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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TES/1655/2021, de 21 de maig, de modificació de la Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril, per
la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les
subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021 (ref. BDNS 557755).
En data 12 d'abril de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8384, la
Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim
de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
En data 26 d'abril de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8395, la
Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de
concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021 (ref. BDNS
557755).
En data 20 de maig de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8414, la
Resolució TES/1497/2021, de 17 de maig, de modificació de la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les
subvencions per al pagament del lloguer.
Degut a la incorporació a les bases reguladores d'una situació d'excepcionalitat que permet l'acreditació
d'ingressos durant l'any de la convocatòria respecte els del període general que efectivament s'haurien
d'acreditar segons la convocatòria, es considera necessari d'adaptar l'esmentada convocatòria a aquesta
modificació. Alhora, tenint en compte aquesta modificació, per tal d'afavorir la participació del major nombre
possible de beneficiaris d'aquestes subvencions, es considera aconsellable l'ampliació del termini de presentació
de sol·licituds d'aquesta convocatòria.
Per tot això, i en ús de les facultats que atribueix l'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, al president o presidenta de l'Agència, i a proposta de la Direcció de
Programes Socials d'Habitatge,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril, en els termes que s'indiquen a continuació:
1.1 Es modifica el punt 4 del resolc, que queda redactat de la forma següent:
“—4 Termini per presentar les sol·licituds
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 dia 11 de juny de 2021”.
1.2 Es modifica el punt 5 del resolc, que queda redactat de la forma següent:
“—5 Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)
5.1 D'acord amb el subapartat b.1 de l'apartat 1.b) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució
TES/985/2021, de 7 d'abril, el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2019.
Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda
de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2019, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base
imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la
casella 420.
L'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l'exercici 2019 és de 7.967,73 euros anuals.
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5.2 Excepcionalment, d'acord amb el subapartat b.3) de l'apartat 1.b) de la base reguladora 8 de l'annex de la
Resolució esmentada, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi
tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats, d'acord amb
els subapartats b.1) i b.2), s'admetran els ingressos de l'any 2021 de la unitat de convivència en els supòsits
següents:
-Divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos”.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva 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 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, 21 de maig de 2021

Agustí Serra Monté
President de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
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