Dijous, 25 de maig de 2017
ALTRES ENTITATS
Consorci de l'Habitatge de Barcelona
ANUNCI del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de la convocatòria d'atorgament d'ajuts del programa d'arranjament
d'habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per l'any 2017
El Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha acordat a la Comissió Permanent en sessió celebrada el 8 de març de 2017,
d'acord amb el que preveuen els articles 13.1p) dels Estatuts del Consorci i Consorci, l'article 2.2 de les bases
reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i, aprovades per la Junta General del
Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, el següent acord:
1. Fer pública la convocatòria de l'any 2017 per a l'atorgament d'ajuts del programa d'arranjament d'habitatges per a
persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona.
Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del
Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 13 d'octubre de 2016.
2.1. El termini de presentació de les sol·licituds a la convocatòria que preveu l'article 5 de les Bases Reguladores
s'obrirà l'endemà de la publicació en el DOGC d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.
Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds d'inscripció en una data anterior. El tancament de l'admissió de sol·licituds
d'inscripció es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el
DOGC.
La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic.
3. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 5.000.000 EUR corresponents a l'aportació
de l'Ajuntament de Barcelona.
Els ajuts previstos en aquesta convocatòria s'imputaran a la partida pressupostària 480.0001 i 780.0001 del Consorci de
l'Habitatge de Barcelona per l'any 2017. Els imports no aplicats a aquesta convocatòria al seu tancament, s'aplicaran a
la convocatòria de l'any 2018.
L'atorgament d'ajuts estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost amb aquesta finalitat. No
es podran reconèixer ajuts per un import superior a l'establert en la convocatòria. L'import màxim de cada arranjament
tindrà una limitació de 20.000 EUR per habitatge, IVA no inclòs.
A aquests efectes la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge podrà:
- Modificar, amb caràcter general, el contingut de la convocatòria amb vistes a la seva adequació a les disponibilitats
pressupostàries.

- Modificar les dotacions pressupostàries de la convocatòria. La Comissió Permanent del Consorci podrà ampliar les
dotacions econòmiques destinades a aquesta convocatòria en funció de les aportacions de les entitats consorciades o
d'altres ens o administracions.
4. Les sol·licituds s'han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i s'han
d'adreçar a l'Oficina d'Habitatge de cada Districte de la ciutat de Barcelona segons annex 1. Així mateix caldrà aportar
tota la documentació establerta en les bases reguladores. En el moment de l'acceptació del pressupost per part de la
persona sol·licitant de l'ajut caldrà aportar les autoritzacions a que fan referència l'article 3 de les bases reguladores en
funció de si el/la sol·licitant és propietari o llogater de l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.
Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i al web
www.consorcihabitatgebcn.cat.
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- Prorrogar els programes continguts en aquesta convocatòria atenent al desenvolupament de les actuacions i a la
previsió de les disponibilitats econòmiques de l'exercici pressupostari.
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5. L'import dels ajuts contemplarà la totalitat de les obres previstes en l'article 4 de les bases reguladores i que estiguin
contemplades en l'informe d'adaptació funcional a que fa referència l'article 7.2 de les esmentades bases i que hagin
estat acceptades per la persona sol·licitant de l'ajut. Les propostes de concessió dels ajuts es realitzen per l'òrgan
gestor. A aquests efectes i d'acord amb l'establert a l'article 6.2 Barcelona Gestió Urbanística SA actuarà com a ens
gestor amb les atribucions que estan previstes en les bases reguladores. Cas que durant la vigència de la convocatòria
les funcions de Barcelona Gestió Urbanística SA relatives a la gestió d'aquest Programa siguin assumides per una altre
ens municipal, aquest es subrogarà en les funcions d'òrgan gestor que preveuen les bases reguladores.
Correspon la resolució dels ajuts al Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d'acord amb el que preveu l'article
7.2 de les Bases Reguladores.
Els terminis de resolució són els recollits en l'article 7 de les Bases reguladores.
La resolució final es comunicarà mitjançant notificació al sol·licitant d'acord amb l'establert a la Llei 39/2015 i la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Contra la resolució del Gerent, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la
Comissió Permanent, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
6.1. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació.
7. Per accedir als ajuts establerts en aquesta convocatòria caldrà acreditar uns ingressos familiars inferiors a 2.5
vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent.
ANNEX1. Adreces Oficines d'Habitatge de Barcelona.
Oficina d'Habitatge de Ciutat Vella
Oficina d'Habitatge de l'Eixample
Oficina d'Habitatge de Sants-Montjuïc
Oficina d'Habitatge de Les Corts
Oficina d'Habitatge de Sarrià-Sant Gervasi
Oficina d'Habitatge de Gràcia
Oficina d'Habitatge de Horta-Guinardó
Oficina d'Habitatge de Nou Barris
Oficina d'Habitatge de Sant Andreu
Oficina d'Habitatge de Sant Martí

Pl. Salvador Seguí, 13.
Alí Bei, 13-15.
Antoni de Capmany, 23.
Remei, 9.
Canet, 24.
Francesc Giner, 14.
Llobregós, 175.
Pl. Major de Nou Barris, 1.
Joan Torras, 49.
Rambla del Poblenou, 154.
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Barcelona, 10 de maig de 2017
El gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, Javier Burón Cuadrado
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