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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ DSO/1671/2022, de 30 de maig, de modificació de la Resolució DSO/1483/2022, de 13 de maig,
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 o preu de cessió d'habitatge o habitació.
En data 19 de maig de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8671, la
Resolució DSO/1483/2022, de 13 de maig, 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 o preu de cessió
d'habitatge o habitació.
El primer paràgraf de l'apartat 4 de la base reguladora 5 d'aquesta Resolució preveu que els ingressos a
acreditar per a l'obtenció de la subvenció seran els corresponents a la declaració de la renda relativa al darrer
període impositiu amb termini de presentació vençut en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció.
No obstant, s'ha detectat que la redacció de la base anteriorment esmentada pot plantejar problemes en la
tramitació i gestió de les subvencions, atès que la convocatòria que s'ha de publicar properament preveu un
termini de presentació de sol·licituds, que coincideix amb dos exercicis fiscals, amb termini de presentació
vençut diferents.
D'acord amb l'exposat, es considera necessari modificar aquesta base, per tal de garantir la seguretat jurídica i
facilitar la gestió administrativa d'aquestes subvencions i que sigui la convocatòria que determini quin és
l'exercici fiscal en relació al qual es computaran els ingressos.
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;
Vista la proposta de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge,

Resolc:

—1 Modificar el primer paràgraf de l'apartat 4 de la base reguladora 5 de la Resolució DSO/1483/2022, de 13
de maig, que queda redactat de la forma següent:
“5.4 Per determinar la quantia dels ingressos per a l'obtenció de la subvenció, es partirà dels imports de la
base imposable general i de l'estalvi, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49, respectivament, de la
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, corresponent a la
declaració o les declaracions presentades per la persona sol·licitant i, si és el cas, per cadascun dels membres
de la unitat de convivència, relativa a l'exercici fiscal corresponent que es fixi en la convocatòria.”

—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
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de l'endemà de la seva publicació.

Barcelona, 30 de maig de 2022

Carles Sala Roca
President de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
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