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RESOLUCIÓ DSO/    /2021, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el procediment per al 
reconeixement de la compensació a les persones propietàries i arrendadores afectades 
per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments 
per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial ( ref. BDNS  ). 
 
 
L’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de creació de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, disposa que els objectius de l’Agència són executar i gestionar les polítiques 
d’habitatge competència de la Generalitat. 
 
L’article 3.12.12 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 244/2021, de 19 de juny, disposa que 
correspon al Departament de Drets Socials les polítiques d’habitatge. 

 
L’article 1.2.b) del Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament 
de Drets Socials, disposa que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant la 
Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, resta adscrita a aquest Departament. 
 
El Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les 
situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de 
transports, inclou el dret de les persones arrendadores i propietàries a ser compensades 
econòmicament per l’afectació ocasionada per la suspensió extraordinària dels 
procediments judicials de desnonament i dels llançaments, prevista als articles 1 i 1 bis 
del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, fins a la 
finalització de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel 
SARS-CoV-2 
 
El Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre 
sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat 
de l’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, 
prorroga la suspensió esmentada anteriorment fins el 9 d’agost de 2021. 
 
El Reial decret 401/2021, de 8 de juny, pel qual s’aproven les mesures necessàries 
perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, per tal de fer front a les compensacions que corresponguin, i pel 
qual s’estableix el procediment pel reconeixement de la compensació als propietaris i 
arrendataris a què es refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 
de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per fer front a la COVID-19, estableix el marc normatiu del procediment a 
seguir per a la presentació, la tramitació i la resolució de les sol·licituds de compensació. 
 
L’objecte d’aquest programa és compensar a les persones propietàries i arrendadores 
afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels 
llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial 
prevista pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.  



L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, estableix que correspon al president o presidenta de l'Agència aprovar les 
bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions 
previstes en els plans per al dret a l'habitatge. 
 
D'acord amb l’anterior, 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 Aprovar el procediment per al reconeixement de la compensació a les persones 
propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments 
de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense 
alternativa residencial, prevista en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que consta 
a l'annex d’aquesta resolució. 
 
—2 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de 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. 
 
 
El president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 
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Annex 
 
 
 
―1 Objecte i finalitat 
 
1.1 L’objecte d’aquesta Resolució és establir el procediment per al reconeixement de la 
compensació a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió 
extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones 
econòmicament vulnerables sense alternativa residencial prevista als articles 1 i 1 bis 
del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. 
 
1.2 La finalitat d'aquests ajuts és compensar el perjudici ocasionat per la suspensió dels 
procediments i dels llançaments prevista en la citada norma.  
 
 
―2 Caràcter i supòsits 
 
2.1 Les compensacions objecte d’aquesta Resolució tenen caràcter finalista, s'atorguen 
per adjudicació directa, per les quanties i pels períodes màxims establerts al punt 6, i les 
sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent.  
 
L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 
500.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària D/4800001 “A famílies” del pressupost 
prorrogat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2021. L’atorgament 
de les compensacions resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el moment de la resolució de 
concessió. 
 
2.3 Els supòsits de compensació són: 
 
a) Compensació als arrendadors afectats per la suspensió extraordinària del 
procediment de desnonament i llançament d’habitatges amb títol habilitant, de l’article 1 
del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. 
 
b) Compensació als propietaris afectats per la suspensió extraordinària del procediment 
de desnonament i llançament sense títol habilitant, de l’article 1 bis del Reial decret llei 
11/2020, de 31 de març, que acreditin haver sofert un perjudici econòmic per trobar-se 
l’habitatge objecte del procediment ofert en venda o arrendament abans de l’entrada a 
l’immoble. 
 
