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Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit

de les polítiques d'habitatge

Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials

d'habitatge en l'àmbit comarcal

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Subvencions als ajuntaments per a inversions en l'adquisició d'habitatge social

Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir 

a la lluita contra la pobresa energètica

Informació sobre les 5 línies de subvenció

Web Servei Habitatge

http://www.ddgi.cat/web/nivell/230/s-0/habitatge


Consultes al Servei d’Habitatge

Plataforma Jira
Web Diputació

Accés al portal

Petició o consulta

http://www.ddgi.cat/web/nivell/230/s-0/habitatge




Objecte i dotació (ampliació) Termini de

justificació

Tipus de

pròrroga

Estudis, plans, programes i projectes locals -

400.000 € (200.000 €)

8 mesos des 

de la 

notificació

Justificació

i execució

Polítiques socials a nivell comarcal

Serveis comarcals d’habitatge gestionats per ajun

taments i consells comarcals - 100.000 € (50.000

€)

15/11/23 Justificació

Inversions en rehabilitació

Destinades als ajuntaments per fer inversions en

habitatges de propietat municipal

o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge

- 650.000 € (300.000 €)

8 mesos des 

de la 

notificació

Justificació

i execució

Adquisició d’habitatges

Destinades als ajuntaments per a

la realització d’inversions en l’adquisició d’habitat

ges destinats a polítiques socials - 850.000 €

(400.000 €)

31/10/23 Justificació

Inversió Programa Pobresa Energètica

Tots els ajuntaments i els consells comarcals que

estiguin relacionats al

Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètic

a de la Diputació de Girona inclosos a l’Annex I -

80.000 € (40.000 €)

8 mesos des 

de la 

notificació

Justificació

i execució

Informació general sobre les 5 línies de subvenció



Sol·licitud – Concessió

Procediment de concessió i gestió

Formulari sol·licitud

Enviament EACAT

Requeriments a la 

finalització del termini

Comissió avaluadora

Concessió per 

Junta de Govern 

Termini per 

desenvolupament de 

les actuacions

Pròrroga

Modificacions 

Renúncia

Renúncia parcial per evitar revocacions

http://www.ddgi.cat/web/document/6608


Modificacions de les bases

• Estan exclosos de poder sol·licitar la subvenció els destinataris que en les dues anteriors

convocatòries anuals resoltes hagin renunciat a les subvencions concedides o se’ls hagin

revocat totalment. S'entendrà que una convocatòria està resolta quan hagin finalitzat tots els

tràmits de revocació o anul·lació de les subvencions atorgades. 

• Alguns terminis de justificació: de 6 mesos des de la notificació de la resolució  enguany 

8 mesos des de la notificació

• Pròrroga: es podrà sol·licitar com a màxim 15 dies naturals abans de finalitzar el termini de 

justificació

• Utilització de les dades amb finalitats estadístiques



Subvencions als ajuntaments per a estudis, 

plans, programes i projectes locals en 

l'àmbit de les polítiques d'habitatge

Objecte

• Finançar estudis, 
plans, programes i 
projectes locals amb 
l’objectiu de fomentar 
la planificació i 
execució de les 
polítiques d’habitatge 
en els seus diferents 
àmbits

Despeses

• S’ha de realitzar 
durant l’any de la 
sol·licitud

• Despeses 
subvencionables: 
facturació entre l’1 de 
gener de l’any de la 
convocatòria i fins la 
data límit de la seva 
justificació. 

• Poden tenir el seu 
origen o contractació, 
de manera total o 
parcial, en exercicis 
anteriors al de la 
justificació.

