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Boletines oficiales 
DOGC  núm. 8879  de 21.03.2023 

CATALUNYA 
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA. 
SUBVENCIONS 

RESOLUCIÓ TER/914/2023, de 16 de març, de modificació de la Resolució 
TES/1095/2020, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions 
per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans. 
 
—1 Modificar la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, en els termes que s'indiquen a continuació. 

1.1 Es modifica el punt 1 de la base reguladora 7, que queda redactat de la forma següent: 

7.1 Les sol·licituds de subvenció s'han de 
presentar telemàticament per mitjà dels 
formularis que es troben a disposició dels 
sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat 
de Catalunya, http://tramits.gencat.cat , i han 
d'incorporar el consentiment del sol·licitant a la 
consulta de dades a la l'AHC a l'efecte de valorar 
i, si escau, atorgar l'ajut corresponent. Les 
persones sol·licitants poden formalitzar un 
document de cessió de drets de cobrament de 
l'import de la subvenció, segons model 
normalitzat, a favor d'una sola empresa que 
executi les obres subvencionades, degudament 
validat per l'òrgan competent de l'AHC. 

“7.1 La sol·licitud de subvenció es única per 
convocatòria, s'ha de presentar, dins el termini 
indicat a la convocatòria corresponent, 
mitjançant imprès normalitzat, degudament 
formalitzat i signat per la persona sol·licitant. 
S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, ha d'anar acompanyada de la 
documentació que es detalla a l'annex 1 de la 
convocatòria corresponent, i es pot presentar: 
a) Telemàticament per mitjà dels formularis en 
línia que es troben a disposició dels sol·licitants 
al Portal de tràmits de la Generalitat de 
Catalunya (https://tramits.gencat.cat), i 
incorporaran el consentiment de la persona 
sol·licitant a l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya per a la consulta de dades a efectes 
de valorar i, si s'escau, atorgar la subvenció 
corresponent. 
b) A les Oficines Locals d'Habitatge que 
col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no 
s'hagi constituït una oficina d'habitatge en un 
àmbit territorial determinat, les sol·licituds es 
poden presentar a les dependències dels serveis 
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de cada 
demarcació. 
c) A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels 
mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre. 
Les persones sol·licitants poden formalitzar un 
document de cessió de drets de cobrament de 
l'import de la subvenció, segons model 
normalitzat, a favor d'una sola empresa que 
executi les obres subvencionades, degudament 
validat per l'òrgan competent de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya.” 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8879/1964411.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8140/1795427.pdf
http://tramits.gencat.cat/
https://tramits.gencat.cat/
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1.2 Es modifica base reguladora 16, que queda redactada de la forma següent: 

16. Compatibilitat Aquestes subvencions són 
compatibles amb ajuts d'altres administracions 
públiques, sempre que la suma dels imports 
concedits no superi l'import del pressupost de 
les obres d'arranjament en l'interior de 
l'habitatge. 

16. Incompatibilitats 
Aquestes subvencions són incompatibles amb 
qualsevol ajut o subvenció per al mateix objecte 
provinent d'altres administracions públiques i 
entitats de dret públic.” 

 

1.3 Es modifica la base reguladora 22, que queda redactada de la forma següent:  
22. Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades de caràcter personal que les 
persones interessades han de facilitar per 
tal d'obtenir l'ajut s'inclouen al fitxer “Ajuts a 
instal·lacions, adequació i rehabilitació” de 
l'AHC, que preveu l'Ordre GAH/39/2016, de 
23 de febrer, per la qual es regulen els 
fitxers de dades de caràcter personal 
gestionats per l'AHC. La finalitat del fitxer és 
la gestió de l'atorgament dels ajuts per a 
instal·lacions i per a l'adequació i 
rehabilitació d'habitatges i edificis 
d'habitatges. D'acord amb la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets 
digitals, i el Reglament UE 2016/679, de 27 
d'abril, de protecció de dades, les dades 
personals dels sol·licitants seran tractades 
amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
convocatòria corresponent, d'acord amb 
els principis de seguretat i confidencialitat 
que la normativa estableix. Les persones 
interessades poden exercir els drets 
d'accés, de rectificació, de cancel·lació i 
d'oposició, en relació amb les seves dades 
personals. Amb la presentació de la 
sol·licitud, es considera que accepten el 
tractament de les seves dades per part de 
l'AHC, de manera expressa. 