 
―3 Persones beneficiàries 
 
3.1 Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les compensacions, les persones 
físiques i jurídiques sol·licitants han de complir els requisits següents: 



 
a) Disposar de títol habilitant que acrediti el dret sobre l’habitatge objecte de la sol·licitud. 
 
b) Estar afectat per la suspensió extraordinària prevista en els articles 1 i 1 bis del Reial 
decret llei 11/2020, de 31 de març. En el cas dels propietaris afectats per la suspensió 
prevista a l’article 1 bis d’aquest Reial decret, tindran dret a sol·licitar la compensació 
sempre que acreditin que la suspensió del llançament els hagi ocasionat perjudici 
econòmic al trobar-se l’habitatge ofert en venda o lloguer amb anterioritat a l’ocupació 
de l’immoble. 
 
c) Complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les 
obligacions amb la Seguretat Social.  
 
d) No estar sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de 
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
3.2 No poden percebre les compensacions: 
 
a) Quan l’administració competent, dins dels tres mesos següents a la data en què es 
va emetre l’informe dels serveis socials, hagi adoptat les mesures adequades per 
atendre la situació de vulnerabilitat acreditada de les persones residents a l’habitatge, 
facilitant l’accés de les persones vulnerables a un habitatge digne. 
 
b) Quan l’habitatge sigui de titularitat pública o privada destinat a lloguer social o 
assequible, i ja s’hagi adjudicat a una persona per part de l’administració o per l’entitat 
que gestiona l’esmentat habitatge. 
 
 
―4 Sol·licitud de la compensació 
 
4.1 Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades 
i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació que 
s'indica al punt 5.  
 
4.2 Les sol·licituds es poden presentar a: 
 
a) En cas de persones jurídiques així com empresaris individuals o autònoms, s'han de 
presentar i formalitzar telemàticament al web de la Generalitat de Catalunya 
https://web.gencat.cat/ca/tramits 
 
b) En la resta de casos, preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la 
Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/ca/tramits o a l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya, pels mitjans que s'estableixen als articles 25 de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
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4.3 Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l'Oficina Virtual de Tràmits 
(http://tramits.gencat.cat). 
 
4.4 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins 
el 9 de setembre de 2021. 
 
4.5 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions 
d'aquesta Resolució i, excepte que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, 
comporta l'habilitació a l'Agència per consultar i obtenir les dades de la persona 
sol·licitant, relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud, a l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Direcció General de la Policia, la Direcció 
General del Cadastre i el Registre de la Propietat.  
 
En el cas que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, ha d'aportar, juntament 
amb la sol·licitud, els documents que siguin necessaris d'acord amb el punt 5 d'aquesta 
Resolució. 
 
4.6 En cada sol·licitud, les persones sol·licitants només poden sol·licitar la compensació 
d’un habitatge. Si una persona propietària o arrendadora disposa de més d’un habitatge 
que compleix les condicions per poder obtenir el dret de compensació regulat en la 
present Resolució, ha de presentar tantes sol·licituds com habitatges en propietat o 
arrendats disposi. 
 
 
―5 Documentació  
 
5.1 Les persones propietàries o arrendadores han d’acreditar els requisits indicats 
anteriorment amb els documents següents: 
 
5.1.1 Documentació relativa a la compensació als arrendadors afectats per la suspensió 
extraordinària del procediment de desnonament i llançament d’habitatges amb títol 
habilitant, de l’article 1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. 
 
a) Resolució judicial per la qual es va declarar la suspensió extraordinària i, en el seu 
cas, la resolució que va declarar l’aixecament de la suspensió. 
 
b) En el cas que la persona sol·licitant sigui propietària de l’habitatge, escriptura pública 
de compravenda o nota simple del Registre de la Propietat. 
 
c) Contracte d’arrendament a nom de la persona sol·licitant. 
 
d) Factures de les despeses corrents de l’habitatge assumides per l’arrendador durant 
el període de suspensió extraordinària del procediment judicial, en els termes que 
estableix l’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i 
sempre que no constin incloses en la renda del contracte de lloguer.  
 



5.1.2 Documentació relativa a la compensació als propietaris afectats per la suspensió 
extraordinària del procediment de desnonament i llançament sense títol habilitant, de 
l’article 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. 
 
a) Resolució judicial per la qual es va declarar la suspensió extraordinària i, en el seu 
cas, la resolució que va declarar l’aixecament de la suspensió. 
 
b) Documentació que acrediti que l’habitatge es trobava en venda o arrendament abans 
de l’entrada de les persones residents sense títol habilitant, mitjançant:  
 
b.1) Contracte d’arres 
b.2) Contracte d’intermediació immobiliària 
b.3) Contracte d’exclusivitat immobiliària 

 
c) Factures de les despeses corrents de l’habitatge assumides per l’arrendador durant 
el període de suspensió extraordinària del procediment judicial, en els termes que 
estableix l’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. 
 
