
 
 
 

Assumpte: Aprovar la convocatòria 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. 

DECRET DE PRESIDÈNCIA 

Eloi Hernàndez i Mosella, president del Consell Comarcal del Bages. 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i demés 
legislació concordant.  
 
Atès que per acord del Ple del Consell Comarcal del Bages de data 26 de juliol 
de 2021 es van aprovar les 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, les quals van ser publicades al Bolletí oficial de la 
Província de Barcelona en data 2 d’agost de 2021 en llengua catalana i en 
llegua castellana. 
 
Vist que l’import total que es destinarà a la concessió de les subvencions 
esmentades anirà a càrrec de la partida del pressupost comarcal 152.2.489.01 
amb un import màxim de 18.000 € provinents de: 
 
- 11.239,42€ provinents del fons de foment del lloguer i la gestió d’habitatge 

assequible de la Diputació de Barcelona. 
- 6.760,58€ provinents de la aportació extraordinària de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya. 
 
Vist que l’article 23.2 del Capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, estableix que la iniciació del procediment de 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva s’iniciarà 
mitjançant convocatòria aprovada pel l’òrgan competent. 
 
Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 
23.2 de la LGS. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, procedeix publicar el corresponent extracte i text d’aquesta 
convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de solꞏlicituds, 
enviant-los a la Base de Dades nacional de Subvencions, així com les dades 
estructurades, per tal de donar compliment al procediment establert a l’article 
20.8 de la LGS. 
 



 
 

Atès que  l’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la no presentació 
d’alꞏlegacions a les Bases Reguladores durant el termini establert.  
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència 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. 
 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria 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 
en el marc de les bases Reguladores aprovades pel Ple del Consell Comarcal 
del Bages de data 26 de juliol de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 2 d’agost de 2021 en llengua catalana i llengua 
castellana , el text de la qual és el següent: 
 
CONVOCATÒRIA 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 
 

I. Indicació aprovació de les bases reguladores i diari oficial de 
publicació 

 
Per acord del Ple de data 26 de juliol de 2021 van ser aprovades les 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. 
 
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 2 d’agost de 2021 
 
II. Quantia màxima , consignació 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. 
 
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. 

 
III. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació i definició del conjunt de 
condicions i el procediment per a  l’atorgament 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 o integrats a la 
Borsa  
 
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. 

 
IV. Procediment de concessió 

 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a la present 
convocatòria serà el de concurrència competitiva. 
 
V. Requisits dels beneficiaris 

 
Podran 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 dels habitatges establertes a la base 
4a de les bases reguladores, 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. 

b) Propietàries d’habitatges ubicats a municipis de la comarca del Bages que 
reuneixin les condicions establertes a la base 4a de les bases reguladores, 
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. 

VI. Solꞏlicitud i documentació adjunta a la solꞏlicitud 

Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la 
documentació que es detalla a continuació: 



 
 

-  La solꞏlicitud, en el model normalitzat, s’ha de presentar al Registre del 
Consell Comarcal del Bages. 

- 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. 

- Escriptura pública on consti la propietat  de l’immoble o nota registral. 
- Annex 1. 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. 

- Annex 2. 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. 

- 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. 

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

- Altra documentació complementària, si s’escau. 
 

VII. Termini forma i lloc de presentació de les solꞏlicituds 
 

El termini de presentació de les solꞏlicituds s’iniciarà al dia següent de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà: 15 
d’octubre de 2021. 
 
La solꞏlicitud, en el model normalitzat, conjuntament amb la documentació 
exigida 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 ). 
 
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.  
 
 

 



 
 

VIII. Rectificació de defectes o omissions en la documentació  
 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 
requerirà al beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del 
dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la 
seva solꞏlicitud. 

 
IX. 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. 
 
X. Termini de resolució i 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. 

 
XI. Règim de recursos 

 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la 
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 
 



 
 

XII. Criteris objectius per l’atorgament  de la subvenció 
 

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 bases, i així ampliar el nombre d’habitatges 

 
XIII. Mitjans de notificació i publicació 

 

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via 
administrativa, serà publicada al taulell d’anuncis del Consell Comarcal, i 
aquesta 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, 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. 

 
 

SEGON.-  ESTABLIR que el termini de presentació de solꞏlicituds començarà el 
dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Bolletí Oficial de la 
Província de Barcelona i finalitza el 15 d’octubre de 2021. 
 
TERCER.-  AUTORITZAR i disposar una despesa de 18.000 €(divuit mil euros ) 
amb càrrec de la partida del pressupost comarcal 152.2.489.01 provinents de: 
 
- 11.239,42€ provinents del fons de foment del lloguer i la gestió d’habitatge 

assequible de la Diputació de Barcelona. 
- 6.760,58€ provinents de la aportació extraordinària de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
QUART.- PUBLICAR la convocatòria via la Base de Dades Nacionals de 
Subvencions, a la que caldrà enviar les dades estructurades de la convocatòria, 
el text complert i l’extracte de la mateixa, que serà publicat al Butlletí oficial de 
la Província. 
 
La convocatòria també es publicarà a la web del Consell Comarcal del Bages. 
 
 
El President         Davant meu, 
         La Secretària 
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