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Dimarts, 29 de setembre de 2015

ALTRES ENTITATS

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

ANUNCI de modificació de les  bases reguladores específiques per a la concessió de les prestacions econòmiques  
d'urgència social  per  al  manteniment  de l'habitatge de lloguer  i  per  a les derivades de la mediació  a la ciutat  de  
Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 12/05/2015 i DOGC número 6866 de 07/05/2015)

La  Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el  dia 8 de setembre de 2015 ha 
adoptat, a l'empara del que preveu els articles 11.1o) dels Estatuts del Consorci l'acord de modificar puntualment les 
bases  reguladores  específiques  per  a  la  concessió  de  les  prestacions  econòmiques  d'urgència  social  per  al 
manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona, que foren aprovades 
per la Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 27 d'abril de 2015, del següent tenor:

1. Modificar  determinats  aspectes  de  les  Bases  reguladores  específiques  per  a  la  concessió  de  les  prestacions 
econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la 
ciutat de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 de maig de 2015 i DOGC núm. 6866 de 7 de  
maig de 2015) que s'indiquen en el punt 2.

2. Modificacions.

2.1. Es modifica la base 8.1.j) que queda redactada de la següent manera:

"8.1.j) Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, és 
suficient acreditar 6 mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part 
de la persona sol·licitant."

2.2. Es modifica la base 8.3.2) que queda redactada de la manera següent:

"8.3.2) Les persones que hagin estat beneficiàries de l'ajut temporal garantit i/o del servei del suport d'accés a l'habitatge 
que atorga l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona."

2.3. Es modifica la base 10.3.a) que queda redactada de la següent manera:

"10.3.a)  En  les  prestacions  per  al  manteniment  de  l'habitatge  i  en  les  derivades  de  l'Àrea  de  Drets  Socials  de 
l'Ajuntament de Barcelona regulades a la Base 8.3.2), l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la 
presentació de la sol·licitud."

2.4. Es modifica la base 10.6) que queda redactada de la següent manera:

"10.6)  Amb la resolució de  concessió es reconeix  el  dret  a  percebre aquestes prestacions a partir  de la data de 
presentació  de  la  sol·licitud,  a  excepció  de  les  prestacions  regulades  a  l'article  8.3.2)  d'aquestes  Bases,  que  es 
reconeixerà el dret a partir de la data de presentació de la sol·licitud sempre i quan hagin finalitzat els efectes de l'ajut  
temporal i/o del servei del suport d'accés a l'habitatge de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i no hagin 
transcorregut més de 60 dies des de la seva finalització."

2.5. Es modifica la base 14.1) que queda redactada de la següent manera:

"14.1) El Consorci de l'Habitatge de Barcelona durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per garantir el  
compliment  de la finalitat  de les prestacions atorgades en coordinació,  si  s'escau,  amb  l'Àrea de Drets Socials  de 
l'Ajuntament de Barcelona i altres òrgans competents d'acord amb l'establert en el Text refós de la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya."

2.6. Havent observat errades en la numeració de l'article 15.2) se'n detalla la oportuna correcció:

2.6.1. On diu: "15.2.e.",
Ha de dir: "15.2.d."

2.6.2. On diu: "15.2.f",
Ha de dir: "15.2.e."
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2.6.3. On diu: "15.2.g",
Ha de dir: "15.2.f."

2.6.4. On diu: "15.2.h",
Ha de dir: "15.2.g."

2.6.5. On diu: "15.2.i",
Ha de dir: "15.2.h."

2.7. Es modifica la base 15.2.g), que queda redactada de la manera següent:

"15.2.g)  Deixar  de  residir  a  l'habitatge  pel  qual  s'ha  sol·licitat  la  prestació.  S'exceptuen  d'aquest  supòsit  aquells 
beneficiaris que acreditin un canvi de domicili per raons de necessitat socioeconòmiques".

3.  Aquestes  modificacions  entraran  en  vigor  l'endemà  de  la  seva  publicació  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Barcelona, 17 de setembre de 2015
El gerent, Francisco Javier Burón Cuadrado

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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