
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/2237/2020, de 10 de setembre, per la qual s'amplia el termini per presentar les sol·licituds
de subvenció previst a la Resolució TES/1565/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a
la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació
d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya per a
l'any 2020 (ref. BDNS 511790).

En data 6 de juliol de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm.8170, la Resolució
TES/1565/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència
no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris
gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 511790).

D'acord amb el punt 4 de la Resolució, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de
la data de publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 18 de setembre
de 2020, inclòs.

En data 26 de maig de 2020, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm.8141, la
Resolució TES/1103/2020, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en
règim de concurrència no competitiva, de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia
residencial dels barris gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya.

A la base reguladora 8 es determina que les sol·licituds i la documentació s'han de presentar i formalitzar
telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estan a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de
la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat, i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la
consulta de dades a l'AHC a efectes de valorar i, si s' escau, atorgar el corresponent ajut.

L'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, disposa que l'Administració pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels
terminis establerts, que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.

Per tal d'afavorir la participació del major nombre possible de beneficiaris d'aquesta subvenció, es considera
aconsellable l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds en aquesta convocatòria.

Atès l'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i a proposta
del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Ampliar el termini per presentar les sol·licituds de subvenció establert en el punt 4 de la Resolució
TES/1565/2020, de 29 de juny, fins al dia 4 d'octubre de 2020, inclòs.

 

—2 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

De conformitat amb l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, aquesta Resolució no és susceptible de recurs, sense perjudici del recurs procedent
contra la resolució que posi fi al procediment.
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Barcelona, 10 de setembre de 2020

 

Agustí Serra Monté

President de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

(20.261.036)
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