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Introducció i consideracions generals 
 
El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, que mencionarem de forma abreujada en aquesta 

memòria amb el nom de Servei de Cooperació, té la funció de donar suport als ens locals gironins, 

sobretot als ajuntaments, aportant fons econòmics en funció de programes generals i específics, i 

també oferint alguns serveis de suport i assessorament en determinades matèries de l’àmbit 

d’actuació municipal.  

La nova corporació, constituïda pel Ple en sessió del dia 23 de juliol de 2019, va assignar l’Àrea 

d’Assistència i Cooperació als Municipis a la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 

Promoció Econòmica i Cooperació Local, presidida pel vicepresident primer de la Diputació de 

Girona, Pau Presas i Bertran, i va designar les delegacions específiques següents:  

 

El Servei de Cooperació està organitzat en tres seccions diferenciades pel seu àmbit material de 

gestió. Les principals línies d’actuació i subvenció de la Secció d’Assistència i Cooperació als 

Municipis durant l’any 2021 es detallen als apartats corresponents d’aquesta memòria. Les 

actuacions de la Secció de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència i de la Secció 

d’Habitatge es descriuen en memòries específiques, atès que les seves actuacions tenen un caràcter 

diferenciat i disposen de tècnics propis. 

  

REGISTRES 
D'ENTRADA DE 

DOCUMENTACIÓ

Assistència 
als 

Municipis 
1.995

Habitatge 
496

Participació 
Ciutadana, 

Bon Govern i 
Transparència 

377

• Josep M. Bagot i BelfortSuport a Entitats Locals

• Eva Viñolas i MarínAssistència als Petits Municipis

• Joaquim Ayats i BartrinaHabitatge, Assistència als 
Municipis i Serveis Generals

• Pau Presas i Bertran
Participació Ciutadana, Bon 

Govern i Transparència

FIGURA 1. Imatge de les delegacions de l’Àrea. 

FIGURA 2. Gràfic de documentació rebuda segons els centres gestors de l’Àrea de Cooperació Local. 
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En l’àmbit d’assistència i cooperació als municipis s’efectua un registre i un seguiment estimatiu de 
les comunicacions telefòniques i dels correus electrònics que es reben. L’any 2021, sense comptar 
les dirigides al servei d’assistència en cementiris i serveis funeraris, que s’exposaran en un apartat 
específic del servei dins d’aquesta memòria, es van registrar 494 comunicacions (388 per telèfon i 
106 per correu electrònic). 
 

 

 
388 

 
 

FIGURA 3. Imatge 
del registre de 

trucades i correus 
electrònics rebuts. 

106 

 
 
 
 

 
FIGURA 4. Gràfic de trucades i correus electrònics rebuts segons l’àmbit de consulta. 
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1 Fons de subvencions en cooperació municipal 
 
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, conegut com a Fons de Subvencions, constitueix des 
de fa anys la línia de subvencions als ajuntaments amb l’import més elevat entre les que atorga la 
Diputació, i representa una font de recursos econòmics important per a tots els ajuntaments gironins.  
 
És un programa que, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació als municipis, vol incentivar 
les inversions municipals, contribuir a finançar els serveis municipals obligatoris i promoure les 
activitats de caràcter cultural.  
 
La regulació actual del Fons de Subvencions té l’origen en la regulació que es va aprovar el novembre 
de 2012 per a l’any 2013, que va unificar els anteriors fons de subvencions dels serveis de Cooperació 
Municipal i de Cooperació Cultural, i va crear el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. 
Posteriorment, l’any 2018, amb la finalitat de facilitar la gestió administrativa dels ajuntaments, es van 
incorporar al fons les dotacions de dues línies específiques que en anys anteriors es tramitaven 
independentment: la d’accés a noves tecnologies, que tenia un import de 370.000 euros, i la 
d’actuacions en camins, amb un import de 301.100 euros.  
 
Per a l’exercici 2021, la dotació inicial per al Fons de Subvencions es va fixar en 20.166.063,17 euros, 
xifra una mica inferior a la de l’any 2020, que va ser-ne de 20.170.569,85. La disminució va estar 
motivada per la distribució efectuada en la subvenció del Fons per a Noves Tecnologies. 
 
Una novetat a les bases del Fons de Subvencions per a l’any 2021, aprovades pel Ple en sessió del 
dia 22 de desembre de 2020, va ser preveure que en les subvencions per a despeses d’inversions i 
transferències de capital es pagaria en concepte de bestreta —sense la presentació prèvia de la 
justificació— l’import que es determinés en l’acord de concessió de la subvenció en funció de l’import 
assignat amb càrrec al pressupost vigent. A partir d’això, per acord de la Junta de Govern de 4 de 
maig de 2021, en el qual es concedien les subvencions del fons del 2021, es va aprovar el pagament 
d’una primera bestreta, però aquesta només cobria un 17 % de l’import de les subvencions 
destinades a inversions. Posteriorment es va aprovar un suplement de crèdit que va incrementar en 
6.657.403,35 euros la dotació pressupostària del fons al pressupost de 2021. Això va possibilitar que, 
per acord de la Junta de Govern de 21 de setembre, s’aprovés el pagament d’una nova bestreta per 
satisfer la totalitat de l’import de les subvencions esmentades. 
 

 
 

FIGURA 5. Evolució de la dotació del Fons de Subvencions. 
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Evolució de la dotació del Fons de Subvencions
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Els imports de les línies específiques i els criteris de repartiment de la convocatòria del fons de 2021 
van ser els mateixos que l’any 2020 i són els següents: 
 

 
FIGURA 6. Gràfic de repartiment del fons de 2020. 

 
Resum de la tramitació administrativa de les subvencions del Fons de Subvencions: 
 

Aprovació de les bases: Ple de 22 de desembre de 2020 

Publicació íntegra de les bases al BOPG: BOPG núm. 38, de 25 de febrer de 2021 

Aprovació de la convocatòria: Junta de Govern de 2 de febrer de 2021 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 19 de febrer al 19 de març de 2021  

Resolució de la convocatòria: Junta de Govern de 4 de maig de 2021 

 
Dins del termini establert, es van presentar a la convocatòria els 221 ajuntaments de les comarques 
gironines i l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit, única de la demarcació. 
 
Pel que fa a les sol·licituds presentades, 142 beneficiaris van sol·licitar subvencions per a despeses 
corrents, 161 per a despeses en inversions, 222 per a cooperació cultural local, 221 per a noves 
tecnologies i 219 per a camins. 
 
El termini per presentar les justificacions de les subvencions concedides es va fixar fins al dia 31 
d’octubre de 2021 per a les despeses corrents, culturals, en camins i en noves tecnologies, i fins al 
30 de setembre de 2021 per a les despeses en inversions. 
 
En el transcurs de l’any 2021, es van aprovar 63 canvis de destí de les actuacions subvencionades 
de l’àmbit del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, inclosos en el càlcul els canvis sobre el fons 
de l’any 2021 i també els canvis aprovats sobre el fons de l’any 2020. El termini de justificació del 
fons del 2020 per a inversions, que inicialment era fins al 30 de setembre de l’any 2021, es va 
prorrogar fins al 30 de novembre del 2021. 
 

• El 15 % es destina a despeses culturals: 2.925.000 euros.

• El 85 % es destina a despeses corrents obligatòries o a
inversions: 16.575.000 euros.

Fons de 
Cooperació 
Econòmica i 

Cultural 
(19.500.000 

euros)

• Es manté la subvenció de l'Ajuntament de Girona en 850.000
euros.

• Es mantenen quotes fixes de:

• Fins a 20.000 habitants: 33.000 euros.

• Més de 20.000 habitants: 22.000 euros.

• 1.100.000 euros es reparteixen en funció de la superfície
municipal.

• 10.334.000 euros es reparteixien en un 85 % en funció de la
població i el 15 % restant en funció de la despesa corrent de cada
municipi.

Criteris de 
repartiment 

• Noves tecnologies: 364.963,43 euros.

• Actuacions en camins municipals: 301.100 euros.
Fons 

complementaris
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El resultat de les sol·licituds, un cop aplicades les previsions de les bases i l’import de la convocatòria, 

dona els següents imports globals de subvencions previstes i concedides: 
 

 
Fons 2021 

Crèdit inicial 
(€) 

Crèdit final (€) 

Fons de subvencions per a despeses 
corrents (inclou camins) 

8.257.100,00 8.806.217.30 

Fons de subvencions per a 
inversions  8.618.999.94 8.006.669,99 

Fons de cooperació cultural local 
2.925.000,00 2.925.000,00 

Programa d’ajuts a ajuntaments per a 
noves tecnologies 364.963,43 364.963,43 

Total  20.166.063,37 
 

20.102.850,72 
 

 
 

 
 

FIGURA 7. Percentatge de l’import concedit per a cada línia de subvencions. Fins a l’any 2018 no s’inclou en el fons la dotació 
específica per a camins. 

 
Si es classifiquen les actuacions subvencionades per grups de programes per tal de disposar 
d’indicadors del destí del Fons de Subvencions, s’obtenen els resultats següents: 
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FIGURA 8. Grup de programes als quals s’han destinat les actuacions per a despeses corrents. 

 
 

FIGURA 9. Grups de programes als quals s’han destinat les actuacions per a inversions. 
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2 Ajuts a ajuntaments per a suport financer (subvenció 
d’interessos de préstecs municipals) 

 
Aquesta línia de subvencions es va suprimir l’any 2015 per diverses circumstàncies: manca de 
peticions municipals, limitacions legals a l’endeutament, etc. Amb tot, atès que es continuen satisfent 
les subvencions derivades dels préstecs formalitzats en anys anteriors, tot seguit se n’exposen les 
característiques generals amb caràcter informatiu. 
 
