
 

 
  
 
Fets 
 
La Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, publicada al DOGC núm.8132 de 13-5-2020, va aprovar les bases reguladores per a la concessió, en règim
de concurrència púbica competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, i per Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, es va obrir la
convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020. 
 
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/1096/2020, de 19 de maig. 
 
Les persones relacionades a l'Annex van presentar la documentació necessària, analitzada la qual resulta que tenen dret a ser beneficiàries a la
subvenció, a l'empara de la Resolucions esmentades 
 
Fonaments jurídics 
 
Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, 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. 
 
Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les
subvencions per al pagament del lloguer per l'any 2020. 
 
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. 
 
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
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Reial Decret 106/2018, de 9 de març pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021. 
 
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. 
 
Per tant, 
 
  
 
RESOLC: 
 
ATORGAR la subvenció per al pagament del lloguer a les persones que es relacionen a l'annex d'aquesta Resolució, pels imports mensuals que hi
figuren, atès que compleixen amb els requisits establerts als punts 3,4 i 8 de la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig i l'article 4 de la Resolució
TES/1096/2020, de 19 de maig. 
 
NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades, d'acord amb l'establert a la base 14 de la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig. 
 
El pagament de la subvenció es farà amb fons de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i amb l'aportació del Ministeri d'acord amb el Conveni de
col·laboració entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, per a l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, aprovat pel Reial decret
106/2018, de 9 de març. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció de
l'Agència 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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ANNEX 
 
  

Núm. d’expedient Inicials nom i cognoms DNI/NIE Sistema pagament Import subvenció Import anual

B M - 17645 2020 MATP ***5511** Pag. administrador 61,99 € 743,88 €
B M - 17696 2020 EAS ***2253** C.compte 125,58 € 1.506,96 €
B M - 17866 2020 OSS ***0610** C.compte 152,00 € 1.824 €
B M - 18066 2020 MJPS ***2282** Transferència 87,00 € 1.044 €
B M - 18095 2020 ZB ****9310* Pag. administrador 126,80 € 1.521,6 €
B M - 18117 2020 SD ****9759* C.compte 140,00 € 1.680 €
B M - 18252 2020 MEIEH ****2337* Transferència 50,00 € 600 €
B M - 18483 2020 RM ****1488* Transferència 200,00 € 2.200 €
B M - 18536 2020 NT ****6278* Pag. administrador 116,49 € 1.397,88 €
B M - 18585 2020 OEMT ***5732** Pag. administrador 59,29 € 711,48 €
B M - 18628 2020 SASB ****4096* Transferència 138,40 € 1.660,8 €
B M - 18701 2020 DA ****5134* C.compte 105,00 € 1.260 €
B M - 18761 2020 AM ****5506* C.compte 30,53 € 366,36 €
B M - 18766 2020 MIS ***3574** Transferència 63,47 € 761,64 €
B M - 19029 2020 YEOL ***0128** C.compte 108,44 € 1.301,28 €
B M - 19379 2020 AH ****9505* C.compte 164,14 € 1.969,68 €
B M - 19444 2020 AC ****2126* Pag. administrador 113,08 € 1.356,96 €
B M - 19545 2020 SSP ****6767* C.compte 200,00 € 2.400 €
B M - 19635 2020 OK ****8965* C.compte 100,45 € 1.205,4 €
B M - 19769 2020 NR ****7026* C.compte 81,31 € 975,72 €
B M - 19889 2020 ASS ***4791** Transferència 180,00 € 2.160 €
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B M - 19972 2020 MEB ****4670* C.compte 43,96 € 527,52 €
B M - 20420 2020 SDJA ***0165** C.compte 55,70 € 668,4 €
B M - 20427 2020 HO ****9091* Transferència 140,00 € 1.680 €
B M - 20654 2020 MA ****1667* Pag. administrador 103,31 € 1.239,72 €
B M - 20879 2020 CB ****9531* Pag. administrador 110,21 € 1.322,52 €
B M - 20891 2020 AR ****2409* C.compte 136,00 € 1.632 €
B M - 21041 2020 ACZS ***2653** C.compte 162,40 € 1.948,8 €
B M - 21066 2020 YEM ****7487* C.compte 50,40 € 604,8 €
B M - 21080 2020 REHEH ***2248** C.compte 119,11 € 1.429,32 €
B M - 21124 2020 AMM ***2815** C.compte 172,00 € 2.064 €
B M - 21137 2020 SB ****5748* Pag. administrador 64,00 € 768 €
B M - 21164 2020 MSP ***2095** C.compte 172,31 € 2.067,72 €
B M - 21181 2020 MJ ****8671* Pag. administrador 49,77 € 597,24 €
B M - 21303 2020 MHH ****3781* Transferència 44,37 € 532,44 €
B M - 21766 2020 AD ****0194* Pag. administrador 66,89 € 668,9 €
B M - 21916 2020 HB ****5861* Transferència 52,17 € 626,04 €
B M - 22482 2020 YO ****2958* C.compte 40,84 € 490,08 €
B M - 22560 2020 IEH ****9051* C.compte 145,84 € 1.750,08 €
B M - 22642 2020 AK ****0454* C.compte 40,80 € 489,6 €
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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) 
 
  

Barcelona, 11 de desembre de 2020
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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 13.4 de la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, 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 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 d'aquesta data, 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. 
 
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 16.b de la resolució TES/986/2020, de 8 de maig, 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 prestació 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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