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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

3565

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 28 d’abril de 2020 per la qual es
modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018

Fets
1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març) es va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020.
2. El caràcter estimatiu de les quanties que es preveuen al Pla Estratègic i el temps transcorregut des que es varen aprovar, fa necessari
ajustar les previsions contingudes a l'annex, pel que fa a la modificació de diverses línies de subvencions gestionades per la Direcció General
d'Habitatge de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, concretament es modifica la línia 1, lluita contra la pobresa de l'objectiu III, lluita
contra les desigualtats.
El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a
la COVID-19, preveu un nou programa d'ajudes per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la pandèmia en els lloguers
d'habitatge habitual. La disposició final novena preveu una aportació financera estatal addicional al Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021,
aprovat pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, amb càrrec al fons de contingència, que s'ha d'incrementar de manera immediata a l'import
compromès per a l'exercici 2020, en 9.271.200,00€ i s'ha de preveure a més l'ajuda per a l'exercici 2021, en la quantitat de 8.928.000,00€.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/77/1057925

Per això i ateses les circumstàncies sobrevingudes arran de la COVID-19, es fa necessari modificar el Pla Estratègic de Subvencions per als
exercicis 2018-2020 per incloure-hi l'import màxim que preveu aportar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en els
exercicis 2020 i 2021.
3. En l'apartat 3 de l'Acord de Consell de Govern esmentat es delega l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex al Pla Estratègic de
Subvencions en la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Correspon, per tant, a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors l'aprovació i/o modificació de l'annex al Pla
Estratègic de Subvencions.
Fonaments de dret
1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix
l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears, mitjançant el qual es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Aprovar la modificació de l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 20182020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, en el sentit següent:
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Allà on diu:
OBJECTIU III
LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS
III.1 lluita contra la pobresa
III.1.2
Direcció general o entitat: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.
Font de finançament: capítol VII FF 18030
Descripció: subvencions en matèria d'habitatge (lloguer d'habitatges, desnonament d'habitatge habitual, parc públic d'habitatge,
millora de l'eficiència energètica i de la sostenibilitat, conservació, millora de la seguretat i de l'accessibilitat, foment de la
regeneració i de la renovació urbana i rural, ajudes per als joves, i foment d'habitatge per a persones majors i amb discapacitat)
Objectius i efectes: concedir els ajuts del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021
Cost: 16.852.800 € (2018: 4.439.800 €; 2019: 9.842.200 €; 2020: 2.570.800 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: foment de l'habitatge a les Illes Balears
Ha de dir:
III.1.2

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/77/1057925

Direcció general o entitat: Direcció General d'Habitatge
Font de finançament: capítol VII FF 18030.
Descripció: subvencions en matèria d'habitatge (lloguer d'habitatge, desnonament d'habitatge habitual, parc públic d'habitatge,
millora de l'eficiència energètica i de la sostenibilitat, conservació, millora de la seguretat i de l'accessibilitat, foment de la
regeneració i renovació urbana i rural, ajudes per als joves i foment d'habitatge per a persones majors i amb discapacitat).
Objectius i efectes: Concedir els ajuts del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2020.
Cost: 34.352.800,14 € (2018: 4.439.800 €; 2019: 9.143.000 €; 2020: 11.842.000,14 €; 2021: 8.928.000 €).
Convocatòria: pluriennal (2018-2021).
Incidència sobre el mercat: foment de l'habitatge a les Illes Balears.
2. Disposar que aquesta Resolució desplegui els seus efectes des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 d‘abril de 2020
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
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