“L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, com a 
responsable del tractament, tracta les dades personals 
amb la finalitat de gestionar l'atorgament dels ajuts per 
a instal·lacions i per a l'adequació i rehabilitació 
d'habitatges i edificis d'habitatges. Les persones 
interessades poden accedir a les seves dades, 
sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació. Es pot obtenir 
més informació sobre el tractament de dades 
personals al Registre d'Activitats del Tractament de 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya “Ajuts a 
instal·lacions, adequació i rehabilitació” que es pot 
consulta al web 
  http://agenciahabitatge.gencat.cat/protdades.” 

 

 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagenciahabitatge.gencat.cat%2Fprotdades&data=05%7C01%7Cagarrigac%40gencat.cat%7C112a4be59d8a40456a2308da2f48447c%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637874284672509227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=poDDg3kk7j1Ot8MKZRSTE3rKwvMNHOWuf0dnXd7eiZ0%3D&reserved=0
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CATALUNYA 
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA. 
SUBVENCIONS 
RESOLUCIÓ TER/915/2023, de 16 de març, de 

modificació de la Resolució DSO/2427/2021, de 28 de juliol, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència 
pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació 
d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya. 
 
 
—1 Modificar la Resolució DSO/2427/2021, de 28 de juliol, en els termes que s'indiquen a continuació. 
1.1 S'elimina el punt 3 de la base reguladora 11. 

11.3 L'òrgan instructor ha de sol·licitar l'informe 
tècnic de valoració de les actuacions de 
rehabilitació sol·licitades segons el model RE-
957 a la Direcció Operativa de Rehabilitació i 
Manteniment de l'Habitatge de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya. 

 

 
1.2 Es modifica la base reguladora 15, que queda redactada de la forma següent: 
15. Incompatibilitats i compatibilitats 

15.1 Les subvencions regulades en aquestes 
bases són compatibles amb subvencions 
d'altres administracions públiques, excepte les 
que es descriuen al punt 2 d'aquesta base, 
sempre que la suma dels imports concedits no 
superi la totalitat del pressupost de les obres de 
rehabilitació. 

“15.1 Les subvencions regulades per aquestes 
bases reguladores son compatibles amb 
subvencions provinents de l'administració local 
per al mateix objecte, sempre que no es superi 
el cost total de les actuacions. 

15.2 Aquestes subvencions són incompatibles 
amb: 
a) Les de les convocatòries de subvencions per 
al foment de la rehabilitació d'edificis de 
tipologia residencial de l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya, i de les convocatòries de 
subvencions de la ciutat de Barcelona i de l'àrea 
metropolitana de Barcelona, que es regeixen per 
la normativa dels consorcis d'habitatges 
respectius.  
b) Amb les subvencions dels programes regulats 
pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, i el 
Programa per a la rehabilitació energètica 
d'edificis existents de l'Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del 
Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital 
(properes convocatòries equivalents al PAREER 
II). 

15.2 Les subvencions regulades en aquestes 
bases són incompatibles amb: 
a) Subvencions per les mateixes actuacions 
atorgades a l'empara del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió 
Europea-NextGenerationEU. 
b) Qualsevol subvenció atorgada per altres 
administracions públiques, amb l'excepció del 
que disposa la base reguladora 15.1, i entitats de 
dret públic per al mateix objecte. 

15.3 Aquestes subvencions resten subjectes a 
les condicions que estableixen les bases 7.6 i 
8.5, amb referència als préstecs entre l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de 
Finances. 

15.3 Aquestes subvencions resten subjectes a 
les condicions que estableixen les bases 
reguladores 7.6 i 8.5, amb referència als 
préstecs entre l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya i l'Institut Català de Finances.” 

