
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ GAH/901/2018, de 7 de maig, de modificació de la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de juny,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres de millora de
l'accessibilitat i per al coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial dels barris gestionats per
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

En data 20 de juny de 2017 es va publicar en el DOGC núm. 7394 la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de juny,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres de millora de
l'accessibilitat i per al coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial dels barris gestionats per l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya.

L'aplicació de les bases reguladores esmentades i l'entrada en vigor de diverses normes fan que es consideri
convenient i necessari modificar i actualitzar el contingut d'aquestes bases.

Per tant, a proposta de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Es modifica l'apartat primer de la base reguladora 5 de l'annex 1 de la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de
juny, que queda redactat de la manera següent:

“5.1 Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de
notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Aquest termini es pot prorrogar com a màxim per quatre mesos en el cas que no s'hagi resolt la concessió de
la llicència municipal o quan la persona interessada aporti la documentació justificativa dels motius que
impedeixin l'inici de les obres per causes alienes a la seva voluntat.

Aquesta pròrroga s'ha de sol·licitar a l'òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud i elevarà la proposta que
correspongui a l'òrgan competent per resoldre, d'acord amb la base 12. Si en el termini d'un mes, comptat a
partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat la resolució, la sol·licitud s'entendrà
denegada.

La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de
l'Habitatge l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència
municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació, segons el model
normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.”

 

—2 Es modifica l'apartat tercer de la base reguladora 6 de l'annex 1 de la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de
juny, que queda redactat de la manera següent:

“6.3 L'Agència pot adequar el pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems
de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción o en el butlletí d'informació
de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC), corresponents a l'any de la convocatòria.”

 

—3 Es modifica la taula de l'IRSC de l'apartat 3.a) de la base reguladora 7 de l'annex 1 de la Resolució
GAH/1405/2017, de 15 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Taula de l'IRSC 2016 i 2017, ponderat d'acord amb els coeficients establerts a l'article 4 del Decret 75/2014,
de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, i en funció de les zones geogràfiques de Catalunya (A, B, C i D)

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

Núm. 7615 - 9.5.20181/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18127055-2018

http://tramits.gencat.cat/


a què fan referència l'article 3 i la disposició transitòria sisena d'aquest Decret.

 

2 vegades l'IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més

A 21.247,28 21.904,41 22.846,54 22.927,89

B 19.919,33 20.535,39 21.418,63 21.494,90

C 18.747,60 19.327,42 20.158,71 20.230,50

D 15.935,46 16.428,31 17.134,90 17.195,92

 

 

—4 Es modifica l'apartat 1.2 de la base reguladora 9 de l'annex 1 de la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de
juny, que queda redactat de la manera següent:

“9.1.2 Documentació tècnica que s'ha d'aportar amb la sol·licitud

a) El CEE i l'etiqueta de qualificació energètica corresponent, segons el que descriu la base 4.2.

La sol·licitud registrada del certificat d'aptitud de l'edifici i l'IITE presentats a l'Administració es consultaran
d'ofici.

Aquesta documentació s'ha de presentar segons els models normalitzats i en suport digital (CD, memòria USB
o similar).

b) La memòria tècnica, l'avantprojecte o el projecte bàsic, original i en suport digital (CD, memòria USB o
similar), redactat per personal tècnic competent, que justifiqui l'adequació de l'actuació al Codi tècnic de
l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, fins on sigui tècnicament, econòmicament o
urbanísticament viable.

c) Original i en suport digital de l'oferta del pressupost de l'empresa o empreses que s'han designat per dur a
terme les obres, degudament desglossat, amb l'estat d'amidaments i preus unitaris, els honoraris professionals,
i la resta de despeses detallades a la base 6.”

 

—5 Es modifica l'apartat 1.g) de la base reguladora 16 de l'annex 1 de la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de
juny, que queda redactat de la manera següent:

“1.g) Quan el pressupost de l'actuació de rehabilitació sigui igual o superior a 40.000 euros, d'acord amb
l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en concordança amb l'article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, caldrà aportar tres ofertes de
diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació
del servei o el lliurament del bé, excepte si no hi ha en el mercat un nombre suficient d'entitats que el
subministrin o prestin. Quan la persona sol·licitant no triï l'oferta econòmica més avantatjosa, haurà de
presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.”