Aquesta línia pretenia facilitar l’accés al crèdit a llarg termini, sobretot per part dels municipis petits, 
subvencionant el 50 % dels interessos dels préstecs, que, amb un import màxim de 120.000 euros i 
per al finançament d’inversions, els diferents ajuntaments gironins podien concertar amb dues entitats 
financeres: “la Caixa” i Banco Popular, amb les quals la Diputació tenia uns convenis aprovats l’any 
2012 i que no es van renovar. 
 
En el transcurs de l’any 2021 es va satisfer als ajuntaments la quantitat total de 506,74 euros dins 
d’aquesta línia de subvencions, i el 31 de desembre de 2021 només seguia vigent un sol préstec 
subvencionat, pendent de cancel·lació. 
 
 

 
FIGURA 10. Evolució del nombre de préstecs vigents. 
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3 Procediment de concessió directa de subvencions per 
a despeses municipals extraordinàries 

 
El Ple de la Diputació, en sessió de data 21 de gener de 2020, va aprovar les bases reguladores del 
procediment de concessió directa de subvencions per a despeses municipals extraordinàries del 
Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. Aquestes bases reguladores van ser modificades pel 
Ple de la Diputació en la sessió de data 22 de desembre de 2020 (publicació de l’aprovació definitiva 
i del text íntegre al BOP número 37, de 24 de febrer de 2021). 
 
Posteriorment, en la sessió del Ple del dia 23 de novembre de 2021, es van tornar a modificar les 
bases i es va ampliar la subvenció màxima fins a 70.000,00 euros. Amb tot, el nou text —disponible 
al BOP número 231, de 2 de desembre de 2021— no ha estat vigent durant l’any 2021. 
 
Mitjançant aquest procediment de concessió directa de subvencions, els ajuntaments poden sol·licitar 
finançament per a actuacions necessàries per a la prestació correcta de serveis municipals que hagin 
estat afectats per fenòmens meteorològics o geològics, catàstrofes naturals o altres situacions 
extraordinàries equiparables de caràcter imprevisible i que, per les seves característiques, no es 
poden ajustar a una convocatòria pública específica. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de sis mesos a partir de la data del fenomen que 
causi l’actuació i es valoren trimestralment, d’acord amb els criteris establerts en la base 6 a. Les 
subvencions es concedeixen fins a exhaurir la dotació prevista, d’acord amb la prelació obtinguda, 
amb un màxim de 50.000 euros i un mínim de 3.000 euros per a cada subvenció. 
 
Per ser beneficiari d’aquesta línia de subvencions, cal que l’import de les despeses subvencionables 
objecte de cada sol·licitud superi l’1 % de l’import de les obligacions reconegudes en despeses en 
béns corrents i serveis (capítol II), deduït de la liquidació pressupostària consolidada de l’ens 
sol·licitant. 
 
Aquesta línia de subvencions es resol de forma trimestral. Durant l’any 2021 es van tramitar 10 
sol·licituds de subvenció, que inclouen les dues sol·licituds presentades el quart trimestre de 2020. 
Les dues sol·licituds rebudes el darrer trimestre del 2021 es resoldran en l’exercici 2022. 
 
De les 10 sol·licituds tramitades l’any 2021, se’n van desestimar quatre perquè corresponien a 
actuacions motivades pel temporal Gloria i havien disposat d’una convocatòria pública específica. 
 

 
FIGURA 11. Evolució de les sol·licituds de concessió directa. 
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Les consignacions pressupostàries inicials per a aquesta línia de subvencions eren de 300.000 euros 
per a despeses corrents i de 300.000 euros per a inversions, i el resultat de les resolucions trimestrals 
de concessió va ser el següent: 
 

Trimestre1  
(data de 
resolució)  

Sol·licituds 
presentades 

Nombre de 
beneficiaris 

Import de les 
subvencions per a 
despesa corrent 

Import de les 
subvencions per a 
inversions 

Quart del 2020 
(28/01/2021) 

3 2 47.240,26 € 0,00 € 

Primer del 2021 
(13/05/2021) 

4 2 50.299,65 € 0,00 € 

Tercer del 2021 
(09/11/2021) 

3 2 12.347,94 € 7.605,31 € 

   109.887,85 € 7.605,31 € 

 

4 Subvencions per a actuacions municipals motivades 
pel temporal Gloria 

 
El temporal Gloria va tenir lloc entre els dies 20 i 23 de gener de 2020, amb pluges intenses a les 
comarques gironines i les Terres de l’Ebre i nevades importants a l’Aragó. Va causar múltiples 
destrosses i incidències a bona part del territori. 
 
La convocatòria, amb un fons de 3.000.000 euros, es va resoldre el 8 de setembre de 2020 amb un 
total de 142 municipis beneficiaris i un índex de cobertura del 42,67 %. 
 

 
FIGURA 12. Gràfic d’ajuntaments beneficiaris per població. 

 
 
El resum de la tramitació administrativa del 2020 es pot consultar a la corresponent memòria anual 
del servei, disponible en aquest enllaç.  
 
Mitjançant resolució del president de data 11 de novembre de 2020, es va concedir una pròrroga 
d’ofici del termini per justificar les subvencions i, en conseqüència, del període d’execució de les 
actuacions subvencionades, fins al 13 de gener de 2021. 
 

                                            
1 Les dues sol·licituds presentades el quart trimestre del 2021 no figuren a la taula perquè la resolució 
corresponent es resoldrà durant l’exercici 2022. 
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Un cop finalitzat el termini per justificar les subvencions, en data 20 de gener de 2021 es van emetre 
requeriments de documentació justificativa a sis ajuntaments. Tots els ajuntaments excepte un van 
respondre i van aportar el compte justificatiu o l’acreditació de la publicitat dins el termini establert.  
 
Per acabar, mitjançant resolució del president de data 15 d’abril de 2021, es va iniciar l’expedient de 
revocació dels imports de les subvencions no justificats, la suma dels quals ascendia a 
82.333,67 euros.  
 
El tràmit d’audiència va finalitzar el 6 de maig de 2021, sense que es presentés cap al·legació. 
Finalment, la Junta de Govern, en la sessió ordinària del dia 1 de juny de 2021, va prendre l’acord de 
revocar les subvencions, per incompliment de l’obligació de justificar les despeses en els termes i 
dins dels terminis que preveien les bases reguladores, per l’import previst inicialment. 
 
Del fons de 3.000.000,00 euros previst a la convocatòria, durant l’exercici 2020 es va pagar un import 
d’1.362.040,37 euros i durant l’exercici 2021, un import d’1.555.625,96 euros. L’import restant, de 
82.333,67 euros, s’ha revocat. 

 

5 Subvencions per a actuacions municipals per nevades 
 
Des de l’any 2016, el Servei de Cooperació té una línia de subvencions de lliure concurrència per al 
finançament de despeses municipals derivades de nevades o glaçades. 
 
Amb aquesta línia se subvencionen les despeses corrents (capítols I i II), la neteja i el manteniment 
de carreteres i vies públiques i altres despeses directament motivades per situacions de nevades o 
glaçades, i les despeses d’inversió (capítol VI) destinades a maquinària o instal·lacions per afrontar 
les mateixes situacions. L’import màxim que podia rebre l’any 2021 un mateix ajuntament en la línia 
de despeses corrents era de 75.000 euros i en la d’inversions, de 50.000 euros, amb un import mínim 
de 1.000 euros en ambdues línies. 
 
Resum de la tramitació administrativa de les subvencions per a actuacions municipals per nevades: 
 

Aprovació de les bases: Ple de 18 de febrer de 2020 

Publicació de les bases al BOPG: BOPG núm. 93, de 14 de maig de 2020 

Aprovació de la convocatòria: Junta de Govern de 30 de març de 2021 

Termini de presentació de sol·licituds: De l’1 d’abril al 14 de maig de 2021 

Resolució de la convocatòria: Junta de Govern de 20 de juliol de 2021 

 
La dotació inicialment prevista en el pressupost de l’any 2021 era d’un total de 373.571,58 euros: 
201.000 euros per a la línia de despeses corrents i 172.571,58 euros per a la línia d’inversions. Amb 
tot, es va ampliar en 150.000,00 euros mitjançant un suplement de crèdit per tal d’atendre un nombre 
de sol·licituds més elevat.  
 
Les 47 sol·licituds presentades es van sotmetre a consideració de la comissió qualificadora 
corresponent i l’atorgament de les subvencions es va resoldre per acord de la Junta de Govern de 20 
de juliol de 2021. En van resultar beneficiaris 43 ajuntaments. Es van concedir 36 subvencions per a 
despeses corrents, amb un import total de 231.000 euros, i 21 subvencions per a inversions, amb un 
import total de 292.571,58 euros (114.647,12 dels quals van a càrrec del pressupost de 2022, atenent 
a l’ampliació del termini d’execució i justificació). 
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FIGURA 13. Evolució anual del nombre de subvencions i dels imports concedits per a despeses corrents per nevades. 

 
FIGURA 14. Evolució anual del nombre de subvencions i dels imports concedits per a inversions per nevades. 

