
 

 
  
 
Fets 
 
La Resolució TES/662/2020, de 9 de març, publicada al DOGC núm.8083 de 12-03-2020, va aprovar les bases reguladores per a la concessió, en
règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans, i per Resolució TES/585/2021, de 23
de febrer, es va obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer
per a persones grans corresponent a l'any 2021. 
 
El termini per presentar les sol·licituds es va iniciar i va finalitzar d'acord amb el previst al punt 4 de la Resolució TES/585/2021, de 23 de febrer. 
 
Les persones relacionades a l'Annex van presentar la documentació necessària, analitzada la qual resulta que tenen dret a ser beneficiàries de la
subvenció, a l'empara de les Resolucions esmentades. 
 
Fonaments jurídics 
 
Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva,
de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. 
 
Resolució TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència públicacompetitiva de les
subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021. 
 
Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya. 
 
Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament. 
 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
 
  
 
D'acord amb l'anterior, 
 
  
 
RESOLC: 
 
ATORGAR la subvenció per al pagament del lloguer a les persones que es relacionen a l'annex d'aquesta Resolució, pels importsmensuals que hi
figuren, atès que compleixen amb els requisits establerts als punts 3, 4, 8 de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març i al punt 4 de la Resolució
TES/585/2021, de 23 de febrer. 
 
NOTIFICAR aquesta resolució d'acord amb el que disposa el punt 15 de la Resolució TES/622/2020, de 9 de març 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la Direcció
de l’Habitatge de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb la Resolució GAH/380/2016, de 15
de febrer, de delegació de competències, l’article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Així mateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent segons els criteris de distribució competencial
previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà
de la seva notificació. 
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Núm. d’expedient Inicials nom i cognoms DNI/NIE Sistema pagament Import subvenció Import anual

B G - 02104 2021 MAA ***0720** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 02219 2021 MEO ****4923* C.compte 160,72 € 1.928,64 €
B G - 02305 2021 IMS ***1673** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 02309 2021 FK ****9333* Pag. administrador 112,00 € 1.344 €
B G - 02409 2021 MGG ***1727** C.compte 104,11 € 1.249,32 €
B G - 02530 2021 ALKS ***7163** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 02535 2021 MNV ***3640** Transferència 170,79 € 2.049,48 €
B G - 02548 2021 ESP ***9810** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 02578 2021 CCM ***1211** Transferència 140,00 € 1.680 €
B G - 02793 2021 TPC ***1036** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 02798 2021 EME ***9219** C.compte 111,21 € 1.334,52 €
B G - 02858 2021 RLL ***9161** C.compte 20,00 € 240 €
B G - 02875 2021 CL ****5896* Transferència 128,49 € 1.541,88 €
B G - 02953 2021 HBA ****3130* Pag. administrador 200,00 € 1.800 €
B G - 03043 2021 MCF ***8489** Pag. administrador 86,58 € 1.038,96 €
B G - 03258 2021 FCD ***6719** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 03261 2021 FLH ***9453** C.compte 155,52 € 1.866,24 €
B G - 03262 2021 AL ****1090* C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 03266 2021 MDR ***5039** Pag. administrador 31,29 € 375,48 €
B G - 03481 2021 MEP ***2283** Pag. administrador 200,00 € 2.400 €
B G - 03489 2021 JVM ***7103** Transferència 200,00 € 2.400 €
B G - 03497 2021 MBA ****6900* Transferència 200,00 € 2.400 €
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B G - 03499 2021 ECE ***8147** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 03503 2021 BN ****4171* Transferència 200,00 € 2.400 €
B G - 03504 2021 MGJ ***1790** C.compte 166,70 € 2.000,4 €
B G - 03506 2021 AJ ****9996* Pag. administrador 160,36 € 1.924,32 €
B G - 03508 2021 LEE ***2552** Pag. administrador 129,48 € 1.553,76 €
B G - 03509 2021 ERDV ***7341** Pag. administrador 200,00 € 2.400 €
B G - 03510 2021 JPC ***8880** Transferència 200,00 € 2.400 €
B G - 03511 2021 MBC ***9665** Pag. administrador 100,22 € 1.202,64 €
B G - 03693 2021 MPT ***7555** Pag. administrador 200,00 € 2.400 €
B G - 03694 2021 JSF ***9690** C.compte 70,34 € 844,08 €
B G - 03695 2021 LBA ***0527** C.compte 20,00 € 240 €
B G - 03697 2021 MB ****1609* C.compte 90,24 € 1.082,88 €
B G - 03713 2021 DPS ***2904** C.compte 156,68 € 1.880,16 €
B G - 03899 2021 MDCCB ***0419** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 03927 2021 MRPF ***8622** Transferència 200,00 € 2.400 €
B G - 03928 2021 GCP ***0678** Transferència 200,00 € 2.400 €
B G - 03929 2021 RRL ***0243** C.compte 200,00 € 2.400 €
B G - 03930 2021 MMML ***0539** Pag. administrador 200,00 € 2.400 €
B G - 03933 2021 IGM ***2782** C.compte 159,11 € 1.909,32 €
B G - 04003 2021 TGS ***7276** Pag. administrador 96,34 € 1.156,08 €
B G - 04042 2021 LENR ***7033** Pag. administrador 200,00 € 2.400 €
B G - 04047 2021 MMM ***7171** Transferència 160,00 € 1.920 €
B G - 04188 2021 CEA ***0329** C.compte 200,00 € 2.400 €
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Joan Batlle i Bastardas 
 
Director de Programes Socials d’Habitatge  
(per delegació del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  
Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, DOGC 7063, de 22 de febrer) 
 
Si en el termini de deu dies comptats a partir d'aquesta data les persones beneficiàries no manifesten expressament la seva renúncia, s'entendrà que
accepten la subvenció concedida, d'acord amb el punt 14.4 de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases per a les
prestacions per al pagament del lloguer. 
 
Per poder procedir al pagament cal que, els beneficiaris facin arribar a l'oficina que ha gestionat la seva sol·licitud, en el termini de deu dies comptats a
partir de l'endemà d'aquesta Resolució, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2020, pagats fins
a la data i que no hagin lliurat anteriorment.

Barcelona, 8 de juny del 2021
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En el cas que siguin llogaters d'un habitatge de titularitat pública no caldrà que aportin els rebuts de lloguer ja que la mateixa entitat titular ja acreditarà
les dades de l'estat del seu pagament. 
 
D'acord amb la base 17.b) de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, els beneficiaris han de comunicar en el termini de quinze dies comptats a
partir de l'endemà d'aquesta Resolució, qualsevol fet sobrevingut que pugui donar lloc a la modificació de les condicions que en van determinar la
concessió. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la subvenció concedida, i la no comunicació
d'aquestes modificacions és causa suficient per a l'inici d'un expedient de reintegrament de les quantitats que s'hagin cobrat indegudament. 
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