
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per
contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual
(ref. BDNS 505565).

Per Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig (DOGC núm. 8135, de 18 de maig), es van establir les condicions
d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de
l'habitatge habitual.

D'acord amb l'apartat 2 de l'annex d'aquesta Resolució, els ajuts que preveu tenen caràcter finalista i
s'atorguen per adjudicació directa; les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent,
amb la documentació completa i correcta, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.

L'import màxim de la dotació pressupostària d'aquests ajuts és de 14.500.000 euros, i el seu atorgament resta
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
per a l'any 2020 en el moment de la resolució de la concessió.

Segons l'article 9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'atorgament de subvencions
està subjecte al requisit d'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut
econòmic que es derivin de la concessió de les subvencions.

D'altra banda, l'article 56 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran adoptar mesures provisionals per
assegurar l'eficàcia de les resolucions dels procediments administratius, d'acord amb el principi d'efectivitat.

Atès que l'elevat nombre de sol·licituds presentades supera ja de forma considerable l'import màxim de la
dotació pressupostària d'aquests ajuts, es considera necessari suspendre cautelarment la presentació de
sol·licituds fins que la tramitació i valoració de les ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit,
que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

De conformitat amb els principis de racionalització, eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos públics
establerts a l'article 3 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, amb 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, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció
Operativa d'Actuacions d'Urgència en Matèria d'Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Suspendre, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte
econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual, aprovats per Resolució
TES/1047/2020, de 12 de maig (DOGC núm. 8135, de 18 de maig), fins que la tramitació i valoració de les
sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la
presentació de noves sol·licituds.

 

—2 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
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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 a comptar de l'endemà de la seva
publicació, 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 davant
l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos a 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, 29 de maig de 2020

 

Agustí Serra i Monté

President de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

(20.154.082)
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