
 
 
 

FULL INFORMATIU 
 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ESCOLARITZACIÓ D’INFANTS A INFANTIL 
0 I INFANTIL 1 A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PER AL CURS 2022-2023 

 
Aquestes subvencions es podran sol·licitar mitjançant full de sol·licitud, que es podrà 
descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament (www.llagostera.cat) o bé demanar-la a:  
 

- Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Llagostera (Pg/ Romeu, entrada pel parc 
de l’Estació) 

- Llar d’infants municipal El Niu (c/ Ganix, 2) 
- Llar d’infants municipal El Carrilet (c/ Mas sec, 71) 
- Servei d’Educació situat a la Casa de les Vídues (Pl. Llibertat, 1)  

 
Podran optar a aquestes subvencions les famílies que reuneixin, entre d’altres, el requisit de 
no superar els llindars màxims de renda familiar següents: 
 
Famílies de dos membres: 17.756,64 € 
Famílies de tres membres: 23.083,44 € 
Famílies de quatre membres: 30.008,64 € 
Famílies de cinc membres: 35.011,04 € 
Famílies de sis membres 38.293,04 € 
Famílies a partir de set membres: 41.577,04 € 
 
Les sol·licituds es podran presentar telemàticament per la seu electrònica de l’Ajuntament o bé 
presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana (Passeig Romeu, 6) de l’Ajuntament de Llagostera 
del 5 al 8 de juliol (de 9 a 14 h). En cas de dubtes, els sol·licitants podran ser assessorats pel 
Servei d’Educació situat a la Casa de les Vídues durant el període de presentació de sol·licituds 
(de 9 a 13 h), demanant cita prèvia al 972 83 19 95. 
 
Cal presentar la sol·licitud adjuntant tota la documentació exigida a fi d’acreditar els requisits 
per obtenir la subvenció.  
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL∙LICITUD 
 
a.- Documentació administrativa (fotocòpia)  

- Títol de família nombrosa o monoparental, si s’escau, o document equivalent. 
- Certificació acreditativa de la condició de persona discapacitada d’algun dels membres 

de la unitat familiar, si s’escau. 
- Documentació acreditativa que el menor està en acolliment, si s’escau. 

 

b.- Documentació econòmica (de pares o tutors legals i altres membres que formin part de la 
unitat familiar) 

b.1.- En cas de fer la declaració de la renda: 

- Còpia de la declaració de la renda de l’exercici 2021 dels pares o tutors legals i altres 
membres que formin part de la unitat familiar. 

http://www.llagostera.cat/


 

b.2.- En cas de no fer la declaració de la renda:  

- Dades fiscals del 2021. Es poden obtenir a través d’internet a:    
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml 
 

I cal justificar els ingressos mitjançant l’aportació d’un o més dels documents següents: 

- Documentació que acrediti no haver presentat la declaració de la renda. 
- Informe actual de vida laboral (es pot demanar a www.seg-social.es o al telèfon 

901502050) més certificat de retencions de l’empresa. 
- Informe actual de vida laboral més original i còpia del contracte laboral més les tres 

últimes nòmines. 
- Informe de vida laboral més certificat d’atur en què s’especifiqui si es rep, o no, alguna 

prestació (es pot demanar a l’Oficina de Treball de la Generalitat). 
- Certificat de l’INSS de la pensió rebuda l’any 2021 per les persones pensionistes de la 

unitat familiar. 
- Certificat d’ingressos procedents de la prestació de la Renda Mínima d’Inserció o 

similars. 
- Certificats o extractes bancaris. 

 

b.3.- Si s’escau: 

- En cas de separació o divorci, sentència de separació/divorci i conveni regulador on 
figuri l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas 
d’incompliment, cal presentar còpia de la corresponent denúncia. 

- En el supòsit que els sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la 
capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l’Ajuntament de 
Llagostera podrà fer una valoració estimada dels ingressos d’acord amb la informació 
de què disposi. Els serveis socials municipals podran emetre informe en el cas que la 
família en qüestió ja estigui en seguiment del servei. 

 
b.4.- En absència d’altres documents justificatius, declaració jurada de percepció d’ingressos. 
El document de declaració jurada es podrà demanar al Servei d’Atenció Ciutadana, al Servei 
d’Educació o bé descarregar-lo de la pàgina www.llagostera.cat). 
 

Podeu consultar la convocatòria d’aquestes subvencions i descarregar la sol·licitud a 
www.llagostera.cat. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
http://www.seg-social.es/
http://www.llagostera.cat/

