
Divendres, 7 d'abril de 2017

ALTRES ENTITATS

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

ANUNCI de modificació de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a la inclusió d'habitatges al  
Programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 7  
de novembre de 2016 i DOGC núm. 7240 de 4 de novembre de 2016)

La Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 8 de març de 2017 ha adoptat, a 
l'empara del  que preveu els articles 11.1.o)  dels  Estatuts  del  Consorci  l'acord de modificar  puntualment  les bases 
reguladores específiques per a la concessió de les subvencions per a la inclusió d'habitatges al Programa de la Borsa 
d'Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona, que foren aprovades per la Junta General del Consorci en sessió 
celebrada el dia 13 d'octubre de 2016, del següent tenor:

1. Modificar determinats aspectes de les Bases reguladores específiques per a la concessió de les subvencions per a la 
inclusió d'habitatges al Programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona 7 de novembre de 2016 i DOGC núm. 7240 de 4 de novembre de 2016) que s'indiquen en el  
punt 2.

2. Modificacions.

2.1. Es modifica la base 5) que queda redactada de la següent manera:

"5. Caràcter de les subvencions.

5.1. Aquestes subvencions tenen les següents modalitats:

5.1.1. Les destinades a habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la 
Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

5.1.2.Les destinades a habitatges on s'hagi  contret  un deute de lloguer  i  que es trobi  en alguna de les següents 
situacions:

a) que s'hagi iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.
b) que no s'hagi iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.

5.2. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual i es concedeixen per 
concurrència no competitiva. No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 
com a precedent.

5.3. Aquestes subvencions s'atorguen en un sol  pagament.  El dret  a l'atorgament  es genera quan es formalitza el 
contracte d'arrendament a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona sempre que es disposi d'un informe 
favorable  d'aquest  Servei  i  que  es  compleixin  els  requisits  establerts  en  aquestes  Bases  i  en  la  corresponent 
convocatòria."

2.2. Es modifica la base 7.3) que queda redactada de la manera següent:

"7.3) En el cas de les subvencions regulades a la base 5.1.2. cal que, a més dels requisits abans descrits, l'import de 
lloguer  mensual  del  contracte  d'arrendament  objecte  del  deute  no  sigui  superior  a  l'establert  en  la  corresponent 
convocatòria."

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, 16 de març de 2017
El gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, Francisco Javier Burón Cuadrado

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