 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8879/1964409.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8469/1865460.pdf
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1.3 Es modifica la base reguladora 22, que queda redactada de la forma següent: 
22. Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades de caràcter personal que les persones 
interessades han de facilitar per obtenir la 
subvenció s'inclouen al fitxer Ajuts a 
instal·lacions, adequació i rehabilitació de 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La finalitat 
d'aquest fitxer és gestionar l'atorgament dels 
ajuts per a instal·lacions i per a l'adequació i 
rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges. 
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i amb el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques respecte del 
tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades, les dades personals 
dels sol·licitants són tractades amb la finalitat de 
gestionar i tramitar la convocatòria 
corresponent, d'acord amb els principis de 
seguretat i confidencialitat que la normativa 
estableix. Les persones interessades poden 
exercir els drets d'accés, de rectificació, de 
cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves 
dades personals. Amb la presentació de la 
sol·licitud, es considera que accepten de manera 
expressa que l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya tracti les seves dades. 

“L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, com a 
responsable del tractament, tracta les dades 
personals amb la finalitat de gestionar 
l'atorgament dels ajuts per a instal·lacions i per a 
l'adequació i rehabilitació d'habitatges i edificis 
d'habitatges. Les persones interessades poden 
accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la 
rectificació o supressió, oposar-se al tractament 
i sol·licitar-ne la limitació. Es pot obtenir més 
informació sobre el tractament de dades 
personals al Registre d'Activitats del Tractament 
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya “Ajuts a 
instal·lacions, adequació i rehabilitació” que es 
pot consulta al web 
 http://agenciahabitatge.gencat.cat/protdades .” 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagenciahabitatge.gencat.cat%2Fprotdades&data=05%7C01%7Cagarrigac%40gencat.cat%7C112a4be59d8a40456a2308da2f48447c%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637874284672509227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=poDDg3kk7j1Ot8MKZRSTE3rKwvMNHOWuf0dnXd7eiZ0%3D&reserved=0
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 Sentencia del TS 
ISD.  AJUAR. La minoración del 3% del ajuar correspondiente al 
cónyuge viudo de la vivienda familiar prevista en el art. 34.3 del RISD 
puede aplicarse sobre un valor superior al valor catastral, no 
precisándose prueba si tal valor superior resulta establecido 
administrativamente. 
 

Fecha:  17/01/2023 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlace: Sentencia del TS de 17/01/2023 rec. 3582/2021 

 

El objeto de este recurso de casación consiste, en dilucidar, desde la perspectiva del ius 
constitutionis, y a la vista de la reciente y reiterada doctrina del Tribunal Supremo relativa 
al concepto de ajuar doméstico, fijada en interpretación del artículo 15 LISD, cómo se ha 
de aplicar la minoración del valor de los bienes que se deben entregar al cónyuge 
supérstite del causante, prevista en el artículo 34 de su Reglamento de desarrollo.  
A la vista de la constante y reiterada doctrina de este Tribunal Supremo relativa al 
concepto de ajuar doméstico, fijada en interpretación del artículo 15 LISD, y en 
interpretación del artículo 34.3, párrafo segundo, de su Reglamento de desarrollo -RISD- 
se establece, como jurisprudencia, la siguiente:  
1) La disposición sobre minoración del valor de los bienes que se deben entregar al 
cónyuge supérstite, en concepto de ajuar doméstico (art. 34.3, párrafo segundo, del RISD), 
permite la prueba de que el valor de la vivienda habitual del matrimonio es superior al 
valor catastral que se le ha asignado, en cuyo caso debe prevalecer el mayor de ellos, 
provocando con ello una mayor reducción de la carga fiscal.  
2) Queda dispensado de la prueba indicada el contribuyente que se someta a los valores 
administrativamente establecidos, aun a efectos distintos, por la propia Administración 
(art. 134.1 LGT).  
3) El empleo de modelos de declaración fiscal que permitan declarar un valor distinto al 
del porcentaje del 3 por 100 sobre el valor catastral; o la publicación de valores o precios 
de mercado que afecten al mencionado valor del inmueble, determina la concurrencia de 
un acto propio que vincula a la propia Administración, del que no puede desdecirse sin 
vulnerar los principios de buena fe y buena administración    

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/2d2cdae059f2d044a0a8778d75e36f0d/20230202
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Nota de RED.ES 

Se amplía el plazo para solicitar la ayuda 
del programa Kit Digital hasta el 31 de 
diciembre de 2024 

El Gobierno ha convocado hasta el momento ayudas por más de 1.500 millones 
de euros para autónomos y empresas de menos de 50 trabajadores  
 

Fecha:  01/03/2023 
Fuente:  web de RED.ES 
Enlace: Nota  

 

El Programa Kit Digital ha ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024 el plazo para poder solicitar 
sus ayudas. Los autónomos y empresas de menos de 50 empleados podrán solicitar hasta esa 
fecha las ayudas de Kit Digital y optar a bonos digitales de 2000, 6.000 o 12.000 euros, en función 
del segmento al que pertenezcan.  

