
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A INVERSIONS 
EN HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS 
 
1. Objecte i finalitat 
 
L’Objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la 
Diputació de Girona, per finançar actuacions per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 17 d’abril de 2018 i publicades al BOP núm. 82, de 27 
d’abril de 2018. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 300.000,00 euros. El crèdit pressupostari 
va amb càrrec a l’aplicació pressupostària i import següent: 
 

Aplicació pressupostària Import en euros 

403.1521.76200 Ajuts a ajuntaments per inversió Habitatge 300.000,00  

 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar 
subvencions amb un import més elevat, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una 
quantitat addicional de com a màxim 100.000,00 €, derivada d’una modificació de 
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, amb un màxim de 
5 habitatges. 
 
Les sol·licituds es podran presentar des del 21 de maig fins al 6 de juliol de 2018.  
 
Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/inversió_habitatge_2018), i 
s’han d’acompanyar de la documentació que recull l’article 8 de les bases reguladores. 
 
La sol·licitud s'haurà de signar mitjançant signatura electrònica amb un certificat vàlid, 
emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. Les sol·licituds i la documentació adjunta s’hauran de presentar 
telemàticament per mitjà de la plataforma EACAT. 
 
4. Quantia subvenció 
 
L’import màxim de la subvenció serà de 10.000 € per a cada habitatge de propietat 
municipal i de 7.000 € per a cada habitatge cedit. El mínim en ambdós casos serà de 
2.500 €. 
 
5. Termini per justificar les actuacions 
 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 15 d’abril de 2019. 



 

 
 
 

6. Termini de resolució i notificació  

6.1 Termini de resolució 

El termini màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar de la 
finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

6.2 Termini de notificació 

La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu 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 hagi estat desestimada, en 
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.  

7. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de 
la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
 
8. Publicitat 

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació de Girona i al lloc 
web corporatiu, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 

 
 
 
 


