
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ DSO/1503/2022, de 18 de maig, per la qual s'aproven les condicions d'accés per a la selecció
de propostes d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en
arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

El Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.2021), regula els programes d'ajuda en
matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L'article 1 disposa que les normes especials establertes per aquest reial decret poden ser considerades com a
bases reguladores o directament incorporades, en el seu cas, a les bases reguladores de les subvencions que
s'atorguin per a les actuacions a desenvolupar en els diversos programes.

L'article 2 disposa que aquests programes són el següents:

1. Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

2. Programa de recolzament a les oficines de rehabilitació.

3. Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici.

4. Programa d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.

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

6. Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients.

L'article 3 disposa que l'inici de les actuacions subvencionables, que s'estableixen a cada un dels programes,
ha de ser posterior a l'1 de febrer de 2020.

D'acord amb el que disposa l'article 4, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà fons a la
Generalitat de Catalunya per atendre les ajudes dels programes regulats per aquest reial decret.

Aquest article també disposa que correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes i les ciutats
de Ceuta i Melilla la tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament dels ajuts regulats en
aquest reial decret, així com la gestió de l'abonament de les subvencions un cop s'hagi reconegut per aquestes
administracions el dret dels destinataris últims a obtenir-les dins de les condicions i límits establerts en aquest
reial decret per a cada programa, i d'acord amb el que es disposi a les corresponents resolucions de
transferència de crèdit.

D'altra banda, de conformitat amb l'establert a l'article 68 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l'habitatge, es consideren actuacions susceptibles d'esser protegides en matèria d'habitatge les que tenen com
a finalitat donar allotjament a persones o unitats de convivència amb necessitats d'habitatge com pot ser la
promoció de nous habitatges amb protecció oficial.

D'acord amb l'article 3 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de creació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
(AHC), correspon a l'Agència, entre altres funcions, gestionar, executar, coordinar i difondre els ajuts destinats
a la promoció i el foment d'habitatges amb protecció oficial.

L'article 3.12.14 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret
244/2021, de 19 de juny, disposa que correspon al Departament de Drets Socials l'exercici de les atribucions
pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de l'activitat de foment en matèria d'habitatge, tant de la
promoció pública i privada d'habitatges com de la rehabilitació, en l'entorn urbà i en el món rural.

L'article 1.2.b) del Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials,
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disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, resta
adscrita a aquest Departament.

L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, disposa que correspon al president o presidenta de l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o
prestacions que preveuen els plans per al dret a l'habitatge, sens perjudici que es pugui delegar la funció de
concedir-les en altres òrgans d'aquest ens.

Per tal de seleccionar les propostes d'actuacions que es pretenguin finançar amb càrrec al Programa d'ajuts a
la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, es considera adient establir un procediment previ de selecció de
propostes. Posteriorment, es convocarà la concessió d'aquestes subvencions entre les propostes prèviament
seleccionades.

D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del seu Reglament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; de les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; del Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, i altres disposicions que l'articulin; de les disposicions que resultin aplicables del Reial
decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de
l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern; de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya aplicable a l'exercici pressupostari corresponent,

A proposta de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,

 

Resolc:

 

─1 Aprovar les condicions d'accés per la selecció de propostes d'actuacions per al finançament del Programa
d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, que consten a
l'annex d'aquesta Resolució.

 

─2 Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, en el termini d'un mes, un
recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent
d'acord amb els criteris de distribució competencial que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
publicació.

Pel que fa als ajuntaments i altres administracions públiques, poden formular el requeriment previ que preveu
l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El
requeriment s'entendrà rebutjat si, al llarg del mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit,
el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà
del dia en què es rep la comunicació de l'acord exprés o d'aquell en què s'entén rebutjat presumptament.

 

Barcelona, 18 de maig de 2022
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Carles Sala Roca

President de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

 

Annex

 

─1 Objecte

1.1 Aquestes condicions d'accés tenen per objecte determinar els requisits per a la selecció de propostes
d'actuacions que es podran finançar amb càrrec al Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en
arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, d'acord amb els criteris establerts en aquesta Resolució atenent el pressupost de l'anualitat 2023
que estableix l'article 5.4.b) del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.

