
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BANYOLES, EN RELACIÓ AMB 
L’OFICINA DE REHABILTACIÓ D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL PER A LA 
GESTIÓ DELS AJUTS EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL 
APROVATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PLA 
ESTATAL DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA PER FER 
FRONT A LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19, I L’INSTRUMENT DE 
RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU 
  

 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de 
conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 7.3 e) de la Llei 13/2009 de 22 
de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
I d’una altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, alcalde de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i 
atorgar aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
 
 
MANIFESTEN 
 

I. El marc general del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència 
aprovat el 7 d’octubre de 2020 i posteriorment regulat pel Real Decret Llei 
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, per fer front a la crisi derivada de la 
Covid-19 i en el context de l’instrument de recuperació Next Generation EU, 
inclou un Component 2 que té per principal objectiu activar el sector de la 
rehabilitació de cara a generar ocupació i activitat i per tal d’aconseguir una 
renovació sostenible del parc edificat.  
 
II. El Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes 
d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, preveu en el seu capítol III un 
programa de suport a les oficines de rehabilitació que actuïn com a finestreta 
única en la informació, l’assessorament, la coordinació i la gestió dels programes 
d’ajut regulats en el capítol I, article 2 apartats 3, 4 i 5 del mateix Real Decret. 
Aquests programes són: programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell 
d’edifici, programa d’ajut a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en 
habitatges i programa d’ajut a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la 
rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. 



 
III. En concret, en el capítol III, l’article 21 del Reial Decret 853/2021 de 5 
d’octubre estableix que l’objecte del programa de suport a les oficines de 
rehabilitació és el finançament de la prestació del servei d’oficines de 
rehabilitació, de tipus finestreta única, que tinguin l’objectiu de coordinar, 
informar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de serveis que contribueixin a 
facilitar la implementació i la gestió integral dels projecte de rehabilitació 
energètica en l’àmbit residencial al servei dels ciutadans, comunitats de 
propietaris, empreses i agent rehabilitadors en general. 
 
IV. L’article 22 de l’esmentat Reial Decret 853/2021 de 5 d’octubre determina que 
podran ser destinataris últims dels ajuts del programa de suport a les oficines de 
rehabilitació, entre d’altres, els ens locals. 
 
V. L’article 25 del Reial Decret 853/2021 de 5 d’octubre estableix que les 
subvencions corresponents al programa de suport a les oficines de rehabilitació 
es podran atorgar de manera directa de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que podrà acordar-se 
la concessió d’aquests ajuts per al finançament d’oficines de rehabilitació que ja 
estiguin constituïdes i en funcionament per part de les administracions o els seus 
ens públics sempre que s’ajustin al programa esmentat.  Aquesta concessió 
directa s’ha de recollir expressament en l’acord de la comissió bilateral de 
seguiment. 
 
Aquest Reial Decret ha configurat el programa de suport a les oficines de 
rehabilitació com una subvenció vinculada als habitatges, que mitjançant el 
programa 3, es rehabilitin efectivament, amb el límit del 100% dels costos 
degudament acreditats corresponents als costos subvencionats de les oficines 
de rehabilitació. Això implica que el reconeixement i l’abonament dels ajuts estan 
condicionats a què els habitatges es rehabilitin de forma efectiva  abans del 30 
de juny de 2026  i que s’acrediti la finalització de les actuacions de rehabilitació, 
de conformitat amb les exigències establertes en el Reial Decret. 
 
Per tal de complementar el programa establert en el Pla Estatal de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, ha considerat necessari establir un sistema addicional 
de finançament de les Oficines de rehabilitació, que no estigui vinculat al fet que 
els expedients dels edificis,  que es tramitin des de les Oficines,  es rehabilitin de 
forma efectiva i dins del termini establert per l’Estat. 
 
