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BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS ADREÇAT A PERSONES PROPIETÀRIES  D’HABITATGES BUITS 
PER AL FOMENT DEL LLOGUER I L’HABITATGE ASSEQUIBLE A LA COMARCA 
DEL  BAGES O HABITATGES INTEGRATS A LA BORSA. 

1. OBJECTE I FINALITAT 

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de solꞏlicitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui el Consell 
Comarcal del Bages  a través de l’Oficina Comarcal d’Habitatge a persones físiques o 
jurídiques propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del 
Bages. 

La finalitat d’aquestes subvencions és fomentar la mobilització del parc existent 
d’habitatges buits o desocupats per tal d’ampliar el parc d’habitatges de lloguer 
assequible i augmentar la confiança en el servei del Programa de Borsa d’habitatge del 
Bages. 

Actuacions destinades a reduir la presència d’immobles desocupats a la comarca 
concedint ajuts a persones propietàries d’habitatges per finançar arranjaments d’interior, 
reforma i posada al dia, amb el compromís de destí en règim de lloguer assequible o 
cessió d’us al Consell Comarcal del Bages a través del Programa de la Borsa de 
Mediació de lloguer per un període no inferior a cinc anys per als casos de propietaris 
persones físiques o de set anys per als casos de persones jurídiques. 

Actuacions destinades a finançar les despeses de tramitació de la cèdula d’habitabilitat, el 
certificat energètic i altres despeses derivades de la posada a punt de l’habitatge amb la 
condició de que l’habitatge  es posi en lloguer mitjançant el programa de Borsa de 
mediació. 

Actuacions de manteniment o reparació de petits desperfectes degut a l’ús d’habitatges 
que estiguin llogats mitjançant el programa de Borsa de mediació per al lloguer del 
Consell Comarcal del Bages.   

2. PERÍODE D’EXECUCIÓ 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar 
actuacions desenvolupades durant l’anualitat 2021. 

3. PERSONES BENEFICIÀRIES  

Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques  
privades següents: 
 
a) Propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del 
Bages que reuneixin les condicions establertes a la base 4a, sempre que no es 
vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions(en endavant LGS), sempre 
i quan posin l’habitatge en lloguer per mitjà de la borsa de mediació pel lloguer 
social de l’oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Bages. 
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b) Propietàries d’habitatges ubicats a municipis de la comarca del Bages que 
reuneixin les condicions establertes a la base 4a, sempre que no es vegin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la LGS, que ja 
estiguin destinats en el moment de la convocatòria de la subvenció al lloguer per 
mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina Comarcal d’Habitatge 
del Consell Comarcal del Bages. 
 
S’exclouen expressament i no poden ser beneficiàries de la subvenció les persones 
físiques o jurídiques propietàries considerades com a grans tenidors d’habitatges a 
efectes de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència 
en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
 

4. CONDICIONS DELS HABITATGES 
 
Per poder optar a les subvencions, els habitatges que s’hagin llogat o es posin en 
lloguer mitjançant la Borsa hauran de complir alguna de les condicions següents: 
 
a) Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Bages ,tret d’aquells municipis 

que disposen del programa de  la xarxa de mediació de lloguer social al seu 
municipi com ara Artés, Cardona i Manresa. 

b) Estar desocupats en la data de signatura del contracte en el cas que no siguin 
habitatges adherits a la Borsa. 

c) Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure i de protecció oficial 
amb la preceptiva autorització per arrendar. 

d) Que disposi de cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic o bé estigui en 
condicions per obtenir-los. 

e) Habitatges amb contracte d’arrendament vigent que finalitzi durant l’any 2021 
si hi ha acord entre les parts de renovar-lo mitjançant la Borsa de lloguer i 
l’import de la renda no superi els 500€. 

 
5. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 
La consignació màxima del conjunt de les subvencions és de 18.000€ euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 152.2.489.01  del pressupost del Consell Comarcal del Bages 
 
Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària, 
segons les disponibilitats econòmiques del Consell Comarcal del Bages i no generen dret 
a continuïtat en l’assignació de finançament a les persones beneficiàries per exercicis 
successius. 
 
La quantia màxima de la subvenció per persona beneficiària s'estableix en funció de les 
despeses subvencionables del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb 
l’habitatge. 
 