 

—6 Es modifica l'apartat segon de la base reguladora 17 de l'annex 1 de la Resolució GAH/1405/2017, de 15
de juny, que queda redactat de la manera següent:

“17.2 No poden obtenir la subvenció regulada en aquestes bases les persones beneficiàries de subvencions del
Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatge
i del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, regulats als capítols VII i VIII del Reial
decret 106/2018, de 9 de març, de regulació del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.”

 

—7 Es modifica l'apartat segon de la base reguladora 19 de l'annex 1 de la Resolució GAH/1405/2017, de 15
de juny, que queda redactat de la manera següent:
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“19.2 Excepcionalment, i en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria,
sempre que la junta de propietaris, l'agrupació de juntes de propietaris o la persona beneficiària ho sol·liciti, es
podran fer dos pagaments a compte per una quantia màxima de fins al 60% de l'import de la subvenció
concedida de la manera següent:

a) Un primer pagament a compte corresponent a l'import de la subvenció concedida segons l'establert a la
base 7 per al finançament dels conceptes següents: el cost de redacció del projecte, dels informes tècnics, dels
certificats necessaris i de la llicència municipal d'obres, sempre que totes aquestes despeses estiguin
degudament justificades. Per justificar-les s'haurà d'aportar el projecte bàsic i executiu, les factures, els rebuts
corresponents i la llicència municipal atorgada.

b) Un segon pagament a compte per la resta de les despeses protegibles, sempre que la persona beneficiària
presenti una o més factures i rebuts originals de les obres realitzades per l'import equivalent al pagament a
compte sol·licitat.

En aquest cas s'haurà d'aportar: l'imprès normalitzat de comunicat d'inici d'obres que es pot obtenir en el
portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, el certificat d'inici d'obres expedit pels facultatius de les
obres, la llicència municipal d'obres i les factures i els rebuts originals de les obres realitzades per l'import
equivalent al pagament a compte sol·licitat.

El pagament de la resta de l'import de la subvenció concedida, en funció de la dotació pressupostària de cada
convocatòria, es tramita després de la justificació de la totalitat de les obres.

La manca d'execució de les obres subvencionades o qualsevol incompliment de les obligacions establertes a la
base 16 comportarà el reintegrament de les quantitats entregades a compte amb els corresponents interessos
de demora, d'acord amb l'article 100.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.”

 

—8 Es modifica la base reguladora 25 de l'annex 1 de la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de juny, que queda
redactat de la manera següent:

“En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables les disposicions següents: el capítol IX
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre; 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; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aplicable a
l'exercici pressupostari corresponent.

També són aplicables els criteris tècnics bàsics del Reial decret 106/2018, de 9 de març, de regulació del Pla
estatal d'habitatge 2018-2021; el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic
per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis; la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació,
regeneració i renovació urbanes; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Codi tècnic de
l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al
dret a l'habitatge; la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat; el Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques; el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i
rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici; el Reial decret
legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; el
Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió; el Reial
decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 «Ascensors» del
Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre; l'Ordre
EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de
febrer; el Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per
a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors; el Reial decret 1644/2008, de 10
d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, i la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.”

 

—9 Es modifica l'apartat primer de la base reguladora 5 de l'annex 2 de la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de
juny, que queda redactat de la manera següent:
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“5.1 L'import de la subvenció serà com a màxim del 60% del pressupost protegible, amb un límit màxim de 36
euros per entitat per a la realització de l'informe de la ITE o amb un límit màxim de 50 euros per entitat per a
la realització de l'informe de la ITE i del CEE amb l'etiqueta de qualificació energètica, d'acord amb a la
normativa vigent.

L'import de la subvenció concedida no s'incrementa quan els costos de la ITE o del CEE són superiors al
pressupost inicialment protegit.”

 

—10 Aquesta Resolució produeix 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 un recurs potestatiu de
reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, 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 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 segons els
criteris de distribució competencial previstos en 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.

 

Barcelona, 7 de maig de 2018

 

Carles Sala i Roca

President

 

(18.127.055)
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