Així mateix, aquestes condicions d'accés tenen també per objecte assignar a les propostes d'actuacions
seleccionades un import màxim subvencionable als efectes de la posterior convocatòria de subvencions que
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya efectuarà, tal i com s'indica en el punt 1.2.

L'àmbit d'actuació d'aquestes condicions d'accés comprèn la totalitat de municipis de Catalunya.

1.2 Les propostes d'actuacions seleccionades podran presentar-se a la posterior convocatòria que l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya publiqui, per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a
la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

En aquesta posterior convocatòria, s'hi podran presentar les entitats promotores dels habitatges titulars o
adjudicatàries del sòl o dels edificis de les actuacions seleccionades mitjançant les condicions d'accés d'aquesta
Resolució.

En aquesta posterior convocatòria es fixarà el sistema de càlcul de la subvenció, que es modularà en funció de
l'import de la renda dels habitatges d'acord amb els següents paràmetres:

 

Zona geogràfica Renda màxima superfície útil habitatge Import subvenció

A 9,23 €/m²* Màxim 100 €/m² superfície útil habitatge

A i B 7,50 €/m² Mínim 450 €/m² superfície útil habitatge

A, B i C 6,63 €/m² Mínim 575 €/m² superfície útil habitatge

A, B, C i D 5,76 €/m² Màxim 700 €/m² superfície útil habitatge

 

*Només es poden oferir a 9,23 €/m² com a màxim el 50% dels habitatges de la promoció, quan la promoció
es situï a qualsevol dels municipis de la zona A.

 

Les subvencions establertes en aquesta Resolució són compatibles amb altres ajuts a la promoció que hagin
estat reconeguts o que es reconeguin amb posterioritat en el decurs de la seva execució per part de l'Estat o la
Generalitat, d'acord amb les següents condicions:

-La suma de tots els ajuts a la promoció no podrà superar els imports establerts a la posterior convocatòria que
es publiqui, i, en cap cas, els 50.000 euros per habitatge, que d'acord amb el que disposa l'article 65.1 del
Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, és la quantia màxima per habitatge que es pot concedir.

-Els imports reconeguts per altres convocatòries d'ajuts es deduiran de l'import de la subvenció que es
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concedeixi, d'acord amb la posterior convocatòria.

-Els requisits aplicables pel que fa a rendes màximes i nivell d'ingressos seran els establerts en les
corresponents bases dels ajuts reconeguts o que es reconeguin, si resulten més restrictives que les previstes
en la posterior convocatòria de la present subvenció.

En el cas de promocions que en el moment de la presentació de la sol·licitud ja tinguin reconeguts o atorgats
ajuts de l'Estat o la Generalitat, o tinguin la voluntat de demanar-ne, el sol·licitant haurà de manifestar-ho, i,
en aquest cas, aquests imports es deduiran de l'import màxim de subvenció establert al punt 10.2 d'aquesta
Resolució.

Podran presentar sol·licituds de subvenció les actuacions seleccionades que compleixin els requisits establerts a
l'article 60 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.

Les propostes seleccionades que no es presentin en aquesta posterior convocatòria, dins el termini establert,
perdran el dret a l'assignació de l'import màxim subvencionable.

1.3 La dotació pressupostaria d'aquesta posterior convocatòria per a la concessió de subvencions serà d'un
import de 160.000.000 euros a càrrec del pressupost de l'exercici 2023, com a despesa anticipada, que es
distribuiran d'acord amb els paràmetres que s'indiquen en el punt 1.4.

No obstant, en funció de la major disponibilitat pressupostària, aquest crèdit es podrà ampliar per les
sol·licituds de subvenció per actuacions presentades dins del termini de la convocatòria, als efectes que puguin
ampliar el nombre d'actuacions, d'acord amb els mateixos paràmetres que s'estableixen a continuació.

1.4 La distribució del crèdit s'efectuarà entre els següents àmbits territorials, d'acord amb els percentatges
obtinguts a partir del nombre d'habitants segons les dades extretes de l'IDESCAT corresponents a l'any 2021:

Un 73,71% pels municipis de l'àmbit territorial de Barcelona.

Un 10,68% pels municipis de l'àmbit territorial de Tarragona.

Un 5,64% pels municipis de l'àmbit territorial de Lleida.