L’import màxim de la subvenció per persona/habitatge és en funció de l’import del conjunt 
de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge, amb un import màxim de 
1.500 euros/habitatge. 
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6. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Les despeses subvencionables, que s’han de referir a factures emeses a l’any 2021, són 
les següents: 
 

a) Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir 
les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat 
de manera immediata per un llogater. 

b) Les instalꞏlacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per 
 l’adequació de l’habitatge a la normativa. 

c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les 
condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata 
per un llogater. 

d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que 
conformen els tancaments de l’habitatge. 

e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o 
manteniment: pintura, terres, fusteria interior/exterior, neteja inicial o final de 
l’habitatge o petites reparacions d’instalꞏlacions. 

f) Els honoraris facultatius per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat  i/o del certificat 
d’eficiència energètica. 

g) Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments. 
h) Pagament d’impostos municipals, ordinaris o extraordinaris, que afectin 

directament a l’habitatge. 
i) Materials i equipaments necessaris per realitzar les actuacions descrites amb 

anterioritat. 
 
7. SOLꞏLICITUDS: FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ 

ADJUNTA 
 
1.El termini de presentació de les solꞏlicituds s’inicia el dia següent a la data de publicació 
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
2. La solꞏlicitud, en el model normalitzat, s’ha de presentar al Registre del Consell 
Comarcal del Bages. 
 
En el cas que el solꞏlicitant sigui persona física pot optar per presentar llur solꞏlicitud 
presencialment al Registre del Consell Comarcal del Bages situat al carrer Muralla Sant 
Domènec,24 de Manresa o bé telemàticament mitjançant el tràmit d’instància genèrica 
disponible al web del Consell Comarcal del Bages 
 
En el cas que el solꞏlicitant sigui persona jurídica, la solꞏlicitud s’ha de presentar 
exclusivament de forma telemàtica mitjançant el tràmit d’instància genèrica disponible al 
web del Consell Comarcal del Bages (www.ccbages.cat ). 
 
3. La solꞏlicitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
4. A la solꞏlicitud s’ha d’adjuntar la documentació obligatòria següent: 
 

a) DNI/NIF de la persona propietària de l’habitatge. 
En cas de persones jurídiques o agrupacions de propietaris document acreditatiu 
dels poders del representant de l’entitat. 

b) Escriptura pública on consti la propietat  de l’immoble o nota registral. 
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c) Declaració responsable de la persona propietària de l’habitatge on consti el 
compromís de destinar l’habitatge al lloguer per mitjà del programa de la Borsa de 
lloguer social de l’oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Bages si         
resultés beneficiària de la subvenció, d’acord amb l’Annex 1 d’aquestes bases. 

d) Formulari de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la subvenció a 
nom de la persona  solꞏlicitant  de la subvenció , signada per aquesta i 
diligenciada per l’entitat bancària , adjunt Annex 2. 

e) En cas que les actuacions susceptibles de ser subvencionades estiguin 
realitzades ,factures de les obres realitzades i despeses realitzades durant el 2021 
a nom de la persona propietària que s’ajustin a les tipologies descrites a les 
present bases i el comprovant del seu pagament. 

f) En cas  que les obres /actuacions susceptibles  de ser subvencionades no 
estiguin realitzades, pressupostos acceptats i desglossats per partides de les 
actuacions a realitzar. 

g) Altra documentació complementària, si s’escau. 
 

El pressupost als efectes de càlcul de la subvenció serà el que és presenti en la 
solꞏlicitud. 
 
Els tècnics de l’Oficina Comarcal d’Habitatge competents en matèria de rehabilitació 
podran valorar l’adequació de les despeses de les obres de reforma d’acord amb els 
barems de preus de la construcció reconeguts oficialment . 
 
En cas que  la solꞏlicitud o documentació  presentada no reunís els requisits establerts en 
aquestes bases es requerirà a l’interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils amb 
indicació que si no es fa, es considerarà que desisteix de la seva petició  d’acord amb el 
que estableix l’art 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques o normativa que la subsisteixi. 
 
Aquesta notificació es farà mitjançant publicació en el taulell d’anuncis del Consell 
Comarcal que substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa 
l’article 45.1(a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per 
via SMS i/o publicació en la web comarcal (www.ccbages.cat). 
 

8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions i al Diari Oficial de la Província de Barcelona 

 
9. VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS  
 

Atenent que la finalitat de la subvenció és l’increment del parc d’habitatges que es destina 
al lloguer assequible i que per això una de les condicions dels beneficiaris és llogar 
l’habitatge, objecte de les actuacions a subvencionar, mitjançant la Borsa del Consell 
Comarcal del Bages, s’opta per acollir-se a l’ excepcionalitat de l’article 22.1 paràgraf 
tercer de la Llei General de Subvencions per tal d’arribar al nombre més alt de 
beneficiaris possible, obtenint subvenció únicament amb el compliment dels requisits 
establerts en les presents bases, i així ampliar el nombre d’habitatges. 
 