5.1.3 Documentació relativa al pagament de la compensació: 
 
Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut a nom de 
la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o de 
l’entitat bancària, segons el supòsit, signada per aquesta i amb la diligència de 
conformitat de l'entitat bancària.  
 
5.2 Comprovació d’ofici dels requisits. L’Administració revisarà d’ofici, per mitjans 
telemàtics, la següent documentació. Les persones sol·licitants que s'oposin a que 
l’Agència de l’Habitatge pugui fer les consultes, d’acord amb l’apartat 4.5 i que es 
detallen a continuació, hauran de presentar a més a més de la detallada en l’apartat 5.1, 
la següent documentació:  
 
a) DNI/TIE/Certificat de registre de Ciutadà de la Unió Europea o CIF o document 
equivalent vigent de la persona propietària o arrendadora, depenent si es tracta de 
persona física o jurídica. 
 
b) Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), 
la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya 
(ATC). 
 
5.3 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les 
entitats col·laboradores en la gestió d'aquests ajuts, documentació complementària per 
ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada. 
 
 
―6 Dret, límit temporal, quantia i composició i pagament de la compensació 
 
6.1 El dret a la compensació s’origina a partir de la data de suspensió del procediment 
de desnonament i/o llançament per part del jutjat i s’exhaureix amb l’aixecament de la 
suspensió o per assolir el límit temporal del 9 d'agost de 2021. 
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6.2 Les quanties de la compensació per la renda del lloguer de cada habitatge seran, 
com a màxim, el valor mitjà que correspondria a un lloguer d’habitatge a l’entorn en què 
es trobi l’immoble, determinat a partir de l’índex de referència de preus de lloguer regulat 
a l’Ordre GAH/142/2017, de 5 de juliol, o, en els municipis  en que aquest índex no sigui 
aplicable, a partir de referències objectives representatives del mercat de lloguer. 
 
Si aquest valor fos superior a la renda que vingués percebent l’arrendador, la 
compensació consistirà en la renda deixada de percebre. 
 
6.3 A les quanties indicades anteriorment es podran afegir les despeses que s’hagin 
generat durant el període esmentat en el punt 6.1 en concepte de despeses corrents de 
l’habitatge, en els termes que estableix l’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d’arrendaments urbans, sempre que no constin incloses en la renda del contracte de 
lloguer, en el supòsit de suspensió de l’article 1 del Reial decret llei 11/2020.  
 
  
—7 Procediment de concessió  
 
7.1 Les sol·licituds presentades seran instruïdes per la persona titular de la Direcció 
Operativa de Coordinació de Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana. 
 
L'òrgan instructor examina les sol·licituds presentades i ha de requerir les persones 
interessades que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca 
de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè 
esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 
deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment.  
 
D’acord amb l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, el transcurs del termini màxim per 
resoldre i notificar la resolució d’aquest procediment quedarà suspès pel temps que 
transcorri entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del 
destinatari, o, en el seu defecte, pel del termini concedit, tot això sense perjudici del que 
preveu la base 8.2.  
 
Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució de 
concessió o denegació de la compensació a l'òrgan competent per resoldre.  
 
7.2 Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre fins 
l’esgotament del finançament disponible.  
 
 
—8 Inadmissió i desistiment  
 
8.1 L'incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de 
sol·licituds que estableixen aquesta Resolució comporta la inadmissió de la sol·licitud.  
 
8.2 La no presentació de qualsevol dels documents que preveu el punt 5, o la falta 
d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de deu dies hàbils a comptar de 
l'endemà de la notificació del requeriment corresponent, comporta el desistiment de la 



sol·licitud. Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud, abans de 
la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.  
 
