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1. Quin termini hi ha per presentar la sol·licitud? 

Del 25 d’abril fins al 31 de maig de 2022. 
 

2. Què es subvenciona? (Base reguladora número 3) 

• Ajuntaments 

Despeses corrents (capítol II del pressupost) i inversions o transferències de capital 
(capítol VI i VII) que tinguin per objecte la prestació de serveis públics o la promoció 
d’activitats de competència municipal. 

• Consells comarcals 

Despeses en operacions corrents (capítols I a IV) que tinguin per objecte la prestació 
de serveis públics o la promoció d’activitats de competència comarcal o municipal 
exercides com a delegades. 

 

3. Quants conceptes/actuacions puc demanar per cada 
línia? (Base reguladora número 7) 

 

Ajuntaments 

Despeses corrents 

(capítol II) 
3 

Inversions o transferències de capital 

(capítol VI i VII) 
3 

Nombre actuacions màximes 6 

   

Consells comarcals 
Despeses en operacions corrents  

(capítols I a IV) 
6 
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4. Quin percentatge es subvenciona? (Base reguladora
número 6)

Fins al 100 % de la despesa justificada.

5. Quin és el període d’execució? (Base reguladora número
3)

Despeses objecte de facturació entre l’1 de novembre del 2021 i la data límit de
justificació (Pregunta 9).

6. Cal adjuntar memòria o projecte a la sol·licitud? (Base
reguladora número 7)

No.

7. La sol·licitud ha d’estar signada correctament (Base
reguladora número 7)

Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen en la seu electrònica. 

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/651/s-1/seu-electronica


Diputació de Girona  5 

 

8. Com s’ha d’enviar la sol·licitud? (Base reguladora 
número 7) 

Per EACAT mitjançant el tràmit “Tramesa a la Diputació”, disponible en el següent 
enllaç: 
https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-
detall?ensActiu=8001760009&idSrv=47&idSrvCtlg=3029&idTr=183&prestador=1246 

 

        

 

9. Quan acaba el termini de justificació? (Base reguladora 
número 11.2) 

• Per a les subvencions per a despeses i operacions corrents, el 31 d’octubre de 2022. 
 
• Per a les subvencions per a inversions i transferències de capital el 30 de setembre 

de 2023. 

 
  

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-detall?ensActiu=8001760009&idSrv=47&idSrvCtlg=3029&idTr=183&prestador=1246
https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-detall?ensActiu=8001760009&idSrv=47&idSrvCtlg=3029&idTr=183&prestador=1246
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10. Com s’ha de justificar? (Base reguladora número 11.1) 

Les subvencions per a operacions o despeses corrents i per a despeses d’inversió o 
transferències de capital s’han de justificar en comptes justificatius independents. 

 
a. Es poden presentar comptes justificatius parcials? 

 
Sí, es poden presentar diferents comptes justificatius parcials. 
Un cop finalitzada l’execució de les inversions subvencionades caldrà presentar 
un certificat del cost i del finançament final. 
 
Si l'espai disponible a la relació de despeses del compte justificatiu és insuficient 
pel nombre de factures a justificar, podeu adjuntar al compte justificatiu un llistat 
amb les mateixes columnes en format pdf i signat. 

 
b. S’han d’adjuntar factures al compte justificatiu? 

 
No, només en les subvencions per a inversions iguals o superiors a 60.000 €. 

 
 

11. S’ha d’enviar la publicitat? (Base reguladora número 20) 

Sí, sempre, amb les següents especificacions: 
 

Subvenció Publicitat 

Operacions o 
despeses 
corrents i 
subvencions per 
a inversions en 
obres inferiors a 
25.000 € 

Cal acreditar la difusió de la subvenció mitjançant 
la publicació a la pàgina web o al tauler 
d’anuncis corporatius o en algun altre mitjà de 
comunicació local o general. 

Inversions en 
obres de més de 
25.000 € 

Cal adjuntar una fotografia del cartell 
anunciador situat a la zona de les obres, fins 
que finalitzin, on constin el títol de l’actuació i el 
nom i l’escut de la Diputació de Girona. 

 
La documentació que es trameti ha de ser en format PDF de 10 MB com a màxim. 
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12. Com s’ha d’enviar el compte justificatiu? (Base
reguladora número 11.1)

Igual que la sol·licitud: Per EACAT mitjançant el tràmit “Tramesa a la Diputació”,
disponible en el següent enllaç:
https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-
detall?ensActiu=8001760009&idSrv=47&idSrvCtlg=3029&idTr=183&prestador=124
6

13. Es pot sol·licitar canvi de destí? (Base reguladora
número 15)

Sí, abans no finalitzi el termini de justificació.

Si la sol·licitud comporta una redistribució de l’import concedit entre operacions o 
despeses corrents i inversions o transferències de capital, s’ha de presentar abans 
del dia 16 de setembre de 2022.

La redistribució de l’import de les subvencions concedides per a diferents actuacions 
en una mateixa línia de subvencions (despeses corrents o despeses en inversions o 
transferències de capital) no es considera un canvi de destí.

Cal presentar el model normalitzat de canvi de condicions de la Diputació.

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-detall?ensActiu=8001760009&idSrv=47&idSrvCtlg=3029&idTr=183&prestador=1246
https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-detall?ensActiu=8001760009&idSrv=47&idSrvCtlg=3029&idTr=183&prestador=1246
https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-detall?ensActiu=8001760009&idSrv=47&idSrvCtlg=3029&idTr=183&prestador=1246
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14. Es pot demanar pròrroga per la justificació? (Base 
reguladora número 11.2)
Sí, però cal demanar-la com a mínim 15 dies (naturals) abans no finalitzi el termini 
de justificació.
Cal presentar el model normalitzat de sol·licitud de pròrroga de la Diputació.

15. Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 
ajudes? (Base reguladora número 13)
Sí, són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda sempre que la suma de tots els 
ingressos vinculats a la despesa subvencionada no sobrepassi el cost total de 
l’actuació subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o d’altres 
ingressos.

16. Contacte

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

mailto:cooperaciomunicipal@ddgi.cat
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