
 

 

PGI. Modificacions 23/12/2021 – Nota informativa 
 

1 

 
Programa general d’inversions 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
 

Modificacions aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió del 23/12/2021.  
 
 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, va aprovar el Programa 
General d’Inversions, que ha esdevingut el principal instrument de suport econòmic del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. El Programa consta de dues línies de suport: 
 

• Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, en el marc de la qual es financen projectes 
que se sol·licitin pels ens destinataris i que compleixin els requisits per a ser considerats 
inversió sostenible. 

• Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”, en el marc de la qual es poden 
justificar despeses d’inversió generalista dels ens destinataris. 

 
Un cop transcorregut el segon període ordinari de presentació de sol·licituds per a l’esmentada 
Línia de suport 1, es constata que l’import sol·licitat total és aproximadament la meitat dels 
208.000.000 euros amb què està dotada la línia, i que serà, per tant, en el tercer i extraordinari 
període de sol·licitud de l’1 de gener de 2022 fins al 30 de juny de 2022 quan previsiblement els 
ens destinataris presentin les sol·licituds restants. Per això, s’han revisat alguns aspectes relatius 
a l’execució dels ajuts, amb la finalitat d’assegurar la màxima execució dels recursos del 
programa i facilitar la solució de les incidències que es puguin produir.  
 
Les modificacions introduïdes en el règim regulador del Programa general d’inversions són: 
 

a) Ampliacions de terminis d’execució i justificació de les actuacions 
Article 22 del règim regulador del PGI.  
• S’allarga el termini de sol·licitud d’ampliació, que passa de 3 mesos abans de la 

finalització del termini que es vol prorrogar a 2 mesos.  
• S’estableix que, quan el termini de sol·licitud de l’ampliació sigui d’impossible 

compliment per no haver-se notificat l’ajut amb la suficient antelació, la sol·licitud s’ha 
de presentar en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la seva notificació. 

• S’exigeix el reajustament de la despesa dels ajuts pluriennals quan l’ens destinatari 
pugui executar l’actuació dins el termini establert però no pugui complir la distribució 
de la despesa entre anualitats inicial. 

        
b) Canvis de destinació 

Article 23 del règim regulador del PGI.  
• Es preveu que les actuacions resultants d’un canvi de destinació puguin tant 

incrementar l’aportació de sol·licituds ja presentades com tenir per objecte 
actuacions noves. En cas de tenir per objecte actuacions noves, es permet a l’ens 
afegir dues sol·licituds addicionals a les tres sol·licituds màximes inicials. 
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• S’allarga el termini per sol·licitar a la Diputació de Barcelona canvis de destinació 
fins, quan les noves actuacions resultants del canvi es vulguin periodificar l’any en 
curs, al 31 d’octubre d’aquell any, i, amb caràcter màxim, al 30 de setembre de 2023. 

 
c) Revocació i renúncia dels ajuts  

Article 25 del règim regulador del PGI.  
• Es recull de manera expressa la possibilitat que els ens destinataris renunciïn als 

ajuts concedits, totalment o parcialment, en els termes de l’article 94 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

• S’estableixen els criteris específics següents: 
- Les renúncies a la totalitat de l’ajut, així com els desistiments de sol·licituds, fan 

que aquella sol·licitud no computi a l’efecte del nombre màxim de sol·licituds que 
es poden presentar. 

- La renúncia a un ajut per impossibilitat d’executar l’actuació en els termes de la 
concessió no comporta la pèrdua del dret a presentar una nova sol·licitud per a 
la mateixa actuació, sempre que el període de sol·licitud resti obert i es 
compleixin la resta de condicions i procediments del Programa. 

 
 

Més informació:  
Programa general d’inversions: tota la normativa 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_pgi.asp#pgi_2020-2023 
 
 

............................................ 
 
 
Informació i assistència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
ds.cooperacio@diba.cat I 934 022 209 
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