 



 
   

Muralla de Sant Domènec, 24 ‐ 08241 MANRESA N.I.F: P‐5800009‐B ‐ DIR3: L06090007 ‐ Tel. 93 693 03 50  web: www.ccbages.cat ‐ a/e: consell@ccbages.cat 
 

 
10. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE 

CONCESSIÓ 

 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes en els presents bases serà el Servei d’Habitatge  del Consell 
Comarcal del Bages.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions en funció de les solꞏlicituds rebudes i d’acord amb els recursos econòmics 
disponibles serà la presidència del Consell Comarcal del Bages d’acord amb les potestats 
que té atribuïdes per l’article 13 del text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de 
Catalunya – DL 4/2003, i per l’article 83 del Reglament Orgànic Comarcal vigent. 
 

11. TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un mes a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de solꞏlicituds. 
 
La concessió de les subvencions es notificarà mitjançant publicació en el taulell d’anuncis 
del Consell Comarcal que substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el 
que disposa l’article 45.1(a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques sens perjudici de la comunicació que 
es pugui realitzar per via SMS i/o publicació en la web comarcal (www.ccbages.cat) en el 
termini de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució d’acord a l’art. 40 de la Llei 
39/2015.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
 

12. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ  
 
El pagament de les subvencions s’efectuarà, mitjançant  una única transferència, en el 
compte indicat en el formulari de dades bancàries establert a tal efecte prèvia presentació 
dels documents justificatius establert a la base següent. 
 

13. TERMINI I FORMA DE LA JUSTIFICACIÓ   
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se , com a màxim, el dia 15 de desembre 
de 2021 
 
La presentació de la justificació de la subvenció s’entendrà realitzada amb l’acreditació de 
la realització de les actuacions objecte d’aquestes bases,  les factures  de les mateixes  
realitzades durant  el 2021 i el comprovant de pagament. 
 
La justificació s’ha de presentar al Registre del Consell Comarcal del Bages. 
 
En el cas que la persona beneficiària sigui persona física pot optar per presentar llur 
solꞏlicitud presencialment al Registre del Consell Comarcal del Bages situat al carrer 
Muralla Sant Domènec,24 de Manresa o bé telemàticament mitjançant el tràmit 
d’instància genèrica disponible al web del Consell Comarcal del Bages 
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En el cas que sigui persona jurídica, la justificació  s’ha de presentar exclusivament de 
forma telemàtica mitjançant el tràmit d’instància genèrica disponible al web del Consell 
Comarcal del Bages (www.ccbages.cat ). 
 

14. DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplerts, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà 
que sigui notificat. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació 
justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal 
que la presenti en un termini màxim improrrogable de 15 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà que sigui notificat. 
 

15. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
  
Les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a: 
 
Comunicar, en el termini màxim d’un mes, a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell 
Comarcal del Bages, qualsevol fet sobrevingut que, d’acord amb el que estableixen les 
bases i la present convocatòria, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies 
que van determinar la concessió de ser beneficiari de la subvenció. Les modificacions 
d’aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la subvenció 
concedida o bé a la suspensió, revocació o extinció de la subvenció concedida per part 
de l’òrgan competent. 
 
Les persones beneficiàries, han de complir l’obligació de mantenir l’habitatge en lloguer 
en el programa de la Borsa de Mediació per un període mínim de 5 anys(persones 
físiques) o 7 anys (persones jurídiques), a més de les  especificades a l’article 14 LGS. El 
seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
 
Les persones beneficiàries, hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la l’òrgan  responsable corresponent del Consell Comarcal 
del Bages i hauran d’aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les  
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 

16. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, el Consell Comarcal procedirà a 
la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment 
següents:  
- La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts. 
- El no compliment de la finalitat i/o les condicions sobre la base de les quals l’ajut va ser 
concedit.  
- El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de 
conservació de documents.  
- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
per part de l’òrgan que gestiona la subvenció. 
 
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quanties percebudes, i l’exigència de l’ interès de demora des del moment del 
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 
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17. REVISIÓ  DE LA SUBVENCIÓ 

 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada pel Consell Comarcal del 
Bages  bé sigui en relació amb el seu contingut o bé sigui en relació a l’import de la 
subvenció, en els supòsits següents: 
• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 
• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts 
públics. 
• Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import de les despeses obligat a justificar. 
 

18. RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ  
 
Els beneficiaris han de renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a l’ajut 
atorgat, comunicant al Consell Comarcal com a màxim quinze dies abans del termini de 
justificació, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent. 
 

19. RÈGIM SANCIONADOR DE LES SUBVENCIONS 
 
Aquestes subvencions estan sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador que 
s’estableix al Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS  
 

20. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida, la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions. 
 
S'hauran de publicar a la web del consell comarcal les subvencions i ajuts públics 
atorgats amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris, preservant la identitats dels 
beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social. 
 

21. RÈGIM JURÍDIC 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d'aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic i demés legislació concordant. 
 
 


