
 

 
  
 
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 - 58023 2020 AE ****6550* Transferència 160,00 € 1.920 €
B M - 58735 2020 AZ ****7547* Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 58834 2020 EMSE ***7977** Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 60194 2020 ACF ***3277** C.compte 87,93 € 1.055,16 €
B M - 60256 2020 HI ****2762* C.compte 152,63 € 1.831,56 €
B M - 60281 2020 IAC ***8190** C.compte 200,00 € 2.400 €
B M - 60371 2020 SEH ****3025* Transferència 160,00 € 1.920 €
B M - 60450 2020 JEM ****3381* Transferència 120,96 € 1.451,52 €
B M - 60471 2020 KDML ***8879** Pag. administrador 200,00 € 2.400 €
B M - 60543 2020 HD ****5887* C.compte 81,44 € 977,28 €
B M - 60578 2020 LDPM ***7417** Transferència 170,00 € 2.040 €
B M - 60607 2020 RAB ***6008** C.compte 125,50 € 1.506 €
B M - 60628 2020 OK ****9789* Transferència 120,00 € 720 €
B M - 60630 2020 AKEB ***1489** C.compte 30,63 € 367,56 €
B M - 60647 2020 BZ ****9255* Transferència 120,00 € 1.440 €
B M - 60667 2020 LB ****7175* Transferència 180,00 € 2.160 €
B M - 60676 2020 FEHR ***9273** Transferència 160,00 € 1.920 €
B M - 60723 2020 NH ****1315* Pag. administrador 160,00 € 1.600 €
B M - 60934 2020 JZC ***4628** Transferència 172,00 € 2.064 €
B M - 61019 2020 HK ****8976* Transferència 129,00 € 1.548 €
B M - 61096 2020 AB ****2317* Transferència 120,00 € 1.440 €
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B M - 61423 2020 MEM ****7832* C.compte 102,26 € 1.227,12 €
B M - 61471 2020 PAR ***6444** Transferència 180,00 € 2.160 €
B M - 61503 2020 AC ****2665* Transferència 160,00 € 1.920 €
B M - 61570 2020 MJCR ***3423** Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 61575 2020 MA ****2938* C.compte 62,87 € 754,44 €
B M - 61635 2020 SDQ ****0340* Transferència 160,00 € 1.920 €
B M - 61656 2020 BA ****7863* Transferència 114,00 € 1.368 €
B M - 61966 2020 AT ****6500* Transferència 180,00 € 2.160 €
B M - 62021 2020 FBBH ***3132** C.compte 28,95 € 347,4 €
B M - 62102 2020 EMI ***1989** C.compte 30,77 € 369,24 €
B M - 62192 2020 FZEEB ***9516** Transferència 160,00 € 1.920 €
B M - 62329 2020 HBS ****8241* Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 62334 2020 RS ****3659* Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 62386 2020 IEH ****4940* Pag. administrador 132,00 € 1.584 €
B M - 62609 2020 MBA ***8333** Transferència 140,00 € 1.680 €
B M - 62682 2020 MT ****3566* C.compte 68,36 € 820,32 €
B M - 62712 2020 EMEB ****7548* Pag. administrador 98,72 € 1.184,64 €
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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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