
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/2849/2020, de 10 de novembre, per la qual s'obre un nou termini de presentació de
sol·licituds i s'amplia l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1566/2020, de
29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a
l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació
d'edificis d'habitatges per a l'any 2020 (ref. BDNS 511886).

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei

de finances públiques de Catalunya, disposa, en l'article 92.4.b), que les convocatòries

de subvencions han de concretar, com a mínim, l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar, i la
quantitat màxima destinada.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa, en l'article 23.2.b), que les
convocatòries de concessió de subvencions han de contenir necessàriament els crèdits pressupostaris als quals
s'imputa la subvenció.

El punt 3 de la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, en règim de
concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per
al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020, estableix l'import màxim inicial
de la dotació pressupostària en 10 milions d'euros, dels quals cinc milions d'euros a càrrec de l'Institut Català
de Finances (ICF) i cinc milions d'euros a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), en compliment
de l'Acord del Govern del 26 de novembre de 2019.

Per Acord de govern de 20 d'octubre de 2020, s'autoritza a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut
Català de Finances la subscripció d'un conveni de col·laboració per a l'establiment d'una línia de préstecs de 85
milions d'euros, per a l'atorgament de préstecs destinats a obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges amb
comunitats de propietaris, en les condicions que s'estableixen en l' annex 2.

Per altra banda, d'acord amb el punt 4 de la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la
convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a
comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020, el
termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 15 de novembre de 2020.

En data 27 de gener de 2020, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8050, la
Resolució TES/127/2020, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim
de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al
finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya.

A la base reguladora 7 es determina que les sol·licituds i la documentació s'han de presentar i formalitzar
telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estan a disposició dels sol·licitants al web www.icf.cat, i
incorporaran el consentiment del sol·licitant a la consulta de dades entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i
l'Institut Català de Finances a l'efecte de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent ajut.

Per tal d'afavorir la participació del major nombre possible de beneficiaris d'aquesta subvenció, es considera
aconsellable l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds en aquesta convocatòria.

Atès l'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i a proposta
del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,

 

Resolc:
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—1 Ampliar l'import de 10 milions d'euros que preveu el punt 3 de la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny,
per la qual s'obre la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en
forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges
per a l'any 2020, en la quantia de 85 milions d'euros, en compliment de l'Acord de govern de data 20 d'octubre
de 2020.

L'import màxim de la convocatòria queda establert en un total de 95.000.000 d'euros.

 

—2 Ampliar el termini per presentar les sol·licituds de subvenció establert en el punt 4 de la Resolució
TES/330/2020, d'11 de febrer, fins al dia 20.11.2021, inclòs.

 

—3 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de novembre de 2020

 

Agustí Serra Monté

President de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

(20.316.072)
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