Aquest sistema addicional, a diferència de l’exposat, es vincula a la 
implementació i gestió dels equips que s’integren en aquestes Oficines, de forma 
similar amb el sistema de finançament que l’Agència té subscrit amb els 
Ajuntaments i Consells Comarcals,  mitjançant els convenis per constituir o 
mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions 
locals que tinguin desplegament territorial, previstos en el  Decret 75/2014, de 27 
de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.   
 
Concretament, l’Agència ha habilitat uns fons econòmics addicionals, que han 
de permetre a les Oficines de rehabilitació fer front a les despeses que generi la 



posada en funcionament de les Oficines, atès que s’abonaran a la signatura 
d’aquest conveni, sens perjudici de la seva posterior justificació.  
 
VI. L’article 94.5 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, preveu 
que de manera excepcional la concessió de subvencions directes es pugui 
produir mitjançant acords, pactes, convenis i contractes amb entitats de dret 
públic o privat, si aquests mitjans són més eficients per a assolir els objectius 
fixats i, en aquest sentit, la col·laboració per conveni amb les oficines locals 
d’habitatge dels Ajuntaments i dels Consells Comarcals ja implementades en el 
territori, esdevé l’instrument més eficient per a la prestació del servei d’oficina de 
rehabilitació i la gestió dels programes d’ajuts de rehabilitació energètica en 
l’àmbit residencial. 
 
VII. L’Ajuntament de Banyoles ha manifestat la seva voluntat de constituir-se com 
oficina de rehabilitació als efectes del Reial Decret 853/2021 de 5 d’octubre i 
manifesta que disposa del personal tècnic i administratiu suficient per realitzar 
les funcions establertes a la clàusula segona.2 del conveni.  
 
VIII. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; el Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es 
regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge 
social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència;  el Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i del seu Reglament aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
IX. Amb l’objectiu d’impulsar en l’àmbit d’actuació de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya els nous programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial que 
aprovi la Generalitat de Catalunya en el marc general de l’instrument de 
recuperació Next Generation EU,  
 
 
De conformitat amb l’exposat, ambdues parts formalitzen aquest conveni, 
d’acord amb les següents  
 

CLÀUSULES 

 
 
 
Primera. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles,  en relació amb l’oficina de 
rehabilitació d’àmbit supramunicipal, que funcionarà com a finestreta única per 
coordinar, informar, assessorar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de 



serveis que contribueixin a facilitar la implementació i la gestió integral dels 
següents programes: 
 

- Programa d’ajuts per a les actuacions de rehabilitació de millora de 
l’eficiència energètica a nivell d’edifici de tipologia residencial col·lectiva, 
incloent els seus habitatges i els habitatges unifamiliars, en el marc del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de les corresponents 
convocatòries de subvencions que aprovi l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

- Programa d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en 
habitatges. 

- Programa d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la 
rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. 

 
 
Segona. Obligacions de l’Ajuntament  
 
L’Ajuntament de Banyoles, a través de l’oficina de rehabilitació, es compromet a: 
 
1. Mantenir l’oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal 
tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar 
les funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a: 
 
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de 
l’oficina de rehabilitació.  
 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat, així com 
els accessos a les plataformes electròniques de tramitació de les administracions 
públiques que es requereixen per a la tramitació dels expedients.   
 
c) Disposar dels recursos personals per atendre les funcions de l’oficina de 
rehabilitació tenint en compte el seu àmbit poblacional. 
 
d) En el cas d’oficines de rehabilitació municipals/comarcals ubicades en la 
mateixa localitat, establir els mecanismes de coordinació necessaris entre 
ambdues per definir els serveis i activitats propis i el model de distribució dels 
expedients del municipi/comarca per a la seva tramitació, amb la finalitat d’evitar 
duplicitats en les gestions i facilitar l’accés als serveis d’habitatge mitjançant una 
finestreta única. 
 
2. Realitzar les següents funcions en els diferents programes: 
 
La tramitació i la verificació es durà a terme mitjançant el web de tràmits gencat. 
L’eina de gestió dels ajuts es durà a terme mitjançant el programa lareha. 
 