 
L’índex de cobertura d’aquesta línia de subvencions, és a dir, l’import de les subvencions respecte 
de l’import total de les despeses subvencionables, ha estat del 69,21 % i l’índex de consecució, és a 
dir, el percentatge final de la subvenció pagada respecte de la concedida, del 57,93 %, a 31 de 
desembre de 2021.  
 

6 Convenis de suport econòmic als consells comarcals 
 

Durant l’any 2021 s’ha mantingut la línia d’aportacions econòmiques de la Diputació als consells 
comarcals mitjançant convenis de col·laboració. L’objecte dels convenis és finançar la prestació 
general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, i diverses 
actuacions en matèria de salut pública i de prevenció d’incendis. També es col·labora amb el 
finançament del transport escolar no obligatori, d’acord amb els imports comunicats pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat.  
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Els convenis de l’any 2021 amb cadascun dels consells van ser aprovats per acords de la Junta de 
Govern del 30 de març de 2021.  
 
L’any 2021, l’import destinat pel Servei de Cooperació a finançar la prestació general de serveis 
d’assistència als municipis i diverses actuacions en matèria de salut pública es va mantenir en 
4.558.959 euros, el mateix import que els dos anys anteriors, amb el càlcul de repartiment següent: 
 

Consells Quota fixa Hab. 
2017  

Quota per 
habitants 

Municipis Quota per 
municipis 

Superfície 
(km2) 

Quota per 
superfície 

Import total 
(€)  

L’Alt Empordà 200.000 139.705 182.678,18 68 307.659,35 1.357,50 230.758,31 921.095,84 

El Baix 
Empordà 

200.000 132.906 173.787,82 36 162.878,48 701,70 119.280,37 655.946,67 

La Cerdanya 200.000 14.294 18.690,83 11 49.768,42 250,60 42.598,92 311.058,17 

La Garrotxa 200.000 56.184 73.466,17 21 95.012,44 734,60 124.872,97 493.351,58 

El Gironès 200.000 188.083 245.937,23 27 122.158,86 575,60 97.844,92 665.941,01 

El Pla de 
l’Estany 

200.000 31.738 41.500,59 11 49.768,42 262,80 44.672,77 335.941,78 

El Ripollès 200.000 24.999 32.688,68 19 85.963,64 956,60 162.610,24 481.262,56 

La Selva 200.000 166.389 217.570,17 25 113.110,05 962,90 163.681,16 694.361,38 

Total 1.600.000 754.298 986.319,67 218 986.319,67 5.802,30 986.319,67 4.558.959,00 

 
El total d’aportacions establertes als convenis amb els consells comarcals per a l’any 2020 —inclosa 
la part destinada a acords de recaptació (77.205 euros), transport escolar (607.900 euros) i prevenció 
d’incendis (50.000 euros)— va ser d’un import total de 5.294.069 euros, inclòs en el pressupost de la 
Diputació de l’any 2021 com a subvencions nominatives amb el detall següent: 

Orgànica Programa Econòmica Descripció Crèdits (€) 

220 9430 46501 Consell Comarcal de l’Alt Empordà 1.045.240,00 

220 9430 46502 Consell Comarcal del Baix Empordà 715.799,00 

220 9430 46503 Consell Comarcal de la Cerdanya 326.851,00 

220 9430 46504 Consell Comarcal de la Garrotxa 682.933,00 

220 9430 46505 Consell Comarcal del Gironès 715.919,00 

220 9430 46506 Consell Comarcal del Pla de l’Estany 398.832,00 

220 9430 46507 Consell Comarcal del Ripollès 511.020,00 

220 9430 46508 Consell Comarcal de la Selva 897.475,00 

Total     
   

5.294.069,00  

 
L’any 2021 es va aprovar per primera vegada una subvenció nominativa al Consell Comarcal 
d’Osona, per un import de 21.000,00 euros, per a la prestació dels serveis d’assistència als municipis 
d’Espinelves, Vidrà i Viladrau, que formen part d’aquesta comarca i també estan inclosos en l’àmbit 
territorial de la Diputació de Girona. 
 

 
FIGURA 15. Distribució de les aportacions als consells comarcals. 

Alt Empordà; 1.045.240 € ; 
20%

Baix Empordà; 715.799 € ; 
13%

Cerdanya; 326.851 € ; 6%

Garrotxa; 682.933 € ; 13%

Gironès; 715.919 € ; 13%

Pla de l'Estany; 
398.832 € ; 8%

Ripollès; 511.020 € ; 
10%

Selva; 897.475 € ; 17% Osona; 21.000 € ; 0%

Consells Comarcals 2021 : total 5.315.069 €
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FIGURA 16. Gràfic evolutiu sobre el total d’aportacions als consells comarcals. 
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7 Assistència als municipis en la gestió de cementiris i 
serveis funeraris 

 

7.1 Pla de Serveis d’Assistència als Municipis per a la Gestió de 
Cementiris i Serveis Funeraris 

 
En el marc del Pla de Serveis d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis 

Funeraris, aprovat pel Ple de la Diputació el 20 de març i publicat al BOP número 64, de 3 d’abril de 

2018, s’ofereixen recursos que els ajuntaments poden demanar de manera independent.  

El Pla de Serveis es va modificar en sessió de 16 de febrer de 2021. Les novetats principals són les 

següents: 

 En el marc del Pla Estratègic per a l’Assoliment dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030 de la Diputació de Girona, s’hi incorpora l’apartat «9. 

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030». 

 Es van incorporar dos recursos més: recursos econòmics (subvencions) i suport en l’àmbit 

de la gestió de cementiris i serveis funeraris mitjançant el portal de suport. 

Durant el 2021 s’han rebut peticions de 13 ajuntaments que sol·licitaven els recursos2 del Pla de 

Serveis, i 38 han concorregut a la subvenció anual: 

 

FIGURA 17. Sol·licituds de recursos rebudes durant l’any 2021. 

 

A més dels recursos exposats, durant el 2021 es van rebre 165 consultes (61 trucades, 18 correus 

electrònics i 86 incidències obertes al Portal de suport en cementiris) de 70 ajuntaments, que feien 

referència als àmbits següents: 

                                            
2 Algunes de les sol·licituds dels municipis inclouen més d’un cementiri. Per això, el gràfic mostra tant els 

municipis com els cementiris sol·licitats. 
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FIGURA 18. Temàtica de les consultes rebudes durant l’any 2021. 

Les peticions de recursos rebudes es van resoldre amb quatre resolucions trimestrals de dates: 14 
de gener, 20 d’abril, 12 d’agost i 20 d’octubre de 2021. Van quedar pendents de resoldre les 
sol·licituds rebudes durant el quart trimestre de 2021. El resum dels recursos concedits és el següent: 
 

Recursos del servei 

concedits AJUNTAMENTS CEMENTIRIS 

Inventari del cementiri  8 11 

Aplicació informàtica GesCem 12 17 

Estudi del cementiri 4 7 

Assessorament  3 - 

 

Els recursos del cens de cementiris i serveis funeraris, del recull i de la formació no són objecte de 
concessió i es publiquen a la pàgina web del servei a disposició de tothom qui els vulgui consultar. 
 
Tenint en compte totes les resolucions adoptades i els tres ajuntaments inclosos en el pla pilot per a 
la cessió de cementiris parroquials que s’exposarà més endavant, el nombre de beneficiaris total dels 
diferents recursos del servei, des de la seva creació, és el que es mostra a la gràfica següent: 
 

 
FIGURA 19. Municipis beneficiaris dels recursos des de la creació del servei. 
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7.1.1 Cens de cementiris i serveis funeraris 

Durant l’any 2021 es van recollir les dades actualitzades del cens de cementiris i serveis funeraris 

publicades al web de la Diputació de Girona i es va incorporar al cens la llista de crematoris de la 

demarcació:  

 

FIGURA 20. Geolocalització de cementiris al SITMUN: en lila, els cementiris municipals; en verd, els no municipals. 

Resum de la informació censada amb l’actualització de 2021: 

 Municipis inclosos al cens: 219 

 141 tenen reglament del servei de cementiri 

 202 tenen ordenança fiscal del servei de cementiri 

 36 tenen reglament dels serveis funeraris 

 Cementiris inclosos al cens: 392 

o 294 cementiris municipals 

o 98 cementiris no municipals 

 Tanatoris inclosos al cens: 37 

 Crematoris inclosos al cens: 10 

7.1.2 Inventari de cementiris 

L’inventari d’un cementiri consisteix en la identificació i ubicació de cada unitat d’enterrament 
vinculant-la amb la informació relativa als difunts, els titulars i les concessions actuals i històriques, a 
partir de la informació facilitada pels ajuntaments (normalment, el llibre de registre del cementiri). 
Totes les dades s’introdueixen a l’aplicació informàtica GesCem i se n’extreuen conclusions en relació 
amb la situació de les unitats d’enterrament, l’estudi de la capacitat del cementiri a 10 i 25 anys, l’estat 
de les concessions, el compliment de la normativa aplicable, etc. 