Un 9,97% pels municipis de l'àmbit territorial de Girona.

En el cas que no s'exhaureixin els percentatges indicats, l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya, de forma
proporcional, podrà incorporar els romanents a la dotació destinada a la resta d'àmbits que resultin deficitaris.

1.5 El crèdit inicial disponible es podrà ampliar fins al moment de dictar-se la resolució prevista al punt 10 en
funció de la disponibilitat de nous recursos, d'acord amb la normativa vigent.

 

─2 Actuacions subvencionables, objectius i exclusions

2.1 El Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients
té com objecte el finançament de la promoció d'habitatges i allotjaments de nova construcció o rehabilitació
d'edificis no destinats actualment a habitatge, que es promoguin sobre sòls de titularitat publica, tant
d'administracions públiques, organismes públics i altres entitats de dret públic, com d'empreses públiques,
públic-privades i societats mercantils participades majoritàriament per les administracions públiques, que es
qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a arrendament o cessió d'ús en règim general, o
modalitat que els substitueixi, amb caràcter indefinit.

2.2 Només seran subvencionables les actuacions iniciades a partir de l'1 de febrer de 2020 que no disposin de
certificat de final d'obra en la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

2.3 D'acord amb el que disposa article 3 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, no seran subvencionables
les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.

2.4 La inversió de l'actuació estarà constituïda per totes les despeses inherents a la promoció de que es tracti.
S'inclou el cost de l'edificació, les despeses generals, els informes preceptius, el benefici industrial i qualsevol
altre necessari, sempre i quan tots ells estiguin degudament justificats segons els requisits, criteris i
procediment establerts als articles 60 i 65 a 70 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.

Resta exclòs el cost del sòl, els locals i els annexos, excepte, en aquest darrer cas, si la seva construcció ve
imposada per prescripció urbanística o per l'acord de transmissió del sòl.

2.5 La quantia d'aquestes subvencions es determinarà en la corresponent convocatòria de subvencions en

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8673 - 23.5.20224/14 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22139074-2022



funció de l'import de la renda dels habitatges.

2.6 No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. No
obstant, l'IVA o l'impost indirecte equivalent, podran ser considerats elegibles sempre i quan no puguin ser
susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

2.7 La concessió i execució dels ajuts d'aquest programa recolzarà el compliment dels objectius establerts a
l'annex de la Decisió d'Execució del Consell (UE) de 16 de juny de 2021 que estableix l'article 59 del Reial
decret 853/2021, de 5 d'octubre.

 

─3 Beneficiaris

Poden presentar propostes d'actuacions:

a) Les administracions públiques, els organismes públics i demès entitats de dret públic, així com les empreses
públiques, públic-privades i societats mercantils participades majoritàriament per administracions públiques,
titulars de solars d'ús residencial susceptible de transformació immediata o edificis actualment no destinats a
habitatge, on es puguin desenvolupar promocions d'habitatges que compleixin amb els requisits que estableix
el punt 5 d'aquesta resolució.

b) Les entitats adjudicatàries de drets de superfície o concessions administratives sobre solars de titularitat
pública d'ús residencial susceptible de transformació immediata o edificis actualment no destinats a habitatge,
on es puguin desenvolupar promocions d'habitatges que compleixin amb els requisits que estableixen el punt 5
d'aquesta resolució, que hagin obtingut el sòl mitjançant concurs o per adjudicació directa en els supòsits
previstos a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

c) Les persones jurídiques privades titulars de sòl que es comprometin a cedir de forma gratuïta la propietat
del sòl a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a l'Ajuntament on radiqui el solar o qualsevol altra entitat de
caràcter públic, reservant-se el dret de superfície pel termini de 99 anys. En aquest supòsit, totes les despeses
inherents a la cessió aniran a càrrec de l'entitat cedent i la cessió s'haurà de formalitzar abans de la
convocatòria de concessió dels ajuts, previ requeriment de l'AHC, l'Ajuntament o de l'entitat pública.

 

─4 Termini per presentar les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des del transcurs d'un mes des de l'endemà de
la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

─5 Requisits dels projectes

Els requisits dels projectes objecte de les actuacions d'aquest programa són els següents:

5.1 El sòl o l'edifici actualment no destinat a habitatge sobre el que es projecti la construcció dels habitatges o
allotjaments ha de ser de titularitat pública.

