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Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a inversions en 
l’adquisició d’habitatge destinat a polítiques socials per a l’any 2019 

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: Diputació Provincial de Girona 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 46797 
Codi convocatòria: 454115 
Des convocatòria: Convocatòria adquisició habitatge 2019 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es pu-
blica extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot 
consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris 
Ajuntaments, inclosos els seus organismes autònoms i les societats 
mercantils de capital íntegrament municipal, compresos en àmbit 
territorial de la Diputació de Girona.

Segon. Objecte 
Subvencions destinades al finançament inversions en adquisició ha-
bitatges destinats a polítiques socials.

Tercer. Bases reguladores 
Modificació de les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 19 de març de i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 62 de 28 de març de 
2019.

Quart. Quantia 
Import total de la convocatòria és 580.750,00 €. La quantitat que 
podrà rebre un mateix ajuntament tindrà un import màxim de 
30.000,00 € i mínim de 10.000,00 € per cada habitatge subvencionat, 
amb un màxim de 3 habitatges per ajuntament.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà endemà de la 
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publicació de extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Girona i finalitzarà el dia 31 de maig de 2019.

Sisè. Altres dades 
Se subvencionaran les adquisicions formalitzades a partir de 1 de 
novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019.
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 30 d’abril de 
2020.

Setè. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la notificació. 
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 1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al-
legacions contra les bases específiques, estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions.

Girona, 7 de maig de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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