Són treballs adequats per a cementiris que no tinguin les dades actualitzades o amb previsió 
d’ampliació. 

http://www.ddgi.cat/web/servei/2491/servei-d-assistencia-als-municipis-per-a-la-gestio-de-cementiris-i-serveis-funeraris
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Durant l’any 2021 

Treballs d’inventari 
entregats 

Treballs d’inventari iniciats Treballs d’inventari 
pendents d’iniciar 

Bàscara Maçanet de la Selva (tres 
cementiris) 

Anglès (dos 
cementiris) 

Corçà La Tallada L’Armentera 

Juià Viladamat Regencós 

Mollet de Peralada Sant Miquel de Campmajor 
(tres cementiris) 

Santa Pau (quatre cementiris) 
Serinyà3 

Sant Pere Pescador 

Pontós 

Tortellà 

Vilamalla 

7.1.3 Aplicació informàtica GesCem 

GesCem és una aplicació informàtica per a la gestió de cementiris municipals desenvolupada pel 
Consell Comarcal del Bages. S’ofereix als municipis gironins sota la modalitat de proveïdors 
d’aplicacions, a través d’un domini propi d’internet, protegit per un certificat de servidor segur, per 
tal que els usuaris, degudament autoritzats, puguin accedir al sistema. 
 
A 31 de desembre de 2021, els beneficiaris de l’aplicació informàtica GesCem eren els següents: 
 

 
FIGURA 21. Historial de beneficiaris de l’aplicació informàtica GesCem. 

 
Un any més, GesCem continua essent el recurs més sol·licitat del Pla de Serveis. Durant l’any 2021 

s’ha concedit, en total, a 16 ajuntaments i 25 cementiris.  

Fins al moment, l’aplicació informàtica GesCem és utilitzada per 63 municipis de la demarcació 

(29,9 % del total). 

7.1.4 Assessorament en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris 

Durant l’exercici 2021 es va concedir el recurs d’assessorament a tres municipis: Anglès, Sant Hilari 

Sacalm i Viladrau. Així mateix, es va treballar en els assessoraments següents:  

Municipi Temàtica Estat dels treballs 

Anglès Traspàs de restes del cementiri vell al nou, 

regularització del tema de l’execució dels 

enterraments i expedient de trasllat de restes a 

instància dels successors. 

Entregat 

                                            
3 Els tres ajuntaments formen part del pla pilot de cessió de cementiris parroquials. 
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Garriguella Assessorament en la redacció de la nova 

ordenança fiscal i actualització del reglament del 

cementiri. 

Entregat 

Guils de Cerdanya Millores de gestió directa del cementiri. Entregat 

Sant Hilari Sacalm Assessorament en la gestió del servei funerari.  Entregat 

La Vall d’en Bas i Verges Migració de dades a l’aplicació informàtica 

GesCem. 

Entregat 

7.1.5 Estudi del cementiri 

Aquest recurs consisteix en l’avaluació, la diagnosi i la definició de les actuacions d’inversió 
necessàries al cementiri. També inclou el seu pla de manteniment i l’avaluació econòmica del servei. 

Durant l’any 2021 

Treballs d’estudi 
concedits 

Treballs d’estudi iniciats Treballs d’estudi 
entregats 

Anglès (dos cementiris) Garrigàs Garriguella 

Juià Santa Pau (quatre cementiris) 
Serinyà4 Maçanet de la Selva  

(tres cementiris) 

La Tallada 

7.1.6 Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la 
gestió de cementiris i serveis funeraris 

Durant l’any 2021 es va editar un butlletí informatiu que s’envia per correu electrònic a tots els 

ajuntaments gironins i als subscriptors, i que també es publica al lloc web:  

 Butlletí núm. 10, de novembre de 2021. La normativa local del cementiri. 

Com a novetat del butlletí, i també del recull de models del lloc web del servei, es van presentar el 

model d’ordenança fiscal del servei de cementiri i el model d’ordenança municipal de prestacions 

patrimonials de caràcter públic no tributari del servei de cementiri.  

La normativa local del servei de cementiris i els nous models es van elaborar en col·laboració amb el 

Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona, i també van ser l’objecte de la sessió de 

formació celebrada al juliol i que es detallarà més endavant. 

7.1.7 Formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris i serveis funeraris 

Durant l’any 2021 es van organitzar tres tallers de formació de l’eina informàtica GesCem de gestió 

de cementiris als usuaris dels ajuntaments a qui s’havia concedit el recurs, i una sessió de formació 

dels nous models d’ordenança per a la gestió econòmica del servei de cementiris. Tota la formació 

es va dur a terme en modalitat telemàtica. El total d’assistents de la formació organitzada pel servei 

de cementiris va ser de 106 persones i la seva satisfacció mitjana, d’un 4,55 sobre 5 punts. El detall 

de les formacions dutes a terme s’exposa a continuació:  

 

 

                                            
4 Els dos ajuntaments formen part del pla pilot de cessió de cementiris parroquials. 
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Taller de formació GesCem 9, 11, 16 i 18 de març de 2021, de 10 h a 12 h, en línia 

Objectius: 

 Donar a conèixer l’aplicació informàtica 

GesCem 3.0 per a la gestió informatitzada 

del servei de cementiri. 

 Mitjançant la resolució d’un supòsit pràctic, 

exposar les diferents fases d’informatització 

de les dades del cementiri, la gestió diària, 

la planificació del servei i el manteniment de 

la informació. 

Assistents 

 
 

44 

Valoració global 

 

4,52 sobre 5 

Taller de formació GesCem 1, 3 i 8 de juny de 2021, de 9 h a 11 h, en línia 

Objectius: 

 Donar a conèixer l’aplicació informàtica 

GesCem 3.0 per a la gestió informatitzada 

del servei de cementiri. 

 Mitjançant la resolució d’un supòsit pràctic, 

exposar les diferents fases d’informatització 

de les dades del cementiri, la gestió diària, 

la planificació del servei i el manteniment de 

la informació. 

Assistents 

 
 

26 

Valoració global 

 

4,25 sobre 5 

 

Jornada «La gestió econòmica del servei de 
cementiri: l’expedient de l’ordenança fiscal» 

22 de juliol de 2021, de 10 h a 13 h, en 
línia 

Objectius: 

 Repassar el marc legal de les hisendes 

locals i el procediment d’imposició i 

ordenació dels tributs locals. 

 Presentar els models de documents de 

l’expedient d’ordenança fiscal del servei de 

cementiri i explicar com caldrà adaptar-los a 

les diferents casuístiques municipals. 

• Oferir un espai de debat en l’àmbit de la 
gestió econòmica del servei de cementiri. 

Assistents 

 
 

33 

Valoració global 

 

4,75 sobre 5 

 

La sessió de formació es va gravar i es va compartir l’enllaç al vídeo a la pàgina web del 
servei.  
 

Taller de formació GesCem 26 i 28 d’octubre i 2 de novembre de 2021, de 9 h a 11 h, 
en línia 

Objectius: 

 Donar a conèixer l’aplicació informàtica 

GesCem 3.0 per a la gestió informatitzada 

del servei de cementiri. 

 Mitjançant la resolució d’un supòsit pràctic, 

exposar les diferents fases d’informatització 

de les dades del cementiri, la gestió diària, 

la planificació del servei i el manteniment de 

la informació. 

Assistents 

 
 

38 

Valoració global 

 

4,67 sobre 5 

 

https://youtu.be/SFoC6YfyVkM


Diputació de Girona  24 
 

7.2 Conveni de col·laboració com a pla pilot per a la cessió de 
cementiris parroquials 

 
En el marc del conveni signat en data 23 de juliol de 2020 amb el Bisbat de Girona amb l’objectiu 
d’establir una col·laboració a fi que els cementiris de titularitat i/o gestió parroquial esdevinguin 
progressivament cementiris de gestió i/o titularitat municipal, prioritzant aquells municipis que no 
disposen de cementiri municipal, el 26 de gener de 2021 es va reunir la comissió de seguiment i va 
acordar aprovar el model de conveni de cessió als ajuntaments dels cementiris parroquials i escollir 
els cementiris dels municipis de Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Santa Pau, tots sense cementiri 
municipal, per iniciar un pla pilot de desenvolupament del conveni. 
 
Durant l’any 2021 es van aprovar i signar els convenis de col·laboració corresponents amb els tres 
municipis mencionats, per tal que la Diputació de Girona els prestés els recursos necessaris i els 
oferís acompanyament en la cessió dels cementiris parroquials. 
 
Dins de les obligacions de la Diputació de Girona que estableix el conveni, hi trobem l’elaboració de 
l’inventari dels cementiris a partir de la documentació facilitada per la parròquia i el Bisbat de Girona 
i les visites in situ; l’alta a l’aplicació informàtica GesCem; la realització de l’estudi dels cementiris, i 
l’assessorament tècnic i l’acompanyament en l’aprovació i la signatura del conveni de cessió amb el 
Bisbat de Girona i en la posterior gestió del servei de cementiri. 
 

 

 
FIGURA 23. Cementiri parroquial de Sant Miquel de Campmajor 

 

                                          FIGURA 24. Cementiri parroquial de Santa Pau. 

7.3 Subvencions per a inversions en cementiris municipals 
(convocatòria 2021) 

 
El règim de concessió d’aquesta línia de subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria 
pública. L’import de les subvencions està establert en un mínim de 5.000 euros i un màxim de 
50.000 euros per a municipis gironins de població igual o inferior a 1.000 habitants. El crèdit inicial 

FIGURA 22. Cementiri parroquial de Serinyà. 
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previst era de 490.000,00 euros, amb una distribució plurianual de 330.000 euros amb càrrec al 
pressupost de 2021 i de 160.000 euros amb càrrec al pressupost 2022. Amb tot, es va ampliar en 
150.000 euros, mitjançant un suplement de crèdit a l’anualitat 2021, per tal d’atendre un nombre més 
elevat de sol·licituds. 
 