5.2 Els habitatges i allotjaments han de complir les característiques següents:

- La mitjana de superfície útil dels habitatges de la promoció, als efectes del càlcul de la subvenció, no pot
superar els 75 metres quadrats, incloent la part proporcional dels espais comuns complementaris als que es
refereix l'article 3.q) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, en cas de disposar-ne. La
superfície dels habitatges i allotjaments amb protecció oficial es computa d'acord amb el que estableix la
normativa sobre condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, i no podrà superar en cap
cas les limitacions màximes establertes al Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel dret a l'habitatge, o el
pla de l'habitatge que estigui en vigor.

-Els habitatges i allotjaments poden disposar d'annexos vinculats sempre i quan així ho exigeixi el planejament
urbanístic o per l'acord de transmissió del sòl amb l'Ajuntament.

Aquests annexos, als efectes de repercussió de rendes, no poden superar els 15 metres quadrats de superfície
computable en el cas d'aparcaments soterranis, incloent-hi la part corresponent d'elements comuns, en cas
d'aparcament per a cotxes; els 2,5 metres quadrats de superfície útil, en cas d'aparcament per a motocicletes,
i els 8 metres quadrats de superfície útil en el cas dels trasters. Per als aparcaments en superfície de parcel·la i
oberts s'aplicaran les superfície màximes establertes a l'article 44 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla
per al dret a l'Habitatge.
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No es pot repercutir en cap cas la superfície d'aquells elements comuns establerts a la normativa tècnica
sectorial, ni més d'una plaça d'aparcament, una de moto i un traster per habitatge o allotjament.

-Els edificis de nova construcció o rehabilitats hauran de disposar d'un consum d'energia primària no renovable
inferior als valors límits inclosos a la taula 60.1, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació

 

Taula 60.1 Valor límit Cep,nren,lim

Cep,nren,lim [kWh/m²·any]

α A B C D E

≤ 16,0 ≤ 20,0 ≤ 22,4 ≤ 25,6 ≤ 30,4 ≤ 34,4

 

-Els edificis hauran de complir amb els següents requisits:

a) El projecte ha d'incloure un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició que es desenvoluparà
posteriorment en el corresponent pla de gestió de residus de la construcció i demolició, d'acord amb l'establert
al Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, on es donarà compliment a les condicions establertes a l'article 60.2.a) del Reial decret 853/2021,
de 5 d'octubre.

b) El disseny dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran,
amb referència a la ISO 20887 o altres normes per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels
edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos adaptables, flexibles i desmuntables per
a permetre la reutilització i el reciclatge.

c) Retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de la construcció que continguin amiant. La retirada
haurà de realitzar-se conforme l'establert al Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, per una
empresa legalment autoritzada. La gestió dels residus originats en el procés haurà de realitzar-se conforme a
l'establert al Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició.

5.3 Els habitatges i allotjaments es qualificaran amb protecció oficial amb caràcter indefinit i es vincularan al
règim d'arrendament o cessió d'ús, destinats a sol·licitants amb ingressos ponderats fins a 4 vegades l'IRSC.

5.4 Les rendes o quotes de cessió màximes permeses per metre quadrat de superfície útil seran les que es
relacionen a continuació:

 

Municipis Zona Habitatge/Allotjament Annexos

A 7,50 €/m2 3,74 €/m2

B 7,50 €/m2 3,74 €/m2

C 6,63 €/m2 3,31 €/m2

D 5,76 €/m2 2,89 €/m2

En el cas de municipis inclosos a la zona geogràfica A d'habitatges amb protecció oficial es permetrà que el
50% dels habitatges de la promoció s'ofereixin fins a 9,23 €/m² de superfície útil i de 4,62 €/m² pels annexos
vinculats. En aquest supòsit es permetrà que els usuaris disposin d'ingressos ponderats fins a 4,5 vegades
l'IRSC.

Es permetran qualificar habitatges en règim especial sempre i quan la renda i els ingressos dels usuaris no
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superin les limitacions definides per aquest règim al Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l'habitatge.

