
 

Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a inversions 
en habitatges destinats a polítiques socials - any 2021 
 
 
1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, destinades a 
inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials 
d’habitatge, d’acord amb la modificació de les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 d’octubre de 2020 i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 210, de 2 de novembre de 2020. 
 
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 6, 
els criteris de valoració i els imports de les sol·licituds presentades. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 450.000 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €) 

2021 210/1521/76200 450.000 € 

 Total  450.000 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 210/1521/76300, amb una 
estimació de despesa que inicialment és zero. Totes aquestes quanties són estimades 
i poden ser objecte de redistribució abans de resoldre sobre l’atorgament de 
subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels beneficiaris.  
 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de 2021. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 225.000 €, derivada d’una modificació de crèdit. L’efectivitat 
de la quantia addicional està condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat 
de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de 
la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del dia 4 de gener de 2021 i 
fins al dia 15 de febrer de 2021. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(http:www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació que estableix l’article 
8 de les bases reguladores. 
 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
 



 

La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
4. Import de les subvencions 

 
Se subvencionen les actuacions per ordre de puntuació. L’import màxim de subvenció 
per cada habitatge és de 15.000 € per als habitatges de propietat municipal i de 8.000 € 
per als habitatges cedits, i el mínim en ambdós casos és de 2.500 €. 
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 

 
Són despeses subvencionables les que corresponguin a actuacions que siguin objecte 
de facturació entre el 16 de novembre de l’any anterior a la convocatòria i la data límit 
de justificació, les quals poden tenir el seu origen haver estat contractades, de manera 
total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
 
6. Termini de resolució i notificació  
 
El termini màxim per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. La 
resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció 
de l’acord. 
 
7. Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de 2021. 
 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada en el punt 12.1 de les 
bases. 
 
8. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de 
reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació.  
 
9. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria s’ha de publicar al tauler electrònic, i l’extracte, d’acord amb el 
que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar 
al BOPG. 
 



 

La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra la 
modificació de les bases específiques l’estimació de les quals hagi de comportar un 
canvi en les seves determinacions. 
 