Resum de la tramitació administrativa de les subvencions per a inversions municipals en cementiris 
(any 2021): 
 

Aprovació de les bases: Ple de 16 de febrer de 2021 

Publicació de les bases al BOPG: BOPG núm. 68, de 12 d’abril de 2021 

Aprovació de la convocatòria: Junta de Govern de 30 de març de 2021 

Termini de presentació de 
sol·licituds: 

Del 6 d’abril al 17 de maig de 2021 

Resolució de la convocatòria: Junta de Govern de 3 d’agost de 2021 

 
 
Dins del termini de presentació de sol·licituds, es van presentar 38 peticions dels 130 possibles 
beneficiaris (un 29 % dels destinataris), amb un import de subvenció sol·licitat d’1.233.641,69 euros. 
 
D’acord amb la resolució de la convocatòria, 13 sol·licituds es van desestimar i se’n van deixar 5 en 
llista d’espera perquè s’havia esgotat el crèdit de la convocatòria. Es van estimar un total de 20 
peticions amb un import total subvencionat de 640.000 euros, 480.000 dels quals amb càrrec al 
pressupost de l’any 2021 i 160.000 amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022. 
 
En aquesta línia de subvencions, l’índex de cobertura de la convocatòria de l’any 2021 —és a dir, 
l’import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses subvencionables— és del 
84,97 %.  
 
L’elevat nombre d’ens locals que sol·liciten subvenció per inversions en el cementiri (38), tot i ser més 
baix que en la convocatòria de 2020 (44), ens indica que aquesta línia de subvencions continua 
generant un gran interès i té una àmplia necessitat de suport econòmic.  
 

 
FIGURA 25. Historial de convocatòries de subvencions per a inversions en cementiris. 
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8 Recursos humans i formació interna 
8.1 Recursos humans 
 
Quant als recursos humans, s’indiquen la situació actual i les incidències d’interès de l’any 2021: 
 

- Josep Garriga exerceix des del mes de gener de 2009, data de la seva incorporació a la 
Diputació, les funcions de cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, al qual 
també estan adscrites les seccions de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, i 
d’Habitatge.  
 

- Els serveis d’Assistència i Cooperació han comptat amb els serveis d’Aurèlia Planas, cap de 
negociat; de Roser Malagelada, tècnica d’administració general, i d’Arnau Esteve, tècnic de 
gestió amb contracte d’interinatge. Durant l’any 2021, amb nomenaments de caràcter 
temporal, han prestat serveis d’auxiliar administratiu Rosa Pinadella (fins al mes de març) i 
Ainhoa Muñoz (durant tot l’any). També s’ha continuat disposant, especialment en l’àmbit del 
servei de cementiris i serveis funeraris, del suport directe de Miquel Llop, analista 
programador, que orgànicament està adscrit al Servei de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació. 

 
- El Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència ha disposat de la tècnica 

Anna Brunsó, de l’auxiliar administrativa Carmen Perxés i del tècnic en transparència i bon 
govern Pol Puigdomènech. A partir del mes d’abril s’ha comptat amb Mercè Vergés, amb 
nomenament temporal dins el programa de protecció de dades, i amb Cristina Ureña, per 
cobrir a partir del mes de setembre l’absència de Pol Puigdomènech, motivada per un permís 
per estudis. 

 
- En l’àmbit específic del Servei d’Habitatge, s’ha comptat amb Anna Pla, tècnica en matèria 

d’habitatge; Eduard Pallarès, tècnic de gestió amb contracte conjuntural, i Marina Verdaguer 
i Gerard Jou, auxiliars administratius, substituïts a partir del setembre per Emma Quesada i 
Cristina Comas. 
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FIGURA 26. Organigrama del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. 



 

8.2 Formació interna 
 
En el quadre que segueix s’indiquen els cursos, les jornades i els seminaris als quals ha assistit el 
personal de l’Àrea de Cooperació Local l’any 2021. 
 

Nom Curs Durad
a 

Data Organització LLOC 

Arnau 
Esteve 

Introducció a la 
tecnologia 5G i el seu 
impacte a les ciutats i 
l'Administració pública 

4 
hores 

23 i 24 de març EAPC En línia 

Roser 
Malagelada 

Seminari: Formació 
bàsica administrativa 
per a places 
d'estabilització 

20 
hores 

de 28/04 al 16/06 COSITAL En línia 

Roser 
Malagelada 

El teletreball a 
l'administració local de 
Catalunya 
(autoaprenentatge) 

8 
hores 

del 15 al 26 de 
març 

EAPC En línia 

Roser 
Malagelada 

2 sessió seminari 
actualització jurídica i 
dret local: consulta 
pública prèvia 

3 
hores 

14/05/2021 DDGI En línia 

Roser 
Malagelada 

Transparència i 
protecció de dades: 
interacció i equilibri 

10 
hores 

autoaprenentatge, 
3 setmanes(31/05 
a 21/06/2021) 

EAPC En línia 

Roser 
Malagelada 

Millora de la qualitat dels 
serveis públics: les 
cartes de serveis 

1,5 
hores 

15/09/2021 AMB, Agència 
de 
transparència 

En línia 

Arnau 
Esteve 

Taller sobre anàlisi 
financera dels estats 
comptables, municipis 
de menys de 5.000 
habitants 

4 
hores 

5/11/2021 i 
12/11/2021 

EAPC En línia 

Josep 
Garriga  

Seminari DDGI dret 
local 2021. 
Reconeixement 
extrajudicial de crèdits 

3 
hores  

16/04/21 Diputació de 
Girona 

En línia 

Josep 
Garriga  

Seminari DDGI dret 
local 2021. la consulta 
pública prèvia en 
l'elaboració 
d’ordenances i 
reglaments en l'àmbit 
local 

3 
hores  

14/05/21 Diputació de 
Girona 

En línia 

Josep 
Garriga  

Seminari DDGI dret 
local 2021.Avaluació 
ambiental en la 
tramitació del 
planejament i projectes 
d'obres locals 

3 
hores  

11/06/21 Diputació de 
Girona 

En línia 

Josep 
Garriga 

Les mesures antifrau en 
els fons europeus. Els 
plans d'integritat 

3 10/11/21 ACM En línia 

Anna Pla Despoblament rural i 
crisi de l’habitatge, un 
patrimoni en desús 

5 24/11/21 COAC Presencial 

Anna Pla La rehabilitació i la 
millora urbana (m4 del 
postgrau de polítiques 
d'habitatge) 

28 octubre - 
novembre 2021 

Diputació de 
Girona / COAC 

En línia 
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Anna Pla La innovació, la recerca 
i el coneixement en 
habitatge (M5 del 
postgrau de polítiques 
d'habitatge) 

28 març - abril 2021 Diputació de 
Girona / COAC 

En línia 

Anna Pla Disseny i gestió de 
projectes europeus per 
a l’administració local 

14 19, 22, 26 i 29 
d'abril de 2021 

FMC En línia 

Eduard 
Pallarès 

La rehabilitació i la 
millora urbana (m4 del 
postgrau de polítiques 
d'habitatge) 

28 octubre - 
novembre 2021 

Diputació de 
Girona / COAC 

En línia 

Eduard 
Pallarès 

La innovació, la recerca 
i el coneixement en 
habitatge (M5 del 
postgrau de polítiques 
d'habitatge) 

28 març - abril 2021 Diputació de 
Girona / COAC 

En línia 

Mercè 
Vergés 

Curs de delegat de 
protecció de dades 

180 maig-juny 2021 Formación 
Jurídica 

En línia 

Mercè 
Vergés 

Edició del portal de 
transparència 

2 29/09/21 Diputació de 
Girona 

En línia 

Mercè 
Vergés 

Transparència i 
protecció de dades 

4 20 i 27/10/2021 Diputació de 
Girona 

En línia 

Anna 
Brunsó 

Cafè amb dades: Com 
explicar eleccions amb 
dades obertes? 

1,5 
hores 

25/01/21 Gencat - Dep. 
Acció Exterior, 
Rel. 
Institucionals i 
Transparència 

En línia 

Anna 
Brunsó 

Presentació del Decret 
sobre transparència i 
dret d'accés a la 
informació pública 

2,5 
hores 

24/03/21 Govern Obert -
Gencat 

En línia 

Anna 
Brunsó 

Seminario: Gobernanza 
Participativa para el 
buen gobierno local 

13 
hores 

de 12/04 al 14/04 FEMP En línia 

Anna 
Brunsó 

Seminari: Formació 
bàsica administrativa 
per a places 
d'estabilització 

20 
hores 

de 28/04 al 16/06 COSITAL En línia 

Anna 
Brunsó 

Curs: Agilitat i fluïdesa a 
les administracions 
públiques 

12 
hores 

13, 18, 20 i 25/05 FMC En línia 
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8.3 Annexos 
 
En els annexos següents s’adjunten els imports de les consignacions pressupostàries assignades a 
l’Àrea de Cooperació Local. La informació es detalla per aplicacions pressupostàries en dos quadres: 
el primer quadre indica les consignacions pressupostàries inicials, les modificacions efectuades i els 
crèdits totals, i el segon mostra l’execució del pressupost en les diferents fases. També s’inclouen els 
quadres d’avaluació dels indicadors del Pla Estratègic de Subvencions  2020-2023. 
 