En el cas que l'ens cedent del sòl hagi establert rendes inferiors prevaldran les definides al document de cessió.

 

─6 Sol·licitud per a la selecció de propostes d'actuacions

6.1 Les sol·licituds seran presentades per les entitats a les quals fa referència el punt 3.

6.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de selecció de les propostes d'actuacions, així com
la documentació que es relaciona al punt següent, s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica al
registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, a través dels portals de tràmits que s'indiquen a continuació,
d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques:

-En el cas dels promotors públics, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya
(EACAT). El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels
sol·licitants a l'EACAT (http://www.eacat.cat).

-En el cas d'entitats privades adjudicatàries de drets de superfície o concessions administratives sobre sòl
públic, el formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de
Catalunya (http://tramits.gencat.cat), que, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament,
juntament amb la documentació requerida, des d'aquest mateix web.

6.3 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics
durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els
tres dies hàbils consecutius. En aquest supòsit, s'ha de sol·licitar un certificat al Consorci Administració Oberta
de Catalunya que justifiqui la impossibilitat tècnica de presentar la sol·licitud dins de termini i aquest certificat
s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud i la documentació pertinent a través dels canals que estiguin
operatius.

6.4 La signatura i presentació de la sol·licitud suposa la plena acceptació d'aquestes condicions d'accés, i porta
implícita l'autorització a l'òrgan instructor perquè pugui comprovar, d'ofici, totes les dades que conté.

6.5 Comporta la inadmissió de la sol·licitud la seva presentació fora del termini que estableix el punt 4 de la
present resolució i l'incompliment dels requisits no esmenables.

 

─7 Documentació

7.1 Per acreditar el compliment dels requisits establerts al punt 5 d'aquesta Resolució, els sol·licitants d'aquest
procediment de selecció de propostes d'actuacions han d'adjuntar amb la sol·licitud la documentació que es
relaciona a continuació:

a) Document acreditatiu de la titularitat del sòl i/o edifici (certificat del Registre de la Propietat o certificat de
l'ens públic titular del sòl).

b) Títol acreditatiu de la titularitat del dret de superfície o concessió administrativa en el seu cas.

c) Compromís de cessió de la propietat del sòl a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Ajuntament amb
reserva del dret de superfície pel termini de 99 anys, en el supòsit de sòls privats. En aquest cas, si l'actuació
resulta seleccionada, caldrà formalitzar la cessió del sòl amb caràcter prèvia a la subscripció de l'acord de la
comissió bilateral a la que fa referència el punt 10.4.

d) Certificat urbanístic del sòl, on es faci constar expressament si el solar forma part de les reserves de sòl
destinat a HPO i del patrimoni públic de sòl i habitatge, el nombre màxim d'habitatges permesos pel
planejament i el sostre màxim previst per cadascun dels usos permesos.

e) Memòria-programa de l'actuació on es defineixi detalladament els següents aspectes:

-Justificació tècnica amb cronograma de totes les fases, tant de redacció de projectes i obtenció de llicències
com de l'execució de les obres, amb les dates previstes per cadascuna de les seves fases.

-Justificació econòmica de tota l'actuació, amb detall de costos en cadascuna de les fases i el seu abast,
estructura de finançament dels mateixos, ajut a demanar, preus d'arrendament previstos i rendibilitat
esperada.
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-Justificació "social" del projecte, realitzant una anàlisi de l'oferta d'arrendament social a la zona en el qual es
demostri la necessitat de l'actuació per la inexistència o escassetat d'habitatge d'arrendament assequible, així
com indicadors que demostrin l'existència de forta demanda. També es presentarà un estudi de les rendes dels
arrendaments al mercat lliure de la zona, i la seva comparació amb els imports d'arrendament previstos.

-Justificació "energètica", que demostri la consecució dels objectius d'estalvi recollits en les condicions del
programa en termes de consum d'energia primària no renovable.