Quantia i criteris de 
valoració

• % segons tram de 
població

• Import: 10.000-1.500 €

• Criteris: segons àmbit 
i altres

• Puntuació mínima: 5

Sol·licitud i justificació

• Sol·licitud

• Un únic objecte

• La informació mínima 
per poder puntuar els 
criteris

• Formulari específic 

• Documentació a annexar 
potestativa

• Justificació

• Compte justificatiu

• Estudi o altres

• Publicitat

Municipis



Actuacions i puntuació
Temàtica principal Màxim

Polítiques socials 2

Planificació 2

Projectes de construcció d’habitatges destinats a polítiques

socials (obra nova o rehabilitació)

4

Serveis d’intermediació en l’habitatge 2

Gestió i millora dels serveis locals 2

Rehabilitació 2

Eficiència energètica 2

Urbanisme (ha de comportar la creació d’habitatge destinat a

polítiques socials)

3

Habitatges d’ús turístic 2

Altres puntuacions Màxim

Relació amb altres àmbits de les polítiques d’habitatge,

incorporació de la perspectiva de gènere, transversalitat

i cooperació amb altres departaments

6

Innovació en el projecte 4

Incorporació d’eines de planificació, seguiment i

avaluació

3

6. Criteris de valoració

Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades 

seran els assenyalats seguidament amb les puntuacions 

màximes que es detallen:

a) Segons l’àmbit principal del pla, programa o projecte objecte 

de la subvenció 

b) Altres

Cada sol·licitud podrà obtenir 17 punts com a màxim.

Si en la valoració dels criteris anteriors no s’obté una puntuació mínima de 5 punts, les 

sol·licituds seran desestimades.

Documentació suficient per a poder valorar els criteris. La resta és documentació potestativa.



Subvencions als ajuntaments per a estudis, 

plans, programes i projectes locals en 

l'àmbit de les polítiques d'habitatge

Municipis

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Fins al 15 de 
febrer

Març – abril 
concessió i 
notificació

Fins al termini 
de justificació

8 mesos des de 
la notificació de 

la resolució

Modificacions 
no substancials, 

pròrroga (4 
mesos) o 
renúncia.

Sol·licituds per 
Eacat

Compte 
justificatiu 

simplificat amb 
la 

documentació 
que justifiqui 

l’actuació 

Base 12a. Justificació

• En cas que es tracti d’un estudi, es lliurarà l’estudi

realitzat amb la metodologia emprada, l’objectiu i els

indicadors de seguiment i control, i altres dades que es

considerin rellevants.

• En cas que es tracti d’un programa de polítiques

d’habitatge, s’adjuntarà l’explicació dels objectius

assolits amb els recursos necessaris per a la seva

execució i l’explicació amb els indicadors de seguiment i

control.

• Si es tracta d’algun tipus de projectes d’obres, es lliuraran

plànols i memòria, seguiment del programa i

manteniment de l’habitatge o habitatges.

• Si es tracta de la redacció de pla local d’habitatge (PLH),

es lliuraran els documents del PLH o PLH simplificat i

una síntesi del pla segons el contingut que preveu la Llei

del dret a l’habitatge. En cas que estigui ja aprovat,

s’adjuntarà l’acord d’aprovació definitiva.

• En tots els casos, l’acreditació del compliment de

l’obligació de difusió i publicitat establerta a la base 20a.



Subvencions a ajuntaments i consells

comarcals per a la gestió de les polítiques

socials d'habitatge en l'àmbit comarcal

Ajuntaments 

i Consells 

comarcals 

que són OLH

Objecte

• Finançar serveis 
comarcals d’habitatge 
gestionats per 
ajuntaments i consells 
comarcals.

Despeses

• De funcionament i 
gestió de l’oficina local 
o comarcal que no 
siguin d’inversió

• Objecte de facturació 
entre el 16 de 
novembre del 2021 i el 
15 de novembre del 
2022

• Poden tenir el seu 
origen o contractació, 
de manera total o 
parcial, en exercicis 
anteriors al de la 
justificació.