 



Annex 1. Consignacions pressupostàries del 2021: inicials, modificacions i crèdits totals 
 

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
extraordinaris 

Suplements 
de crèdit 

Ampliacions 
de crèdit 

Transferències 
positives 

Transferències 
negatives 

Romanents 
incorporats 

Crèdits totals 
consignats 

Crèdits totals 
sense 
romanents 

210 1521 45100 A l'Agència d'Habitatge de Catalunya - Habitatge social 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 

210 1521 46200 Ajuts a ajunt. estudis, plans, programes i proj. Habitatge 300.000,00 213.531,93 0,00 0,00 0,00 1.196,04 0,00 212.335,89 513.531,93 301.196,04 

210 1521 76201 Ajuts a ajuntaments per inversió adquisició habitatge 570.000,00 429.807,02 0,00 233.288,48 0,00 0,00 0,00 196.518,54 999.807,02 803.288,48 

210 1521 22112 Material il·luminació i electric prog. pobresa energètica 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

210 1521 22706 Estudis i treballs tècnics Habitatge 470.000,00 62.622,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.622,95 532.622,95 470.000,00 

210 1521 46201 A l'Ajuntament de Salt - Habitatge Comunitats 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 

210 1521 46500 Ajuts a c. comarcals polítiques socials àmbit com. Habitatge 80.000,00 30.167,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.167,11 110.167,11 80.000,00 

210 1521 76290 Ajuts a societats municipals per inversió polítiques socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

210 1521 76500 Ajuts a c.comarcals prog. estalvi i pobresa energ. 40.000,00 5.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275,00 45.275,00 40.000,00 

210 1521 46202 Ajuts a ajunt. polítiques socials àmbit comarcal Habitatge 20.000,00 11.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.310,00 31.310,00 20.000,00 

210 1521 48100 Al Col·legi Arquitectes Catalunya de Girona - Prog.Formació 9.300,00 7.684,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.684,90 16.984,90 9.300,00 

210 1521 76300 Ajuts a mancomunitats per inversió polít.socials Habitatge 1.000,00 27.931,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.931,54 28.931,54 1.000,00 

210 1521 22606 Reunions, conferències i cursos Habitatge 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

210 1521 22199 Subministrament altre material prog. probresa energètica 100.000,00 15.660,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.660,62 115.660,62 100.000,00 

210 1521 76200 Ajuts a ajunt. per inversió polítiques socials Habitatge 450.000,00 447.039,61 0,00 177.398,62 0,00 0,00 0,00 269.640,99 897.039,61 627.398,62 

210 1521 76202 Ajuts a ajunt. per inversió prog. estalvi i pobresa energèt. 40.000,00 29.593,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,04 30.790,00 69.593,96 38.803,96 

210 1521 76291 Ajuts a societats municipals inversió adquisició habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

210 1521 76203 Ajuts a ajuntaments per inversió en habitatge social 0,00 28.853,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.853,10 28.853,10 0,00 

210 2310 22706 Estudis i treballs tècnics Programa Pobresa Energètica 0,00 415.534,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.534,68 415.534,68 0,00 

210 2310 22112 Material il·luminació i elèctric Prog. pobresa energètica 0,00 11.586,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.586,82 11.586,82 0,00 

210 2310 22199 Altre material Prog. pobresa energètica 0,00 119.202,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.202,02 119.202,02 0,00 

      Subtotal Habitatge 2.234.300,00 1.905.801,26 0,00 410.687,10 0,00 1.196,04 1.196,04 1.495.114,16 4.140.101,26 2.644.987,10 

220 9200 22199 Subministraments diversos Assist. i Coop. Municipis 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

220 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Assist. i Coop. Municipis 100.000,00 -24.987,10 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 3.012,90 75.012,90 72.000,00 

220 9200 22603 Publicacions en diaris oficials Assist. i Coop. Municipis 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i glaçades 150.000,00 138.212,20 0,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00 74.712,20 288.212,20 213.500,00 

220 9420 76202 Ajuts extraord. a ajunt. per a inversions Assist i C. Mun. 300.000,00 162.189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 162.189,31 462.189,28 299.999,97 

220 9420 76205 Pla Únic Obres i Serveis - PUOSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

220 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per nevades i glaçades 200.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 

220 9420 46201 Fons de subvencions per a despeses corrents Assist. i C.Mun. 8.257.100,00 540.271,00 0,00 0,00 0,00 549.117,30 12.684,15 3.837,85 8.797.371,00 8.793.533,15 
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220 9420 46204 Ajuts a ajuntaments suport financer Assist. i Coop. Mun. 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

220 9420 46202 Ajuts a ajuntaments per a despeses corrents extraordinàries 300.000,00 101.610,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.610,45 401.610,45 300.000,00 

220 9420 46205 Ajuts a ajunt. per despeses per circumstàncies meteorològ. 0,00 1.555.625,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.625,98 1.555.625,98 0,00 

220 9420 76201 Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. Mun. 8.166.500,00 7.629.315,22 0,00 6.657.403,35 0,00 12.684,15 549.117,27 1.508.344,99 15.795.815,22 14.287.470,23 

220 9420 76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 350.000,00 730.954,39 0,00 347.858,59 0,00 0,00 0,00 383.095,80 1.080.954,39 697.858,59 

220 9430 46504 Al Consell Comarcal de la Garrotxa 682.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.933,00 682.933,00 

220 9430 46505 Al Consell Comarcal del Gironès 715.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.919,00 715.919,00 

220 9430 46502 Al Consell Comarcal Baix Empordà 715.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.799,00 715.799,00 

220 9430 46507 Al Consell Comarcal del Ripollès 511.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.020,00 511.020,00 

220 9430 76300 Ajuts mancomunitats per inversió per nevades i glaçades 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

220 9430 46300 Ajuts mancomunitats per desp. corrent per nevades i glaçades 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

220 9430 46501 Al Consell Comarcal Alt Empordà 1.045.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.240,00 1.045.240,00 

220 9430 46503 Al Consell Comarcal de la Cerdanya 326.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.851,00 326.851,00 

220 9430 46508 Al Consell Comarcal de la Selva 897.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.475,00 897.475,00 

220 9430 46509 Al Consell Comarcal d'Osona 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 

220 9430 46506 Al Consell Comarcal del Pla de l'Estany 398.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.832,00 398.832,00 

       Subtotal Assistència i Cooperació als Municipis 23.124.169,00 10.884.191,42 21.000,00 7.098.761,94 0,00 561.801,45 589.801,45 3.792.429,48 34.008.360,42 30.215.930,94 

223 9240 22606 Cursos programa Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

223 9240 22706 Estudis i treballs tècnics Part. Ciut. Bon Govern i Transp. 40.000,00 -13.539,68 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 8.460,32 26.460,32 18.000,00 

223 9240 48100 Ajuts ent. no lucrat. per formació Part. Ciut. Bon Gov. i T. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 

223 9240 46200 Ajunts a ajuntaments Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 150.000,00 190.836,15 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 140.836,15 340.836,15 200.000,00 

      Subtotal Participació ciutadana, Bon govern i Transparència 230.000,00 207.296,47 0,00 0,00 0,00 50.000,00 22.000,00 179.296,47 437.296,47 258.000,00 

      TOTAL SERVEIS ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ 25.588.469,00 12.997.289,15 21.000,00 7.509.449,04 0,00 612.997,49 612.997,49 5.466.840,11 38.585.758,15 33.118.918,04 
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Annex 2. Consignacions pressupostàries del 2021: execució del pressupost 
 

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
consignats 

Retencions de 
crèdit 

Despeses 
autoritzades 

Disposicions o 
compromisos 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
fets 

210 1521 45100 A l'Agència d'Habitatge de Catalunya - Habitatge social 75.000,00 0,00 74.999,40 74.999,40 74.999,40 0,00 

210 1521 46200 Ajuts a ajunt. estudis, plans, programes i proj. Habitatge 513.531,93 0,00 540.151,93 516.716,40 367.934,86 344.894,86 

210 1521 76201 Ajuts a ajuntaments per inversió adquisició habitatge 999.807,02 0,00 909.807,02 819.807,02 313.131,65 313.131,65 

210 1521 22112 Material il·luminació i electric prog. pobresa energètica 25.000,00 7.000,00 4.819,27 4.819,27 4.819,27 4.819,27 

210 1521 22706 Estudis i treballs tècnics Habitatge 532.622,95 92.838,37 516.582,86 501.972,11 274.996,32 274.996,32 

210 1521 46201 A l'Ajuntament de Salt - Habitatge Comunitats 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

210 1521 46500 Ajuts a c. comarcals polítiques socials àmbit com. Habitatge 110.167,11 0,00 83.277,11 83.277,11 30.167,11 30.167,11 

210 1521 76290 Ajuts a societats municipals per inversió polítiques socials 0,00 0,00 51.366,97 51.366,97 0,00 0,00 

210 1521 76500 Ajuts a c.comarcals prog. estalvi i pobresa energ. 45.275,00 0,00 35.125,00 35.125,00 3.414,83 3.414,83 

210 1521 46202 Ajuts a ajunt. polítiques socials àmbit comarcal Habitatge 31.310,00 0,00 31.580,00 31.580,00 19.910,00 19.910,00 

210 1521 48100 Al Col·legi Arquitectes Catalunya de Girona - Prog.Formació 16.984,90 0,00 16.984,90 16.984,90 15.966,36 7.684,90 

210 1521 76300 Ajuts a mancomunitats per inversió polít.socials Habitatge 28.931,54 0,00 72.931,54 72.931,54 27.931,54 27.931,54 

210 1521 22606 Reunions, conferències i cursos Habitatge 4.000,00 4.000,00 3.578,96 3.578,96 3.578,96 3.578,96 