2.1. Programa d’ajuts a nivell d’edifici 
 
a) Informar i assessorar la ciutadania de manera coordinada amb els Col·legis 
d’Administradors de Finques, els Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i 



Enginyers de l’edificació i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, d’acord amb el 
conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
b) Tramitar els expedients de les sol·licituds d’ajuts de conformitat amb els 
requisits que estableixi la convocatòria sempre i quan s’hagi realitzat, per part  
dels  col·legis esmentats anteriorment, el tràmit fase prèvia, fase inicial, fase  
d’execució i fase final favorables amb l’emissió dels informes d’avaluació i 
idoneïtat tècnica i administrativa. 
 
2.2. Programa  d’ajuts a les actuacions de millora de la eficiència energètica  en 
habitatges i  Programa d’ajuts  per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per 
a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. 
 
a)Informar i assessorar a la ciutadania en relació als requisits i condicions per 
sol·licitar els ajuts d’acord amb les  convocatòries de subvencions que publiqui  
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
b)Tramitar els expedients de les sol·licituds d’ajuts incloent l’elaboració dels 
informes d’avaluació i idoneïtat tècnica i administrativa que correspongui, de 
conformitat amb els requisits de la corresponent convocatòria de subvencions 
que publiqui l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tant en fase inicial, en fase 
d’execució i en fase final i pagament. 
 
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

posa a disposició de les oficines de rehabilitació per al registre, tramitació i gestió 

d’expedients. 

4. Seguir els procediments de tramitació de cada un dels programes, d’acord 

amb els protocols i instruccions específics que es vagin desplegant i actualitzant. 

5. Fer ús dels mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i aplicar les instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per 
a la tramesa de sol·licituds i documentació presentada en l’oficina, amb els 
procediments de l’administració electrònica habilitats. 
 
6. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
sigui requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni, en 
la forma i els terminis que correspongui, per tal de donar especial compliment als 
requisits de gestió dels programes inclosos en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència previstos en el Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre 
i de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla esmentat. 
 
7. Participar en les reunions de coordinació i en les formacions que organitzi 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les diferents oficines de rehabilitació, 
amb la participació també dels col·legis professionals de tècnics i 
d’administradors de finques quan es tracti  del  programa edificis. 
 
8. Col·laborar en el seguiment del present conveni de conformitat amb la clàusula 
sisena. 



 
9. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 
9.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’oficina de rehabilitació 
rebi, procedents d’altres administracions o entitats públiques o privades. 
9.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni. 
 
10.Complir amb les obligacions d’informació, comunicació i publicitat establertes 
en la normativa reguladora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
i, en tot cas, incloure en la promoció, publicitat i informació de les actuacions 
dutes a terme en el marc de l’esmentat Pla, la imatge institucional del Govern 
d’Espanya – MITMA i de la Unió Europea. 
 
 
Tercera. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a: 
 
1. Facilitar a l’oficina el suport, la formació i la informació necessàries en relació 
amb els programes d’ajuts de rehabilitació esmentats, per tal que pugui exercir 
totes les funcions de col·laboració del conveni. 
 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme 
la col·laboració objecte d’aquest conveni. 
 
3.Compensar econòmicament les gestions dutes a terme per l’oficina de 
rehabilitació i atorgar una subvenció pel finançament de l’Oficina, d’acord amb 
l’establert en la següent clàusula. 
  
 
Quarta. Aportacions econòmiques 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada 
per la col·laboració duta a terme per l’oficina de rehabilitació, mitjançant una 
aportació fixa inicial, a càrrec de la partida D/2510002 de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya  i mitjançant la concessió d’una subvenció, a càrrec de l’instrument 
financer Next Generation EU, en funció del nombre d’habitatges efectivament 
rehabilitats del programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.  
 
 
a. Aportació fixa inicial  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’un import de 
22.000,00 € en concepte d’aportació inicial per cobrir part de les despeses dels 
serveis i en funció del nombre d’habitants als quals l’oficina dona servei, d’acord 
amb la taula de l’Annex d’aquest conveni. 
 
b. Subvenció  
 



S’habilita el reconeixement d’una subvenció per un import de 400€  per cada 
habitatge  que es rehabiliti de forma efectiva, dels expedients que s’hagin tramitat 
del programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici. 
 