Quantia i criteris de 
valoració

• Import: 18.000 - 1.000 €

• Valoració i imports

• Difusió

• Serveis d’assessorament 
sobre el deute en 
l’habitatge

• Programes de polítiques 
socials

• Borsa de mediació

• Oficines amb serveis 
presencials a municipis

• Programes específics a 
la comarca

Sol·licitud i Justificació

• Sol·licitud 

• Segons àmbits 

• Actuacions a realitzar 
durant el termini de 
justificació

• Formulari específic 

• Justificació

• Compte justificatiu 
normalitzat

• La justificació serà de les 
actuacions realitzades en 
base el punt 6 de les 
bases (memòria)

• Publicitat



Actuacions i imports



Subvencions a ajuntaments i consells

comarcals per a la gestió de les polítiques

socials d'habitatge en l'àmbit comarcal

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Fins al15 de 
febrer 

Març – abril 
concessió i 
notificació

Fins al 
termini de 
justificació

15 de 
novembre 
de 2023

Pròrroga o 
renúncia

Sol·licituds 
per Eacat

Compte 
justificatiu 
simplificat 

amb la 
documentaci

ó que 
justifiqui 

l’actuació 

Ajuntaments 

i Consells 

comarcals 

que són OLH



Subvencions als ajuntaments per a 

inversions en habitatges destinats a 

polítiques socials

Municipis

Objecte

• Inversions en 
habitatge de propietat 
municipal o cedits 
destinats a polítiques 
socials d’habitatge.

• La cessió ha de ser 
mínim de 7 anys i 
s’ha de destinar com 
a mínim 5 anys a 
polítiques socials

• Propietat municipal: 
ús per a polítiques 
socials mínim 10 
anys

Despeses

• Despeses 
subvencionables: 
facturació entre l’1 de 
desembre del 2022 i 
fins la data límit de la 
seva justificació. 

• Poden tenir el seu 
origen o contractació, 
de manera total o 
parcial, en exercicis 
anteriors al de la 
justificació.

Quantia i criteris de 
valoració

• % segons tram de 
població

• Import habitatge 
propietat municipal: 
15.000-2.500 €

• Import habitatge cedit: 
8.000-2.500 €

• Criteris: segons 
valoració i import

• Puntuació mínima: 8

Sol·licitud

• Sol·licitud

• 5 sol·licituds

• La informació mínima 
per poder puntuar els 
criteris

• Formulari específic 

• Justificació

• Compte justificatiu 
normalitzat

• Fotografies de l’actuació

• Publicitat

• Informe pericial emès pel
tècnic competent



Criteris de valoració i imports (actuacions)

Els aspectes que serviran per valorar els habitatges inclosos a les sol·licituds presentades i la puntuació màxima a atorgar són els que 

s’assenyalen a continuació:

Aspectes a valorar Puntuació màxima (punts)

Justificació i quantificació de les necessitats d’habitatge social, i proposta d’explotació, gestió o programa social, i

incorporació de la perspectiva de gènere

12

Grau de qualitat tècnica del projecte (millores d’habitabilitat i/o accessibilitat, adequació a la normativa vigent, etc.)

Grau de viabilitat tècnica, econòmica, temporal i de gestió

10 

Mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat 10 

Si en la valoració dels criteris anteriors no s’obté una puntuació mínima de 8 punts, les sol·licituds seran desestimades.

Imports màxims subvencionables segons actuació:

Adequació a les instal·lacions Import màxim

Aigua 1.500 €

Electricitat 1.500 €

Gas 1.500 €

Sanejament 1.500 €

Climatització 1.500 €

Energies renovables 3.000 €

Arranjaments de bany i cuina Import màxim

Per cada cambra 3.000 €

Extra específic per

accessibilitat per cada cambra

3.000 €

Millores en eficiència

energètica

1.000 €

Millora d’aïllament tèrmic i/o

acústic

Import

màxim

Aïllament total o parcial 6.000 €

Ús de sistemes sostenibles o

ecològics

2.000 €

Millora de tancaments (inclosos

vidres):

Import

màxim

Exteriors 6.000 €

Interiors 1.500 €

Extra específic per accessibilitat 2.000 €

Repassos d’elements de

l’habitatge

Import

màxim

Pintura, revestiments i

mobiliari

2.000 €

Paviment 2.500 €

Extra específic per

accessibilitat

2.000 €



Municipis

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Fins al 15 de 
febrer

Març – abril 
concessió i 
notificació

Fins al 
termini de 
justificació

8 mesos des 
de la 

notificació 
de la 

resolució

Modificacions 
no 

substancials, 
pròrroga o 
renúncia.