―9 Resolució i notificació  
 
9.1 D’acord amb l’article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya, correspon al president o presidenta de l'Agència aprovar les 
bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions 
previstes en els plans per al dret a l'habitatge, i també les que tenen per finalitat el 
finançament de projectes i actuacions en barris d’habitatges públics que administra o 
gestiona l’Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les 
subvencions o prestacions en altres òrgans de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Es delega la competència per dictar les resolucions de les compensacions a les 
persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels 
procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament 
vulnerables sense alternativa residencial, objecte d’aquesta Resolució, en la persona 
titular de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
 
9.2 El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de tres mesos 
a comptar des de la data de la seva presentació. Excepcionalment, l’òrgan instructor pot 
acordar de manera motivada ampliar el termini en tres mesos més, fet que es notificarà 
expressament a la persona sol·licitant de la compensació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades podran 
entendre estimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 
9.3 S'entén acceptada la concessió de la compensació per part de les persones 
beneficiàries si, en el termini de deu dies, comptats a partir de la data de la notificació 
de la resolució, no han manifestat expressament la seva renúncia.  
 
9.4 Contra les resolucions de concessió o denegació d'aquestes compensacions, que 
exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició en el termini 
d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant de la persona titular de la 
Presidència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o un recurs contenciós 
administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent, en el termini de dos mesos. 
 
 
―10 Pagament dels ajuts 
 
10.1 El pagament dels ajuts objecte d'aquesta Resolució es fa per transferència 
ordinària a la persona propietària o arrendadora. 
 
10.2 Per portar a terme el pagament de la compensació s’ha d’aportar sol·licitud de 
transferència bancària, signada per la persona propietària i arrendadora i amb la 
diligència de conformitat de l'entitat bancària. 
 
 
―11 Inspecció i control  
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11.1 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot dur a terme les activitats d'inspecció i 
control necessàries per garantir el compliment dels requisits i la finalitat establerts en 
aquesta Resolució.  
 
11.2 Les persones beneficiàries d'aquestes compensacions han de comunicar en el 
termini màxim d'un mes a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, qualsevol fet 
sobrevingut que, d'acord amb el que s'estableix en aquesta Resolució, pugui donar lloc 
a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la concessió. Les 
modificacions d'aquestes condicions, o l'obtenció concurrent d'altres ajuts o prestacions 
que, amb caràcter incompatible, es determinen al punt 14 d'aquesta Resolució, poden 
donar lloc a la revisió de la quantia o la revocació de la compensació concedida per part 
de l'òrgan competent. 
 
11.3 Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que 
se'ls demani respecte de la compensació concedida i sotmetre's a les actuacions de 
comprovació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i d'altres òrgans 
competents. 
 
 
―12 Notificació i publicitat 
 
12.1 Les notificacions dels actes administratius s'han d'efectuar de manera 
individualitzada a les persones i entitats sol·licitants, d'acord amb el que estableixen 
l'article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i l'article 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
12.2 S'ha de donar publicitat, al portal de la Transparència, de la informació a què fa 
referència l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
 
 
 ―13 Revocació 
 
13.1 Són causes de revocació de la resolució de concessió de la compensació 
l'incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en 
aquesta Resolució i les aplicables de l'article 99 del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, les 
quals són: 
 
a) L'obtenció de la compensació sense reunir les condicions requerides. 
 
b) L'incompliment de les condicions imposades a les persones beneficiàries amb motiu 
de la concessió de la compensació, incloent-hi l'obstrucció de les actuacions de control 
o la resistència a permetre-les de manera que s'impedeixi comprovar l'acreditació 
d'haver realitzat l'objecte de la compensació. 
 
13.2 El procediment de revocació és el que preveu l'article 100 de la Llei esmentada. 

 



 

 

 

―14 Incompatibilitats  
 
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut per al pagament del lloguer 
que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o qualsevol altra Administració o 
organisme, concedit pel mateix habitatge i pels mateixos mesos de l’any. 
 
 
―15 Protecció de dades de caràcter personal  
 
Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per 
obtenir l'ajut s'inclouen en el marc del Registre d’Activitats “Ajuts socials en matèria 
d’habitatge” de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades, les dades personals de les 
persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
compensació prevista en aquesta Resolució d'acord amb els principis de seguretat i 
confidencialitat que la normativa estableix. 
 
L’òrgan responsable d’aquesta activitat de tractament és l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, davant el qual les persones interessades poden exercir els drets d'accés, de 
rectificació, de cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament, d’acord amb 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades.  
 
 
―16 Normativa d’aplicació 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions 
següents: el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal 
d’habitatge 2018-2021; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge; 
el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya aplicable a l’exercici pressupostari 
corresponent. 
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