-Compromís amb el compliment dels objectius "mediambientals" definits en el principi de no causar un
perjudici significatiu al medi ambient –DNSH- (article 9 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i
del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i
pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088), especialment amb els requisits del Reial decret 853/2021,
de 5 d'octubre, en matèria de generació de residus i reutilització dels mateixos (relatius a l'objectiu d'economia
circular).

f) Certificat de l'ens titular sobre l'adjudicació a favor d'una entitat privada del dret de superfície o concessió
administrativa sobre el sòl objecte d'actuació, si s'escau.

g) Fitxa resum de l'actuació segons el model del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA)
publicat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

h) Declaració responsable dels ajuts a la promoció reconeguts per l'Estat o la Generalitat o aquells que es
prevegi sol·licitar, amb la seva quantificació econòmica.

7.2 Per acreditar el compliment dels criteris de selecció previstos al punt 8 d'aquesta Resolució, els sol·licitants
han d'adjuntar amb la sol·licitud la documentació que es relaciona a continuació:

a) Projecte bàsic d'obres o executiu, en cas de disposar-ne.

b) Llicència d'obres o de sol·licitud de llicència d'obres, en cas de disposar-ne.

c) Etiqueta d'eficiència energètica emesa per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) o certificat d'eficiència
energètica emesa pel tècnic competent, en cas de disposar-ne.

d) Certificació del sistema de construcció industrialitzada emesa pel tècnic responsable del projecte, en cas de
disposar-ne.

e) Compromís de reserva d'habitatges per a joves fins a 35 anys i percentatge que representa sobre el total
d'habitatges programats, en cas de fer reserves per aquest contingent específic.

f) Compromís de reserva d'habitatges per a contingents especials i percentatge que representa sobre el total
d'habitatges programats, en cas de fer reserves per aquest contingent específic.

 

─8 Criteris de selecció

8.1 El procediment de selecció és el de concurrència pública competitiva i es resoldrà en funció de la puntuació
obtinguda d'acord amb els següents paràmetres:

a) Municipi on s'ubica la promoció

 

Descripció Punts

Promocions que s'ubiquin en qualsevol dels municipis declarats com a àrees de demanda forta i acreditada,
d'acord amb l'annex del Decret 75/2014

2

Promocions que s'ubiquin en altres municipis que els declarats com a àrees de demanda forta i acreditada,
d'acord amb l'annex del Decret 75/2014

1

 

 

b) Reserva d'habitatges per a joves fins a 35 anys*
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Descripció Punts

Més del 25% dels habitatges reservats per a joves fins a 35 anys 6

Fins el 25% dels habitatges reservats per a joves fins a 35 anys 3

Cap reserva 0

 

*Percentatge de reserva d'habitatges per a joves corresponent a la primera adjudicació dels habitatges.

 

 

c) Reserva d'habitatges per a contingents especials*

 

Descripció Punts

Més del 25% dels habitatges reservats per a contingents especials 6

Fins el 25% dels habitatges reservats per a per a contingents especials 3

Cap reserva 0

 

*Casos de meses d'emergència, discapacitats intel·lectuals, col·lectius vulnerables amb risc d'exclusió social,
refugiats, persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència familiar i masclista, víctimes de terrorisme,
famílies nombroses i famílies monoparentals amb fills, condició que caldrà acreditar amb el corresponent títol,
persones dependents, o amb discapacitat oficialment reconeguda i les famílies que les tinguin al seu càrrec, i
persones separades o divorciades al corrent del pagament de les pensions per aliments i compensatòries.

 

 

d) Estat del projecte

 

Descripció Punts

Promocions que disposin de projecte executiu visat pel COAC en el moment de la publicació de les condicions
d'accés per a la selecció de propostes d'actuació

2

Promocions que disposin de projecte bàsic d'obres visat pel COAC en el moment de la publicació de les
condicions d'accés per a la selecció de propostes d'actuació

1

Resta de supòsits 0

 

 

e) Estat de la llicència

 

Descripció Punts

Promocions que disposin de llicència d'obres en el moment de la publicació de les condicions d'accés per a la
selecció de propostes d'actuació

2
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Promocions que disposin de la sol·licitud de la llicència d'obres en el moment de la publicació les condicions
d'accés per a la selecció de propostes d'actuació

1

Resta de supòsits 0

 

 

f) Resolució de qualificació provisional (QP)

 

Descripció Punts

Disposar de resolució favorable de QP en el moment de la publicació de les condicions d'accés per a la selecció
de propostes d'actuació