 
Cinquena. Tramitació dels pagaments i justificació  
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior,  
amb el límit del 100 % dels costos degudament acreditats per l’Ajuntament, es 
realitzarà de la següent manera: 
 
a. Aportació fixa inicial 
 
El primer pagament, per l'import de 22.000,00 €, en concepte d’aportació inicial 
es tramitarà un cop signat aquest conveni. 
 
Aquest pagament s’haurà de justificar abans del 31 de desembre de 2022 
mitjançant una certificació emesa per la persona titular de la Intervenció o 
Secretaria-Intervenció de l’ens local, que acrediti els costos del personal adscrit 
a l’oficina de rehabilitació.   
 
b. Subvenció  
 
El pagament de la subvenció, que s’atorgui en funció del nombre d’habitatges 
rehabilitats del programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, 
es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'oficina semestralment, mitjançant la 
presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una declaració 
responsable de la persona titular de la Intervenció o Secretaria-Intervenció. 
 
La darrera justificació es presentarà com a màxim dins del mes de juliol de 2026. 
 
De conformitat amb l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de 
justificació de subvencions, i les previsions de l’article 29 del Reial Decret 
853/2021 de 5 d’octubre, en la declaració responsable caldrà fer-hi constar: 
 

- El nombre i la relació d’expedients tramitats per cada línia d’ajut 
- El nombre i la relació d’habitatges efectivament rehabilitats del 

programa d’edificis. 
- Els imports de la inversió efectivament executada per partides  
- Que l'import de la subvenció (identificació de l'actuació subvencionada) 

ha estat registrat en la comptabilitat.  
- Que la relació de despeses que s'adjunta a la declaració responsable 

correspon a actuacions subvencionables, justificades mitjançant 
factures o altres documents comptables de valor probatori equivalent, i 
que han estat efectuades i pagades dins dels terminis establerts en el 
conveni. 

- Que l'objecte subvencionat ha estat executat d'acord amb el conveni i 
la normativa aplicable, en particular las normes relatives a la prevenció 
de conflictes d’interessos, del frau, de la corrupció i del doble 
finançament procedent del mecanisme Next Generation EU i d’altres 



programes de la Unió i de conformitat amb el principi de bona gestió 
financera. 

- Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació 
subvencionada.  

- Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades 
es troba a disposició de l'òrgan concedent, de la Intervenció General de 
la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 

 
En concret, es consideraran actuacions i costos subvencionables de conformitat 
amb l’article 23 del Real Decret 853/2021, de 5 d’octubre: 
 

a) Costos de disseny, implantació i gestió, dels equips i oficines d’informació, 
gestió, tramitació i acompanyament de les actuacions de rehabilitació, per 
al desenvolupament dels programes d’ajut 3, 4 i 5 del Reial Decret 
esmentat (programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell 
d’edifici, programa d’ajut a les actuacions de millora de l’eficiència 
energètica en habitatges i programa d’ajut a l’elaboració del llibre de 
l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de 
rehabilitació). 

 
b) Costos per a la prestació dels serveis específics d’atenció de dubtes i 

consultes dels sol·licitants dels programes 3 i 4, abans i durant la 
tramitació dels expedients. 

 
c) Costos per la prestació de serveis de suport i assessorament en matèria 

d’eficiència energètica per a la implantació i gestió de projectes 
susceptibles a acollir-se en els programes d’ajuts 3 i 4 del Real Decret 
853/2021. 

