 de 0 a 1 any 
  39 de 1 a 2 anys 
  60 de 2 a 3 anys 

  Total:  107 places 
12 Disponibilitat curs 2009/2010 

Estat:  Places otorgades i pre-matriculades 
 

 



ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA LLAR D’INFANTS A L’EIXAMPLE NORD DE  

VILANOVA I LA GELTRÚ 2009 

 

174 

3. LLAR D'INFANTS L'ORENETA DE VILANOVA 
1 Situació: 

Carrer:  Cristòfol Raventós Soler nº 11-13 

Barri:  La Geltrú 

Municipi:  08800 Vilanova i la Geltrú 
2 Horari:    

Complert:  De 7:30 a 18:00 hores 
Matí:  De 7:30 a 12:30 hores 

Tarda:  De 15:00 a 18:00 hores 
3 Servei d'acollida:  

Horari:  Inclòs en l'horari general del centre, no 
existeix el servei com a tal. 

4 Menjador: 

Servei:  Cuina externa, servei de càtering: 
productes triturats per als més menuts i 
menjar sòlid per als grans del centre 

5 Psicomotricitat 

Servei:  No existent 
6 Metodologia: 

Servei:  A través de l'experimentació 
7 Període d'adaptació 

Servei:  1ª setmana  
8 Parquing cotxets: 

Servei:  No existent 
9 Accés als pares  

Servei:  Permés 
10 Quotes 

Jornada complerta:  210,00 €/mensuals 
Menjador:  3,75 €/dia menjar triturat  

  6,75 €/dia menjar sòlid 

  

Existeixen agrupacions de menus de 60 
i 90 àpats amb una repercusió de 
3,00€/dia menjar triturat i 6,00€/dia 
menjar sòlid 

11 Places 

Unitats:  16 de 0 a 1 any 

  39 de 1 a 2 anys 

  40 de 2 a 3 anys 
  Total:  95 places 

12 Disponibilitat curs 2009/2010 

Estat:  1 Places vacants de 0 a 1 any     

  3 Places vacants de 1 a 2 anys 

  1 Plaça vacant de 2 a 3 anys 
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4. LLAR D'INFANTS XIU-XIU 
1 Situació: 

Avinguda:  Cubelles nº 158 

Barri:  El molí de vent 

Municipi:  08800 Vilanova i la Geltrú 
2 Horari:    

Complert:  De 7:30 a 18:00 hores 
Matí:  De 7:30 a 13:00 hores 

Tarda:  De 15:00 a 18:00 hores 
3 Servei d'acollida:  

Horari:  Inclòs en l'horari general del centre, no 
existeix el servei com a tal. 

4 Menjador: 

Servei:  
Cuina externa, servei de càtering: 
productes triturats per als més menuts i 
menjar sòlid per als grans del centre 

5 Psicomotricitat 

Servei:  No existent 
6 Metodologia: 

Servei:  A través de fitxes 
7 Període d'adaptació 

Servei:  No existent 
8 Parquing cotxets: 

Servei:  Existent i gratuït 
9 Accés als pares  

Servei:  No està permés, només als accessos 
10 Quotes 

Jornada complerta:  254,00 €/mensuals 
Menjador:  101,00 €/mes menjar triturat  

  150,00 €/mes menjar sòlid 
11 Places 

Unitats:  8 de 0 a 1 any 

  39 de 1 a 2 anys 

  40 de 2 a 3 anys 
  Total:  87 places 

12 Disponibilitat curs 2009/2010 

Estat:  No existeixen places vacants, hi ha 
llista d'espera amb 11 infants apuntats. 
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5. LLAR D'INFANTS EL RACÓ DEL PETIT I 
1 Situació: 

Carrer:  Correu nº 63 

Barri:  La Geltrú 

Municipi:  08800 Vilanova i la Geltrú 
2 Horari:    

Complert:  De 7:00 a 20:00 hores 
Matí:  De 7:00 a 13:00 hores 

Tarda:  De 15:00 a 20:00 hores 
3 Servei d'acollida:  

Horari:  Inclòs en l'horari general del centre, no 
existeix el servei com a tal. 

4 Menjador: 

Servei:  Cuina externa, servei de càtering: 
productes triturats per als més menuts i 
menjar sòlid per als grans del centre 

5 Psicomotricitat 

Servei:  No existent 
6 Metodologia: 

Servei:  A través de fitxes 
7 Període d'adaptació 

Servei:  No existent 
8 Parquing cotxets: 

Servei:  Existent i gratuït 
9 Accés als pares  

Servei:  No està permés, només als accessos 
10 Quotes 

Jornada complerta:  230,00 €/mensuals 
Menjador:  140,00 €/mes menjar sòlid 

11 Places 

Unitats:  8 de 0 a 1 any 

  26 de 1 a 2 anys 

  40 de 2 a 3 anys 
  Total:  74 places 

12 Disponibilitat curs 2009/2010 

Estat:  0 Places vacants de 0 a 1 any     

  2 Places vacants de 1 a 2 anys 

  4 Plaça vacant de 2 a 3 anys 
 

 

 

 

 