2

Haver presentat la sol·licitud de QP en el moment de la publicació de les condicions d'accés per a la selecció de
propostes d'actuació

1

Altres supòsits 0

 

 

g) Certificació energètica ICAEN*

 

Descripció Punts

Promocions que disposin d'etiqueta d'eficiència energètica emesa per l'ICAEN en fase de projecte donant
compliment als requisits del punt 5.2, en el moment de la publicació de les condicions d'accés per a la selecció
de propostes d'actuació

2

Promocions que disposin de certificat d'eficiència energètica emès pel tècnic competent en fase de projecte
donant compliment als requisits del punt 5.2, en el moment de la publicació de les condicions d'accés per a la
selecció de propostes d'actuació

1

Resta de supòsits 0

 

*S'haurà de mantenir en el moment de la certificació energètica definitiva.

 

 

h) Sistema constructiu*

 

Descripció Punts

Promocions amb construcció industrialitzada en més del 70% del total 2

Promocions amb construcció industrialitzada entre el 40% i el 70% del total 1

Resta de supòsits 0

*S'haurà d'acreditar mitjançant certificat del tècnic responsable del projecte, i s'haurà de mantenir aquest
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sistema en els percentatges certificats fins la finalització de l'obra.

 

 

i) Col·laboració público-privada

 

Descripció Punts

Promocions desenvolupades mitjançant fórmules público-privades 10

Promocions públiques de l'administració local o d'entitats publiques vinculades 4

Promocions de la Generalitat de Catalunya 0

 

 

j) Condicions de cessió del sòl

 

Descripció Punts

Promocions desenvolupades sobre sòl públic adjudicat amb caràcter gratuït i que no impliqui pels usuaris dels
habitatges que hagin de fer aportacions econòmiques addicionals al marge de les rendes i serveis associats

2

Promocions desenvolupades sobre sòl públic adjudicat amb caràcter onerós 0

 

 

k) Beneficiaris d'altres ajuts a la promoció d'HPO

 

Descripció Punts

Actuacions que no siguin beneficiàries de cap altra ajut a la promoció de l'Estat o de la Generalitat de
Catalunya

10

Actuacions que resultin beneficiàries d'ajuts a la promoció de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya 0

 

 

l) Rendes màximes dels habitatges

 

Descripció Punts

Promocions a les zones A, B o C amb rendes màximes de 5,76 €/m² de superfície útil 10

Promocions a les zones A i B amb rendes màximes de 6,63 €/m² de superfície útil 5

Resta de supòsits 0
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8.2 En el cas de sol·licituds que tinguin la mateixa valoració, la prioritat s'estableix en funció del major nombre
de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial demandants d'habitatge
en règim de lloguer en el municipi on s'ubica la promoció, en el moment de la publicació d'aquests criteris de
selecció.

8.3 Tota la documentació acreditativa dels criteris de selecció que no s'aporti en el període de presentació de
sol·licituds, s'entendrà per no presentada als efectes de valoració.

 

─9 Procediment de selecció de les propostes d'actuacions subvencionables

9.1 L'òrgan competent per instruir el procediment és el Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit,
que estarà assistit per una Comissió de Valoració.

9.2 La Comissió de Valoració estarà formada per les persones de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
següents:

a) La persona titular de la Direcció de Promoció de l'Habitatge, que n'exerceix la presidència.

b) Una persona en representació del Servei de Qualificació i Avaluació de l'Habitatge Protegit.

c) Una persona en representació dels Serveis Jurídics.

d) Una persona en representació de l'òrgan de control econòmic i financer.

e) Una persona de la Direcció de Promoció de l'Habitatge, que actua com a secretari o secretària.

Aquesta Comissió es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.3 La Comissió de Valoració, en base a la documentació que determina el punt 7 i en funció de la puntuació
obtinguda d'acord amb els criteris de selecció establerts al punt 8, avaluarà les sol·licituds presentades i
emetrà un informe que elevarà a l'òrgan instructor.

9.4 L'òrgan instructor, en base a aquest informe, emetrà una proposta de resolució de selecció de propostes
d'actuacions pel desenvolupament de projectes de construcció d'habitatges amb protecció oficial en règim
d'arrendament, ordenats en funció de la puntuació obtinguda, que elevarà a l'òrgan competent per resoldre, la
qual contindrà l'import màxim subvencionable i el nombre d'habitatges, així com, si fos el cas, les propostes de
desestimació de les actuacions que s'han sol·licitat i que es consideren no elegibles.