Sol·licituds per 
Eacat

Compte 
justificatiu 
simplificat 

amb la 
documentaci

ó que 
justifiqui 

l’actuació 

Subvencions als ajuntaments per a 

inversions en habitatges destinats a 

polítiques socials

Base 12a. Justificació

Documentació que justifiqui la realització 

de l’actuació subvencionada, incloses 

fotografies de l’actuació.



Subvencions als ajuntaments per a 

inversions en l'adquisició d'habitatge social

Municipis

Objecte

• Realització 
d’inversions en 
l’adquisició 
d’habitatges 
destinats a polítiques 
socials

Despeses

• Destinades a satisfer 
el preu d’adquisició 
d’habitatge per 
destinar-los a 
polítiques socials

• Formalització 
(escriptura de 
compravenda) entre 
l’1 de novembre del 
2022 i el 31 d’octubre 
de 2023

• Destinació polítiques 
socials: 12 anys

Quantia i criteris de 
valoració

• 90 %

• Import: 30.000-10.000 
€

Sol·licitud i justificació

• Sol·licitud 

• Una única sol·licitud: 
3 habitatges com a 
màxim

• Certificat del secretari

• Informe tècnic

• Justificació

• Compte justificatiu 
normalitzat

• Justificació de la 
formalització i 
inscripció registral 

• Publicitat

3. Despeses 

subvencionables i 

període d’execució

Els habitatges objecte 

d’aquesta subvenció han 

de mantenir l’ús destinat a 

polítiques socials durant 

un termini no inferior a 

dotze anys. Aquesta 

afectació i l’import de la 

subvenció concedida es 

faran constar en 

l’escriptura, si aquesta no 

s’ha formalitzat abans de 

la notificació de la 

concessió de la subvenció, 

i en la inscripció registral 

de l’immoble del qual se 

subvenciona l’adquisició.



Municipis

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Fins al 15 de 
març

Abril-maig 
concessió i 
notificació

Fins al termini 
de justificació

31 d’octubre de 
2023

Modificacions 
substancials, 

pròrroga o 
renúncia.

Sol·licituds per 
Eacat

Compte 
justificatiu 

simplificat amb 
la 

documentació 
que justifiqui 

l’actuació 

Subvencions als ajuntaments per a 

inversions en l'adquisició d'habitatge social

7. Procediment de presentació de les sol·licituds

A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent:

a) Un certificat de la secretaria de l’ajuntament en què consti la identificació 

de l’habitatge objecte de transmissió, la superfície, la valoració pericial, el 

preu de venda, les condicions de transmissió i l’estat de tramitació de 

l’expedient d’adquisició.

b) El model de la Diputació de Girona d’informe tècnic sobre les 

característiques i l’estat de conservació de l’habitatge, signat per un tècnic 

competent.

Base 11a. Justificació

... documentació que justifiqui l’efectiva formalització de cada adquisició 

subvencionada i la constància de la inscripció registral de l’afectació a les 

finalitats de polítiques socials d’habitatge durant un termini no inferior a dotze 

anys i l’import de la subvenció concedida.

Segons l’article 30.5 de la llei 38/2003, general de subvencions “en el cas 

d'adquisició de béns immobles, a més dels justificants que estableix l'apartat 3 

d'aquest article, s'hi ha d'aportar el certificat de taxador independent 

degudament acreditat i inscrit en el registre oficial corresponent.”



