
    

    

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I MILLORA D’EDIFICIS, 
EDIFICACIONS I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS LOCALS AMB VALORS 
PATRIMONIALS - DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 15 de març de 2022 
 

 
Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, 
edificacions i jaciments arqueològics locals amb 
valors patrimonials, en el marc del Pla de concertació 
de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023.  
(BOPB de 1/3/2022) 

 
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES 
 
Qui pot optar a aquestes subvencions? 
Aquesta línia d’ajuts va adreça els ajuntaments, 
exceptuant l’Ajuntament de Barcelona, i les entitats 
municipals descentralitzades de la província de 
Barcelona. Els equipaments, edificis o béns objecte d’ajut 
han de ser de titularitat pública.  
 
Excepcionalment, es contemplen actuacions en 
equipaments de titularitat privada, sempre que se 
n’acrediti un ús públic. En aquest cas, cal acreditar en 
fase de sol·licitud els següents requisits: 
- Aportar un conveni de cessió d’ús vigent entre 

l'ens destinatari i l'entitat privada. 
- Acreditar que l'entitat privada és titular del bé, 

element o equipament on es realitza l'actuació. 
- Acreditar l'ús públic del bé, element o equipament 

així com el compromís d'afectació a aquest ús durant 
un període de temps determinat que garanteixi 
l'amortització de les obres mitjançant escriptura 
pública o certificat registral. L'ús públic del bé, 
element o equipament s'hauria de mantenir durant 
un període no inferior a cinc anys, per a béns 
inscriptibles. 

- Determinar el període durant el qual es durà a terme 
l'execució per l'entitat privada. 

- Detallar els compromisos assumits per cadascuna de 
les parts. 

- Fixar el cost estimat de l'execució de l'actuació, o el 
seu cost efectiu, en cas que ja es conegui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quins és el període d’execució i de justificació? 

• Les actuacions finançades poden ser d’execució 
anual o pluriennal (2022-2024), i s’han de periodificar 
en funció de l’estat d’execució en què es trobin i del 
calendari d’execució. 

• La part de les actuacions finançada per la Diputació 
de Barcelona s’ha d’executar en el període global de 
l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024, 
tot tenint en compte que el termini d’execució de la 
despesa ha de finalitzar el 31 de desembre de l’any 
en què la Diputació de Barcelona la imputi en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació que 
s’estableixi en l’acte de concessió. 

• S’estableixen els dos períodes de justificació 
següents: 
- El primer període és voluntari i finalitza el 30 de 

novembre de l’any en què la Diputació de 
Barcelona hagi imputat la despesa en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació que 
s’estableixi en l’acte de concessió. 

- El segon període és definitiu i s’obre l’1 de gener 
i es tanca el 31 de març de l’any següent a 
aquell en què la Diputació de Barcelona hagi 
imputat la despesa en el seu pressupost, 
d’acord amb la periodificació que s’estableixi en 
l’acte de concessió. 

 
 
 

MOLT IMPORTANT 
 

• La sol·licitud de subvenció i la justificació ha de ser 
tramitada i presentada pel vostre ajuntament. 

• Cada municipi pot presentar fins un màxim de 2 
sol·licituds. 

• L’import màxim d’ajut per cada municipi és de 
200.000,00€. 

• Els equipaments que disposin de protecció o 
catalogació (BCIN, BCIL, BPU) disposen de més 
puntuació en els criteris de valoració. 

• Recomanem a les entitats interessades que 
contacteu amb el vostre ajuntament el més aviat 
possible. 

• El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 de 
juny de 2022.  

 

 
 

https://bop.diba.cat/anunci/3197191/aprovacio-del-programa-sectorial-de-rehabilitacio-i-millora-d-edificis-edificacions-i-jaciments-arqueologics-locals-amb-valors-patrimonials-diputacio-de-barcelona-direccio-de-serveis-de-cooperacio-local