9.5 L'import màxim subvencionable es calcularà en funció a la quantia màxima per habitatge que preveu
l'article 65.1 del Real Decret 853/2021, de 5 d'octubre, sens perjudici que l'import final serà el que resulti
d'aplicar la subvenció per metre quadrat de superfície útil d'habitatge en funció de l'import de la renda dels
habitatges que es fixi a la corresponent convocatòria que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya publiqui amb
posterioritat, per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció
d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.

9.6 L'òrgan instructor pot requerir als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri
necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

─10 Resolució de selecció de propostes d'actuacions i notificació

10.1 L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds presentades és la persona titular de la direcció de l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya.

10.2 Aquesta resolució tindrà per objecte atorgar o denegar la condició de subvencionable a les diferents
propostes d'actuacions per la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament
eficients presentades, així com establir per a cada actuació l'import màxim de subvenció que podran sol·licitar
en la posterior convocatòria i el nombre d'habitatges amb la dotació assignada.

Aquesta resolució permetrà als futurs promotors dels habitatges presentar-se a la posterior convocatòria que
efectuï l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a la concessió, si s'escau, de les subvencions corresponents al
Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que
preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, seguint els requisits, criteris i procediment establerts
pels articles 60 i 65 a 70 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.
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10.3 El termini màxim per dictar la resolució de selecció de les propostes d'actuacions subvencionables i
notificar-la és de tres mesos a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les
sol·licituds. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat de forma expressa la resolució
de selecció, les sol·licituds s'entenen desestimades per silenci administratiu, d'acord amb el que disposa
l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

10.4 D'acord amb el que disposa l'article 62 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, l'eficàcia d'aquesta
resolució de selecció resta condicionada a la seva posterior aprovació per part de la comissió bilateral de
seguiment entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament corresponent quan el sòl sigui de la seva titularitat.

10.5 D'acord amb el que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, les notificacions de les resolucions de selecció de propostes d'actuacions
als sol·licitants es faran electrònicament.

10.6 En la notificació de la resolució de selecció s'hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via
administrativa i que es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la
presidència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la
notificació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, d'acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la notificació.

Pel que fa als ajuntaments i altres administracions públiques, poden formular el requeriment previ que preveu
l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

─11 Compatibilitats i limitacions

11.1 D'acord amb el que disposa l'article 63 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, les subvencions
d'aquest programa seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es
superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d'àmbit nacional o
europeu, ho permetin, d'acord amb el que disposa l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

11.2 Poden accedir a aquestes subvencions les actuacions que hagin obtingut o obtinguin en el decurs de la
seva execució subvencions per a la promoció d'habitatges amb protecció oficial provinents de l'Estat o la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu el punt 1.2 d'aquest Annex.

 

─12 Protecció de dades de caràcter personal

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, com a responsable del tractament, tracta les dades personals amb la
finalitat de gestionar els ajuts públics o subvencions. Les persones interessades poden accedir a les seves
dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Es pot
obtenir més informació sobre el tractament de dades personals al Registre d'Activitats del Tractament de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya “Ajuts socials en matèria d'habitatge” que es pot consulta al web
http://agenciahabitatge.gencat.cat/protdades.

 

─13 Règim jurídic

13.1 D'acord amb el que disposa l'article 1.3 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, el règim jurídic, la
normativa específica aplicable, els requisits i obligacions dels beneficiaris i destinataris últims i el procediment
de concessió serà l'establert per aquest reial decret, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, l'establert a la normativa autonòmica que resulti d'aplicació i en les convocatòries que aprovi cada
comunitat autònoma o ciutat de Ceuta i Melilla, així com en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència,
“Reglament del MRR”, i demés disposicions que articulen el MRR i el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, així com les disposicions que resultin aplicables del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre,
pel qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del
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Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

13.2 En defecte del previst per aquesta normativa, s'aplicaran les normes de dret administratiu o altres
d'àmbit nacional o europeu que puguin resultar aplicables.

 

(22.139.074)
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