 
d) Costos de les activitats especifiques de promoció i difusió del programa 

 
No es consideraran costos subvencionables els corresponents a llicències, 
taxes, impostos o tributs. No obstant, l’IVA o impost indirecte equivalent, podran 
ser considerats elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació 
o compensació total o parcial. 
 
c. De conformitat amb l’article 26 del Reial Decret 853/2021, les subvencions del 
programa de suport a les oficines de rehabilitació són compatibles amb altres 
ajuts públics que tinguin el mateix objecte, sempre que no se superi el cost total 
de les actuacions i conforme a la normativa específica de regulació. 
 
d. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni 
es tramitaran a favor de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
 
Sisena. Seguiment i control 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels 
serveis objecte d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva 
execució, mitjançant la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació 



d’Habitatge i, en els casos d’expedients d’habitatges ubicats en les 
demarcacions de Lleida, Girona i Tarragona-Terres de l’Ebre, el Servei Territorial 
d’Habitatge corresponent,  i també, amb els controls o auditories internes que la 
Direcció de l’Agència consideri oportú programar anualment.  
 
Els expedients gestionats per l’oficina de rehabilitació han de ser lliurats a 
l’Agència per a la seva revisió, quan ho requereixi la Direcció sectorial o el Servei 
Territorial d’Habitatge competent en la matèria, o els òrgans de control interns.  
 
Per tal de concretar, interpretar i definir les actuacions de gestió que comportin 
l’execució d’aquest conveni, es podran articular instruccions i protocols que 
s’adjuntaran com a annex  a aquest conveni.  
 
 
Setena. Protecció de dades, Transparència i Publicitat 
 
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol 
altre mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les 
parts que signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al 
Reglament (UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a 
la resta de normativa d’aplicació. 
 
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei es 
donarà publicitat del present conveni mitjançant el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i el web de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya.  
 
 
Vuitena. Causes d’extinció 
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 

a) El compliment del seu objecte. 
b) La finalització del termini de vigència. 
c) El mutu acord, manifestat per escrit. 
d) L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts. 
e) La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, per 

l’existència de causes justificades que dificultin o impossibilitin el 
compliment del seu contingut. 

f) Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable. 
 
En el cas d’extinció anticipada del conveni, les parts fixaran de mutu acord la 
forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, s’establirà 
un termini improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s’haurà 
de procedir a la liquidació dels compromisos econòmics adquirits, d’acord amb 
les regles que estableix l’article 52.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 



 
Novena. Resolució de controvèrsies 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la 
modificació, els efectes o la resolució del conveni seran resoltes de mutu acord 
per les parts. Si no fos possible, les qüestions litigioses que es derivin se 
sotmetran al coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
 
Desena. Vigència i efectes 
 
La vigència d’aquest conveni queda condicionada a l’acord de la comissió 
bilateral de seguiment dels programes d’ajuts establerta en el Reial Decret 
853/2021, de 5 d’octubre i a l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de 
Banyoles, i finalitzarà el dia 30 de juny de 2026, data de finalització del programa 
de finançament de les oficines de rehabilitació, d’acord amb l’article 25 de 
l’esmentat Reial Decret 853/2021. 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen digitalment aquest conveni, en el lloc 
i la data indicats en cadascuna de les respectives signatures. 
 
 
 
 
 
 
Jaume Fornt i Paradell    Miquel Noguer i Planas 
 
 
 
 
 
 
Director de l’Agència de    Alcalde de l’Ajuntament  
l’Habitatge de Catalunya    de Banyoles  



Annex 
Taula d’aportacions inicials per població  
 
Aportació inicial per població Oficina municipal Oficina comarcal 

Menys de 10.000 habitants 10.000 € 15.000 € 

Entre 10.000 i 20.000 habitants 15.000 € 22.000 € 

Entre 20.000 i 50.000 habitants 20.000 € 22.000 € 

Entre 50.000 i 100.000 habitants 25.000 € 30.000 € 

Més de 100.000 habitants 30.000 € 30.000 € 
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