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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

6871

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova l'ampliació de crèdit consignat
en la Resolució de dia 29 de juny de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per a minimitzar
l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, en el marc del Pla
Estatal d'Habitatge 2018-2021 de dia 29 de juny de 2020 (BOIB 116, de 30 de juny)

Mitjançant resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de dia 29 de juny de 2020 (publicada en el BOIB núm. 116 de 30 de juny) es va
aprovar la convocatòria d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, en el marc
del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 de dia 29 de juny de 2020, per un import total de 3.225.350,00€, dels quals 2.400.000,00€ amb càrrec
a la partida 25501/413G01/78000/00 (FF 18030) i 825.350,00€ amb càrrec a la partida 25501/431B01/78000/00.
El punt novè de les bases de la convocatòria aprovada mitjançant resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 29 de juny de 2020,
disposa que la concessió de les ajudes estarà limitada pel crèdit pressupostari que s'inclogui. Així mateix estableix que les quanties màximes
es podran incrementar, en qualsevol moment, sense necessitat d'una nova convocatòria i sense que això impliqui obrir un nou termini de
presentació de sol•licituds. El nou import que, en el seu cas, resulti de l'increment haurà de ser objecte de comunicació a la Base de dades
nacional de subvencions i de publicació en el BOIB.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/133/1064378

El nombre de sol•licituds que es presenta diàriament dins del termini establert en la convocatòria, i l'import de les ajudes corresponents, fan
convenient ampliar el crèdit disponible per a atendre-les.
Publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, sobre mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte del COVID-19 en els
àmbits del transport i l'habitatge, en el seu article 32, autoritza les comunitats autònomes perquè puguin disposar dels romanents dels fons
transferits per l'Estat durant els exercicis 2018 i 2019 per a l'execució del pla estatal d'habitatge 2018-2021, que no haguessin estat finalment
aplicats en les ajudes per a les quals es va adquirir aquest compromís, podent destinar-se a ajudes d'altres programes d'aquest Pla durant tota
la vigència d'aquest.
Així mateix, aquells imports compromesos pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en l'exercici 2020 transferits a les
comunitats autònomes per a l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, sobre els quals no s'ha adquirit compromís financer, podran
destinar-se a ajudes d'altres programes d'aquest Pla durant tota la vigència d'aquest.
En el pressupost 2020 de la Direcció General d'Habitatge, existeix un romanent de fons estatals remesos per a l'execució del Pla Estatal
d'Habitatge 2018-2021 ( exercicis 2018-2019) que ascendeix a 574.759,62 €.
En atenció al fet que la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge publicat el dia 30 de juny de 2020 en el BOIB 116, per la qual s'han
convocat les ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19, inclou les ajudes al lloguer d'habitatge per a les víctimes de
violència de gènere; des de l'Institut Balear de la Dona s'han transferit a la Direcció General d'Habitatge fons finalistes per import de
296.804,32€ provinents del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social destinats a la gestió del citat programa. Aquests fons han estat
comptabilitzats en la partida pressupostària 25501/431G01/78000/00 (FF19090).
A la partida 25501/431G01/78000/00 (FF18030) hi ha disponible un import de 574.759,62€ i en la partida 25501/431G01/78000/00
(FF19090) hi ha un import de 296.804,32€, per la qual cosa existeix crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta ampliació.
De conformitat amb el que es disposa en la Disposició final novena del Decret llei 8/2020. de 13 de maig, i al no ser la quantia de l'ampliació
de crèdit superior a 1.000.000,00€, no és necessària l'autorització prèvia del Consell de Govern.
Advertit error en la base novena de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de dia 29 de juny de 2020 en imputar al programa
431B01 els fons autonòmics per import de 825.350,00€, sent la partida correcta 25501/431G01/78000/00 i de conformitat amb el art 109.2
que estableix que les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes , es procedeix a rectificar el mateix.
Per tot això dicto la següent
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RESOLUCIÓ
1.- Ampliar en 871.563,94 € el crèdit estatal assignat inicialment en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de dia 29 de juny de
2020 per la qual es va aprovar la convocatòria d'ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d'habitatge
habitual , en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 (BOIB 116, de 30 de juny), finançat pel pressupost de l'Administració de l'Estat, i
amb càrrec a les següents partides pressupostàries del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020; 574.759,62
€ amb càrrec a la partida pressupostària 25501/413G01/78000/00 (FF18030) i 296.804,32€ amb càrrec a la partida pressupostària 25501
/413G01/78000/00 (FF19090) del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2020.
2. Fixar que amb aquesta Resolució el crèdit total assignat a la convocatòria és de 4.096.913,94€ (quatre milions noranta-sis mil nou-cents
tretze euros amb noranta-quatre cèntims).
3.- Rectificar l'error material advertit en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de dia 29 de juny de 2020, per la qual es
convoquen d'ajudes per minimitzar l' impacti econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, en el marc del Pla
Estatal d'Habitatge 2018-2021 , havent d'imputar les despeses de les ajudes finançades amb fons autonòmics a la partida pressupostària 25501
/413G01/78000/00 (FF19090) del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
4.- Ampliar el termini de presentació de sol•licituds i , a aquest efecte, modificar el punt tretzè de l'Annex 1 de les bases de la convocatòria
d'ajudes per a minimitzar l'impacti econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, en el marc del Pla Estatal 20182021, aprovada mitjançant la resolució del conseller de Mobilitat i habitatge de dia 29 de juny 2020 de la manera següent: “El termini de
presentació de les sol•licituds de les ajudes finalitza a les 23.59hrs del 31 d'agost de 2020.”
5.- Publicar la present resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 de juliol de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/133/1064378

El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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