Así, la cuantía de la ayuda para empresas de entre 10 y menos de 50 empleados, es de 12.000 
euros.    

Para empresas de entre 3 y menos de 10 empleados, los bonos digitales  son de 6.000 euros.   

Por último, las ayudas para pymes de entre 0 y menos de 3 empleados es de  2.000 euros. 

En cada una de las convocatorias se detallan los requisitos para solicitar las ayudas, las 
obligaciones que contraen los beneficiarios, los importes máximos de ayuda por cada categoría 
de soluciones de digitalización, las justificaciones, el pago y control de la implantación de las 
soluciones, entre otras materias importantes.  

Algunas de las soluciones de digitalización que las pymes podrán solicitar e implantar son las 
siguientes: sitio web y presencia en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico, la 
gestión de clientes, servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, 
gestión de procesos, factura electrónica y comunicaciones seguras y ciberseguridad. Además, para 
el segundo y tercer segmento, también están disponibles las soluciones de presencia avanzada en 
internet y marketplace. 

Como solicitar la ayuda de Kit Digital 

Estos son los pasos que se deberán seguir para la solicitud de las ayudas:  

1. Registrarse en el área privada de www.acelerapyme.es y completar el test de autodiagnóstico 
digital que no lleva más de 10 minutos.  

2. Consultar la información disponible de las soluciones de digitalización del Programa Kit Digital, 
donde se podrá escoger una o varias de las que se indican en el catálogo que se puede consultar 
en www.acelerapyme.es.    

3. Solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es (https://sede.red.gob.es).  

Una vez se comprueba que la empresa cumple los requisitos, se concede el bono digital. El 
beneficiario (la pyme o autónomo/a) podrá consultar en www.acelerapyme.es el catálogo de 
soluciones básicas de digitalización que ofrece el Programa Kit Digital y también podrá ver el 
catálogo de agentes digitalizadores. El beneficiario, finalmente deberá  seleccionar uno o varios 
agentes digitalizadores con los que desarrollar las soluciones de digitalización que mejor se 
adapten a las necesidades de su negocio y suscribir los “acuerdos de prestación de soluciones de 
digitalización”.    

Las ayudas del Programa Kit Digital son de concurrencia no competitiva y se otorgarán de forma 
directa y por orden de llegada, una vez realizadas las comprobaciones del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la convocatoria. 

https://www.red.es/es/actualidad/noticias/se-amplia-el-plazo-para-solicitar-la-ayuda-del-programa-kit-digital-hasta-el-31
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
https://sede.red.gob.es/convocatorias-y-ayudas?field_fecha_fin_plazo_value=1
https://www.acelerapyme.es/
https://www.acelerapyme.es/
https://sede.red.gob.es/
https://www.acelerapyme.es/
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Red.es agiliza y facilita el proceso de solicitud a las pequeñas empresas 

Con el fin de facilitar al máximo el acceso a las ayudas, se ha habilitado la figura del representante 
voluntario , es decir, que un tercero,  sea  este una persona física o jurídica, debidamente 
autorizado, pueda solicitar la ayuda por cuenta de la empresa.   

Además, siguiendo la línea de aligerar el proceso de solicitud para las empresas, bajo el lema “cero 
papeles”, Red.es ha diseñado un sistema de tramitación muy innovador usando herramientas de 
robotización e inteligencia artificial automatizado que reduce la carga burocrática, disminuye el 
número de documentos a presentar y acorta los plazos de concesión. Será suficiente con que el 
empresario autorice a Red.es a consultar de oficio los requisitos y obligaciones requeridos para 
obtener la condición de beneficiario, salvaguardando la transparencia y seguridad jurídica.  

Programa Kit Digital  

Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es, que tiene como 
objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos/as, y 
contribuir a modernizar el tejido productivo español. Está dotado con un presupuesto de 3.067 
millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2026 y 
el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, y tiene el objetivo de digitalizar a pymes y 
autónomos/as de todos los sectores productivos en todo el territorio nacional.  
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