210 1521 22199 Subministrament altre material prog. probresa energètica 115.660,62 7.000,00 19.792,61 19.792,61 19.792,60 19.792,60 

210 1521 76200 Ajuts a ajunt. per inversió polítiques socials Habitatge 897.039,61 0,00 812.001,46 812.001,46 338.373,25 323.373,25 

210 1521 76202 Ajuts a ajunt. per inversió prog. estalvi i pobresa energèt. 69.593,96 0,00 62.440,00 62.440,00 22.215,88 22.215,88 

210 1521 76291 Ajuts a societats municipals inversió adquisició habitatge 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 

210 1521 76203 Ajuts a ajuntaments per inversió en habitatge social 28.853,10 0,00 28.853,10 28.853,10 0,00 0,00 

210 2310 22706 Estudis i treballs tècnics Programa Pobresa Energètica 415.534,68 133.955,19 415.534,68 415.534,68 114.128,06 114.128,06 

210 2310 22112 Material il·luminació i elèctric Prog. pobresa energètica 11.586,82 11.586,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

210 2310 22199 Altre material Prog. pobresa energètica 119.202,02 119.202,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Subtotal Habitatge 4.140.101,26 375.582,40 3.869.826,81 3.741.780,53 1.731.360,09 1.610.039,23 

220 9200 22199 Subministraments diversos Assist. i Coop. Municipis 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

220 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Assist. i Coop. Municipis 75.012,90 7.500,00 36.966,49 36.966,49 22.955,95 22.955,95 

220 9200 22603 Publicacions en diaris oficials Assist. i Coop. Municipis 2.500,00 0,00 1.747,20 1.747,20 1.747,20 1.747,20 

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i glaçades 288.212,20 0,00 289.212,20 289.212,20 165.073,58 165.073,58 

220 9420 76202 Ajuts extraord. a ajunt. per a inversions Assist i C. Mun. 462.189,28 0,00 217.034,88 217.034,88 112.189,31 112.189,31 

220 9420 76205 Pla Únic Obres i Serveis - PUOSC 0,00 0,00 81.276,47 81.276,47 81.276,47 81.276,47 

220 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per nevades i glaçades 230.000,00 0,00 231.000,00 231.000,00 229.521,00 229.521,00 
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220 9420 46201 Fons de subvencions per a despeses corrents Assist. i C.Mun. 8.797.371,00 0,00 8.797.371,00 8.797.371,00 8.748.481,51 8.597.132,91 

220 9420 46204 Ajuts a ajuntaments suport financer Assist. i Coop. Mun. 1.500,00 0,00 506,74 506,74 506,74 506,74 

220 9420 46202 Ajuts a ajuntaments per a despeses corrents extraordinàries 401.610,45 0,00 164.258,04 164.258,04 13.626,54 13.626,54 

220 9420 46205 Ajuts a ajunt. per despeses per circumstàncies meteorològ. 1.555.625,98 0,00 1.555.625,98 1.555.625,98 1.555.625,98 1.555.625,98 

220 9420 76201 Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. Mun. 15.795.815,22 0,00 15.795.815,22 15.795.815,19 15.791.424,21 15.341.127,21 

220 9420 76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 1.080.954,39 0,00 1.037.151,81 1.037.151,81 551.914,25 507.574,05 

220 9430 46504 Al Consell Comarcal de la Garrotxa 682.933,00 0,00 682.933,00 682.933,00 682.933,00 682.933,00 

220 9430 46505 Al Consell Comarcal del Gironès 715.919,00 0,00 715.919,00 715.919,00 715.919,00 715.919,00 

220 9430 46502 Al Consell Comarcal Baix Empordà 715.799,00 0,00 715.799,00 715.799,00 715.799,00 715.799,00 

220 9430 46507 Al Consell Comarcal del Ripollès 511.020,00 0,00 511.020,00 511.020,00 511.020,00 511.020,00 

220 9430 76300 Ajuts mancomunitats per inversió per nevades i glaçades 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

220 9430 46300 Ajuts mancomunitats per desp. corrent per nevades i glaçades 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

220 9430 46501 Al Consell Comarcal Alt Empordà 1.045.240,00 0,00 1.045.240,00 1.045.240,00 1.045.240,00 1.045.240,00 

220 9430 46503 Al Consell Comarcal de la Cerdanya 326.851,00 0,00 326.851,00 326.851,00 326.851,00 326.851,00 

220 9430 46508 Al Consell Comarcal de la Selva 897.475,00 0,00 897.475,00 897.475,00 897.475,00 897.475,00 

220 9430 46509 Al Consell Comarcal d'Osona 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 

220 9430 46506 Al Consell Comarcal del Pla de l'Estany 398.832,00 0,00 398.832,00 398.832,00 398.832,00 398.832,00 

       Subtotal Assistència i Cooperació als Municipis 34.008.360,42 8.000,00 33.523.035,03 33.523.035,00 32.589.411,74 31.943.425,94 

223 9240 22606 Cursos programa Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 10.000,00 10.000,00 7.239,19 7.239,19 7.239,19 7.239,19 

223 9240 22706 Estudis i treballs tècnics Part. Ciut. Bon Govern i Transp. 26.460,32 0,00 26.047,67 26.047,67 20.303,38 15.906,54 

223 9240 48100 Ajuts ent. no lucrat. per formació Part. Ciut. Bon Gov. i T. 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 49.695,25 49.695,25 

223 9240 46200 Ajunts a ajuntaments Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia 340.836,15 0,00 340.076,46 337.576,46 221.653,02 189.731,02 

      Subtotal Participació ciutadana, Bon govern i Transparència 437.296,47 10.000,00 433.363,32 430.863,32 298.890,84 262.572,00 

      TOTAL SERVEIS ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ 38.585.758,15 393.582,40 37.826.225,16 37.695.678,85 34.619.662,67 33.816.037,17 
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Annex 3. Indicadors del PES 2020-2023 d’Assistència i Cooperació als Municipis a 31 de desembre de 2021 
 
En el marc del Pla Estratègic de Subvencions (PES) 2020-2023, i amb la voluntat de complementar la memòria anual dels serveis, s’han quantificat els indicadors definits al 
PES que han de permetre conèixer l’estat de la situació i els progressos aconseguits en el compliment dels objectius establerts. 

 
 

Subvencions 
per a 

inversions 
municipals en 

cementiris 
2021 

INDICADORS  Valor a 31/12/2021 Observacions  

Indicadors 
generals 

1. Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades (18) respecte a les presentades 
(38) i motiu de desestimació 

47,37 % 
5,26 % (2): no compleixen els requisits per ser beneficiaris. 
28,94 % (11): no arriben a la puntuació mínima de 10 punts. 
13,15 % (5): import insuficient a la convocatòria. 

2. Percentatge de sol·licitants (38) respecte a destinataris (130) 29,23 % Municipis de població igual o inferior a 1.000 habitants (130). 

3. Percentatge de beneficiaris (20) respecte a sol·licitants (38) 52,63 %   

4. Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses subvencionables 
(índex de cobertura) 

84,97 %   

5. Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 0   

6. Percentatge final de la subvenció pagada respecte a la concedida (índex de 
consecució): nombre, percentatge, import 

0 El termini de justificació finalitza el 5 de setembre de 2022. 

Indicadors 
específics 

Puntuació de les actuacions presentades 

7. Puntuació mitjana 12,22 La puntuació màxima que estableixen les bases és de 33 punts. 

8. Nombre de sol·licituds que superen la puntuació mitjana 19   

9. Nombre de sol·licituds que no arriben a la puntuació mínima 11 La puntuació mínima que estableixen les bases és de 10 punts. 

10. Nombre de sol·licituds amb la puntuació màxima (33 punts) 0 La puntuació màxima assolida per a les sol·licituds és de 23 punts. 

Nous 
indicadors 

3.a) Percentatge de beneficiaris (20) respecte als sol·licitants admesos (25) 80,00 %   

11. Nombre de municipis beneficiaris acumulat / Percentatge de municipis beneficiaris 
respecte als destinataris acumulat 

39 / 30,00 % 
Valoració de la consecució de l’objectiu en el termini marcat (de 8 a 
10 anys). 

Valors de 
referència 

Import concedit total 640.000 €   

Import màxim concedit 50.000 €   

Import mínim concedit 14.054,15 €   
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Subvencions 
motivades pel 

temporal 
Gloria 2020 

INDICADORS  Valor a 31/12/2021 Observacions  

Indicadors 
generals 

1. Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades (18) respecte a les presentades 
(160) i motiu de desestimació 

11,25 % 

6,88 % (11): no compleixen el requisit de la base 4 per obtenir la 
condició de beneficiari. 
2,5 % (4): un cop descomptat l’import de les actuacions no 
subvencionables del pressupost de la sol·licitud, no compleixen el 
requisit de la base 4 per obtenir la condició de beneficiari. 
1,88 % (3): aplicat el percentatge resultant de dividir l’import del 
crèdit assignat a la convocatòria entre l’import total de les 
subvencions (69,36 %) a la subvenció que s’ha d’atorgar, el resultat 
és inferior a 3.000 euros. 

2. Percentatge de sol·licitants (160) respecte a destinataris (221) 72,40 % 
El càlcul es realitza sobre el nombre total de municipis, però els 
afectats pel temporal Gloria no van ser tots. 

3. Percentatge de beneficiaris (142) respecte a sol·licitants (160) 88,75 %   

4. Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses subvencionables 
(índex de cobertura) 

42,67 %   

5. Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 
 9 

2,74 % 
82.333,67 € 

Vuit revocacions parcials i una de total. 

