
Sessió informativa sobre les 
subvencions del Servei 

d’habitatge 

Dijous, 28 de gener de 2021

#HabitatgeDdGi



Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals 
en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2021)

Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques 
socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2021)

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials (2021)

Subvencions als ajuntaments per a inversions en l'adquisició d'habitatge social 
(2021) 

Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2021)

Informació sobre les 5 línies de subvenció
Pàgina web Servei Habitatge



1. Web habitatge de la Diputació de Girona

Plataforma JIRA

2. Accés al portal

3. Petició o consulta





Línia de
subvenció

Objecte i dotació (ampliació) Termini de
justificació

Tipus de
pròrroga

Locals Estudis, plans, programes i projectes locals - 300.000 € (150.000 €) 31/10/21 Justificació i
execució

Comarcals Serveis comarcals d’habitatge gestionats per ajuntaments i consells comarcals -
100.000 € (50.000 €)

15/11/21 Justificació

Inversió Destinades als ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat municipal
o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge - 450.000 € (225.000 €)

15/11/21 Justificació
i execució

Adquisició Destinades als ajuntaments per a
la realització d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials -
570.000 € (285.000 €)

31/10/21 Justificació

Inversió Pr
ograma Po
bresa Ener
gètica

Tots els ajuntaments i els consells comarcals que estiguin relacionats al
Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de
Girona inclosos a l’Annex I - 80.000 € (40.000 €)

30/11/21 Justificació i
execució

Informació sobre les 5 línies de subvenció



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: 10.000-1.000 
€

• 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

Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals 
en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2021)Ajuntaments





Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals 
en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2021)

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Del 4 de 
gener al 15 de 

febrer

Març – abril 
concessió i 
notificació

Fins al termini 
de justificació

31 d’octubre 
de 2021

Modificacions 
no 

substancials, 
pròrroga o 
renúncia.

Sol·licituds 
per Eacat

Compte 
justificatiu 
simplificat 

amb la 
documentació 
que justifiqui 

l’actuació 



Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals 
en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2021)

Web corporativa – Servei d’habitatge

Formulari de sol·licitud



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 2020 i 
el 15 de novembre 
del 2021

• 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

Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques 
socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2021)

Ajuntaments i 
Consells 

comarcals que 
són OLH





Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques 
socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2021)

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Del 4 de 
gener al 15 de 

febrer 

Març – abril 
concessió i 
notificació

Fins al termini 
de justificació

15 de 
novembre de 

2021

Pròrroga o 
renúncia

Sol·licituds 
per Eacat

Compte 
justificatiu 
simplificat 

amb la 
documentació 
que justifiqui 

l’actuació 



Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques 
socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (2021)

Web corporativa – Servei d’habitatge

Formulari de sol·licitud



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’16 
de novembre del 
2020 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
• Una única sol·licitud: 

màxim 5 habitatges
• La informació mínima 

per poder puntuar els 
criteris

• Formulari específic 

• Justificació
• Compte justificatiu 

normalitzat
• Fotografies de 

l’actuació
• Publicitat

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials (2021)Ajuntaments





Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials (2021)

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Del 4 de 
gener al 15 de 

febrer

Març – abril 
concessió i 
notificació

Fins al termini 
de justificació

15 de 
novembre de 

2021

Modificacions 
no 

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 habitatges destinats a 
polítiques socials (2021)

Web corporativa – Servei d’habitatge

Formulari de sol·licitud



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 
2020 i el 31 
d’octubre de 2021

• 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

Subvencions als ajuntaments per a inversions en l'adquisició d'habitatge social 
(2021)Ajuntaments





Subvencions als ajuntaments per a inversions en l'adquisició d'habitatge social 
(2021)

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió Del 4 de 

gener al 31 de 
març

Abril-maig 
concessió i 
notificació

Fins al termini 
de justificació

31 d’octubre 
de 2021

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 
(2021)

Web corporativa – Servei d’habitatge

Formulari de sol·licitud



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 2020 
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

Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material 
per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2021)Centres 

Coordinadors





Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material 
per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2021)

• Alteracions• Justificació

• Realització• Sol·licitud i 
concessió

Del 4 de 
gener al 15 de 

febrer

Març – abril 
concessió i 
notificació

Fins al termini 
de justificació

30 de 
novembre de 

2021

Modificacions 
substancials, 
pròrroga o 
renúncia.

Sol·licituds 
per Eacat

Compte 
justificatiu 
simplificat 

amb la 
documentació 
que justifiqui 

l’actuació 



Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material 
per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (2021)

Web corporativa – Servei d’habitatge

Formulari de sol·licitud



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



Moltes gràcies per la vostra 
atenció

Dijous, 28 de gener de 2021

#HabitatgeDdGi