Subvencions a ajuntaments i consells

comarcals per a la compra de material per 

contribuir a la lluita contra la pobresa

energètica

Ajuntaments i 

Consells 

Comarcals

Objecte

• Finançar la compra de 
material per contribuir a 
la lluita contra la 
pobresa energètica

• Actuacions 
relacionades amb el 
Programa d’Estalvi 
Energètic i Pobresa 
Energètica

Despeses

• Inversió per millorar 
l’eficiència energètica 
de llars vinculades

• Despeses 
subvencionables: 
facturació entre el 30 de 
novembre del 2022 i 
fins la data límit de la 
seva justificació. 

• Poden tenir el seu 
origen o contractació, 
de manera total o 
parcial, en exercicis 
anteriors al de la 
justificació.

Quantia i criteris de 
valoració

• Import: 10.000 - 1.500 €

• Criteris: segons 
valoració i import

• Puntuació mínima: 3

Sol·licitud i justificació

• Sol·licitud

• Una única sol·licitud

• La informació mínima 
per poder puntuar els 
criteris

• Formulari específic 

• Justificació

• Compte justificatiu

• Documentació que 
justifiqui la realització de 
l’actuació 

• Publicitat



Criteris de valoració i imports

Els aspectes que serviran per valorar els habitatges inclosos a les sol·licituds presentades i la puntuació màxima a atorgar són els que 

s’assenyalen a continuació:

Si en la valoració dels criteris de l’apartat b no s’obté una puntuació mínima de 3 punts, les sol·licituds seran desestimades.

L’import màxim subvencionable per aparell o electrodomèstic és el següent:

Aspectes a valorar Puntuació màxima (punts)

a) Nombre d’auditories assignades o sol·licitades (eix 1 del programa)

Menys de 10 2

D’11 a 20 3

De 21 a 30 4

Més de 30 5 

a) Justificació general de les necessitats dels usuaris als quals s’aporta el material i de les necessitats energètiques dels habitatges (sistemes constructius i

zones climàtiques)

- Informes de serveis socials: 1 punt

- Recull d’ajudes rebudes: 1 punt

- Informació sobre talls de subministrament: 1 punt

- Informació sobre els sistemes constructius (anys de construcció, sistemes d'aïllament, patologies, etc.): 0,3 punts per ítem explicat

- Zona climàtica C: 0,5 punts

- Zona climàtica D: 1 punt

5

Aparell o electrodomèstic Import màxim

Nevera 700 €

Deshumidificadors 250 €

Radiadors 150 €

Altres sistemes de

climatització

300 €

Calderes 1.000 €

Altres 500 €

Els aparells i electrodomèstics que disposin 

d’etiquetatge energètic hauran de tenir com a 

mínim l’etiqueta «D» d’eficiència energètica. Els 

electrodomèstics que no disposin d’etiquetatge 

energètic hauran de ser de baix consum. 



Ajuntaments i 

consells 

comarcals

Subvencions a ajuntaments i consells

comarcals per a la compra de material per 

contribuir a la lluita contra la pobresa

energètica

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Fins al 15 de 
febrer

Març – abril 
concessió i 
notificació

Compte 
justificatiu 
simplificat 

amb la 
documentaci

ó que 
justifiqui 

l’actuació 

Fins al termini 

de justificació

30 de novembre

Modificacions

substancials, 

pròrroga o 

renúncia.

Sol·licituds per 

Eacat



Procediment de concessió i gestió

Terminis

Eacat

Documentació

10 dies hàbils Comissió avaluadora

Junta de Govern

Notificació

Sol·licituds Requeriments Concessió

Termini de justificació Sol·licituds

Termini

Compte justificatiu

Publicitat

Documentació bases

Actuació Alteracions Justificació



Gràcies per la vostra 

atenció
habitatge@ddgi.cat

#HabitatgeDdGi

mailto:habitatge@ddgi.cat