6. Percentatge final de la subvenció pagada respecte a la concedida (índex de 
consecució): nombre, percentatge, import 

141 
97,26 % 

2.917.666,32 € 
El termini de justificació va finalitzar el 13 de gener de 2021. 

Indicadors 
específics 

7. Tipologia de les situacions que motiven la concessió 
Fenòmens 
meteorològics 
excepcionals 

Aquesta línia ha estat específica per a actuacions municipals 
motivades pel temporal Gloria. 

8. Tipologia de les despeses municipals finançades Despeses corrents   

Valors de 
referència 

Import concedit total 3.000.000 €   

Import màxim concedit 34.766,36 €   

Import mínim concedit 3.309,76 €   
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Subvencions 
directes per a 

despeses 
municipals 

extraordinàries 
2021 

INDICADORS  Valor a 31/12/2021 Observacions  

Indicadors 
generals 

1. Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades (5) respecte a les presentades (11) 
i motiu de desestimació 

45,45 % 

4/11 perquè es van poder presentar a la convocatòria pública 
específica per a actuacions motivades pel temporal Gloria. 
 
1/11 desisteix de la sol·licitud abans de la concessió. 

2. Percentatge de sol·licitants (11) respecte a destinataris (222) 4,95 % 

El càlcul es realitza sobre el nombre total de municipis, però 
els afectats per fenòmens meteorològics, geològics, 
catàstrofes naturals o altres situacions extraordinàries 
equiparables de caràcter imprevisible no són tots. 

3. Percentatge de beneficiaris (6) respecte a sol·licitants (11) 54,55 %   

4. Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses subvencionables 
(índex de cobertura) 

90,34 %   

5. Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 0   

6. Percentatge final de la subvenció pagada respecte a la concedida (índex de 
consecució): nombre, percentatge, import 

1 / 10,23 % / 12.016,09 € 
El baix percentatge es deu al fet que el termini per justificar les 
actuacions acaba al llarg del 2022. 

Indicadors 
específics 

7. Tipologia de les situacions que motiven la concessió 
Precipitacions excepcionals 
 
Incendi forestal 

  

8. Tipologia de les despeses municipals finançades 
53,32 % Despeses corrents 

46,68 % Inversions 
  

Valors de 
referència 

Import concedit total 
117.493,16 €   

Import màxim concedit 
38.283,56 €   

Import mínim concedit 
7.605,31 €   
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Subvencions 
per a 

actuacions 
municipals 

per nevades 
2021 

INDICADORS  Valor a 31/12/2021 Observacions  

Indicadors 
generals 

1. Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades (6) respecte a les 
presentades (47) i motiu de desestimació 

12,77 % No s’assoleix l’import mínim de subvenció després del repartiment.  

2. Percentatge de sol·licitants (47) respecte a destinataris (221) 21,27 % 
El càlcul es realitza sobre el nombre total de municipis, però els afectats 
per nevades no són tots. 

3. Percentatge de beneficiaris (43) respecte a sol·licitants (47) 91,49 % 
  

4. Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

57,62 %   

4.a) Índex de cobertura de despeses corrents 46,40 %   

4.b) Índex de cobertura d’inversions 71,22 %   

5. Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 0   

6. Percentatge final de la subvenció pagada respecte a la concedida (índex de 
consecució): nombre, percentatge, import 

27 / 54,11 % / 283.306,83 € 
El període de justificació de la línia d’inversions finalitza el 28 de febrer 
de 2022. 

Indicadors 
específics 

7. Percentatge de despesa corrent finançada 
46,40 % 

Import de subvenció de DC (231.000 €) / Import que cal justificar de DC 
(497.879,91 €) 

8. Percentatge d’inversió finançada 71,21 % 
Import de subvenció d’INV (292.571,58 €) / Import que cal justificar d’INV 
(410.847,37 €) 

9. Tipologia de les actuacions subvencionades 

 
 

Despesa corrent: 
11,34 % (11/97)  

 
32,99 % (32/97)  

 
32,99 % (32/97)  

 
22,68 % (22/97)  

 
 

Inversió 
16,67 % (4/24)  

 
16,67 % (4/24) 

 
20,83 % (5/24) 

 
45,83 % (11/24) 

A la línia de despesa corrent s’han subvencionat un total de 97 
actuacions i a la línia d’inversions, un total de 24. 
 
Gratificacions extraordinàries, complements salarials o conceptes 
equivalents motivats per nevades. 
Despeses efectives de retirada de neu, gel i objectes que dificultin 
circular correctament. 
Adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d’altres 
productes anticongelants. 
Adquisició de carburant, reparacions i manteniment de maquinària per a 
les actuacions anteriors. 
 
 
Despesa d’inversió destinada a vehicles per fer front a situacions de 
nevades. 
Despesa d’inversió destinada a maquinària per fer front a situacions de 
nevades. 
Despesa d’inversió destinada a instal·lacions per fer front a situacions de 
nevades. 
Elements, accessoris o dispositius per a la retirada de neu o la 
distribució de potassa o d’altres productes anticongelants.  

10. Nombre d’habitants de poblacions beneficiades 112.267   

Valors de 
referència 

Import concedit total 
523.571,58 €    

Import màxim concedit 
52.054,23 €   

Import mínim concedit 
1.110,87 €   
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Subvencions 
del Fons de 
Cooperació 
Econòmica 

2021 

INDICADORS Valor a 31/12/2021 Observacions 

Indicadors 
generals 

1.- Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respectes de les 
presentades i motiu de desestimació 

    

1.a Despeses corrents 0,00%   

1.b Inversions 0,00%   

2.- Percentatge de sol·licitants (222) respecte destinataris (222) 100,00% S'indica el nombre de sol·licitants: 

2.a Despeses corrents 63,96% 142 

2.b Inversions 72,52% 161 

3.- Percentatge de beneficiaris respecte dels sol·licitants     

3.a Despeses corrents 100,00%   

3.b Inversions 100,00%   

4.- Import de les subvencions respecte a l'import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

    

4.a- Despeses corrents 50,54%   

4.b- Inversions 48,06%   

5.- Revocacions i/o renuncies: nombre, percentatge i import     

5 a - Despeses corrents     

Nombre  0   

Percentatge 0,00%   

Import                     -   €    

5 b - Inversions     

Nombre  0   

Percentatge 0,00%   

Import                     -   €    

6.- Percentatge final de la subvenció pagada respecte de la concedida (índex de 
consecució) 

    

6 a- Despeses corrents 100,00%   

6 b- Inversions 100,00% Pagament en bestreta 

Indicadors 
específics 

7.- Tipologia dels serveis obligatoris finançats   263 actuacions 

153- Vies públiques 12,17% 32 

160- Clavegueram 1,14% 3 

161- Proveïment i distribució d'aigua potable 6,08% 16 

162- Recollida, gestió i tractament de residus 6,08% 16 

163- Neteja viària 13,69% 36 

164- Cementiris i serveis funeraris 1,52% 4 

165- Enllumenat públic 48,67% 128 

171- Parcs i jardins 1,14% 3 

323- Funcionament de centres docents 4,18% 11 

454- Camins veïnals 5,32% 14 



Diputació de Girona  40 
 

8.- Tipologia de les inversions subvencionades   248 actuacions 

151- Urbanisme 12,50% 31 

153- Vies públiques 22,18% 55 

160- clavegueram 0,40% 1 

161- Proveïment i distribució d'aigua potable 4,84% 12 

162- Recollida, gestió i tractament de residus 4,84% 12 

164- Cementiris i serveis funeraris 2,82% 7 

165- Enllumenat públic 4,44% 11 

171- Parcs i jardins 7,26% 18 

323- Funcionament de centres docents de l'ensenyament  2,02% 5 

342- Instal·lacions esportives 3,63% 9 

420 Administració general d'indústria i energia 3,23% 8 

450- Administració general d’infraestructures 3,23% 8 

454- Camins veïnals 8,06% 20 

491- Societat de la informació 4,03% 10 

933- Edificis consistorials i altres 16,53% 41 

9.- Percentatge de finançament de les inversions 48,06%   

10.- Percentatge de subvenció destinat al finançament d'inversions 47,62%   

11.- Percentatge de subvenció destinat a finançar despeses corrents 50,59%   

 

Valors de 
referència 

Import concedit total 16.812.887,29 €  

 Import màxim concedit cooperació municipal   722.500,00 €   

 Import mínim concedit cooperació municipal     28.050,00 €   

 

INDICADORS - CAMINS 
 
 

Valor a 31/12/2021 Observacions 

Indicadors generals 

1.- Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respectes de les presentades i motiu de 
desestimació 

0% 3 ens locals no sol·liciten la subvenció 

2.- Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 98,20% 218 sol·licitants 

3.- Percentatge de beneficiaris respecte dels sol·licitants 100%  

4.- Import de les subvencions respecte a l'import total de les despeses subvencionables (índex de 
cobertura) 

35,57%  

5.- Revocacions i/o renuncies: nombre, percentatge i import   

Nombre 0  

Percentatge 0%  

Import 0 €  

6.- Percentatge final de la subvenció pagada respecte de la concedida (índex de consecució) 98,17%  

Indicadors específics 

7.1- Tipologia actuacions en camins municipals 
454- Camins veïnals 

100% 219 actuacions 

12.- Percentatge de subvenció destinat a finançar actuacions en camins 1,79%  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


