
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s'estableix una moratòria en el pagament del lloguer i
quotes d'amortització d'habitatges i locals gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

D'acord amb la Llei 13/2009, del 22 de juliol, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és l'entitat de dret públic
que executa i gestiona les polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat i té, entre d'altres, la
funció d'administrar i gestionar el parc d'habitatges titularitat de la Generalitat -part dels quals són titularitat
de l'Institut Català del Sol-, així com les promocions d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer
d'altres promotors públics que convinguin gestionar-los i administrar-los amb l'Agència. Així mateix, l'Agència
gestiona d'altres habitatges de titularitat d'entitats financeres o procedents de cessió de particulars.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català del Sol estan adscrits al Departament de Territori i
Sostenibilitat; el qual exerceix el control d'eficàcia d'aquestes dues entitats i estableix les directrius sota les
quals han d'actuar.

Davant la situació excepcional que actualment està vivint la ciutadania de Catalunya, com a conseqüència de la
pandèmia derivada del Covid19 i les greus conseqüències envers al pagament del lloguer i quotes que aquesta
situació pot ocasionar a les famílies i persones arrendatàries del parc gestionat per l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, es considera necessari establir una moratòria en el pagament del lloguer i de les quotes
d'amortització del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

D'acord amb allò exposat,

 

Resolc:

 

1. Establir una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris persones físiques d'habitatges i
dels cedits a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió, així com també arrendataris persones físiques i
jurídiques de locals comercials, del parc d'habitatges administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aquesta moratòria també s'aplica a les quotes d'amortització del preu ajornat per la venda d'habitatges dels
processos de remodelació de barris promoguts per l'Institut Català del Sòl.

 

2. Suspendre la facturació corresponent al proper mes d'abril relativa a tots els contractes de lloguer inclosos
en l'anterior punt, així com també a les quotes d'amortització per l'ajornament de la venda d'habitatges.

 

3. Les rendes i quotes d'amortització no satisfetes durant aquest període, es podran facturar de forma
prorratejada durant un any en els successius rebuts mensuals, un cop superada la situació d'excepcionalitat.

No obstant això, si l'arrendatari o adquirent així ho sol·licita, les rendes o quotes no satisfetes es podran
abonar d'un sol cop, sense que s'efectuï el prorrateig establert en el paràgraf anterior.

 

4. S'habilita l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a que estableixi el procediment i les mesures necessàries
per executar la moratòria acordada en aquesta Resolució.

 

5. Aquesta moratòria serà vigent mentre duri la situació d'excepcionalitat.
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6. Disposar la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de març de 2020

 

Damià Calvet i Valera

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

(20.086.025)
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