
 

 
  
 
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.

REF: LLNF/LM F/036-2020
Ajuntament de Terrassa

LLISTAT DE NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS FAVORABLES DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER.
CONVOCATÒRIA 2020.

Diputació, 92
08015 Barcelona
Atenció Ciutadana: 93 228 72 00
Fax. 93 228 71 01
agenciahabitatge.gencat.cat

Data generació document 16/01/2021Pàgina 1



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 - 43920 2020 RY ****5089* Pag. administrador 47,09 € 565,08 €
B M - 44012 2020 FMG ***4935** C.compte 37,95 € 455,4 €
B M - 44083 2020 ABH ****8507* Transferència 117,00 € 1.404 €
B M - 44172 2020 JCFL ****3774* Transferència 180,00 € 2.160 €
B M - 44324 2020 FEK ****0040* Transferència 172,00 € 2.064 €
B M - 45709 2020 KML ***8145** Pag. administrador 57,66 € 691,92 €
B M - 45849 2020 YB ****5501* Transferència 120,00 € 1.440 €
B M - 46409 2020 JAAB ***4179** C.compte 200,00 € 2.400 €
B M - 46663 2020 AD ****6752* Transferència 120,00 € 1.440 €
B M - 46706 2020 AJJ ***1986** Transferència 60,00 € 720 €
B M - 46837 2020 AE ****3365* Transferència 104,00 € 1.248 €
B M - 46865 2020 AS ****8319* Transferència 160,00 € 1.920 €
B M - 47009 2020 MAB ****7853* C.compte 160,00 € 1.920 €
B M - 47042 2020 AR ****3669* Transferència 120,00 € 1.440 €
B M - 47700 2020 REK ****2414* C.compte 70,00 € 840 €
B M - 48287 2020 RSG ***8212** Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 48934 2020 SRB ***7256** Transferència 200,00 € 2.200 €
B M - 49011 2020 AMP ***9814** C.compte 125,40 € 1.504,8 €
B M - 49415 2020 AEAEA ***9265** Transferència 50,00 € 600 €
B M - 49435 2020 AT ****4667* Transferència 50,00 € 600 €
B M - 50737 2020 BAR ***8301** Transferència 160,00 € 1.920 €

Diputació, 92
08015 Barcelona
Atenció Ciutadana: 93 228 72 00
Fax. 93 228 71 01
agenciahabitatge.gencat.cat

Data generació document 16/01/2021Pàgina 3



 
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) 
 
  

B M - 51375 2020 LH ****3309* Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 51433 2020 RABH ***8274** Transferència 105,00 € 1.260 €
B M - 51925 2020 VMA ***9661** Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 52110 2020 MPSM ***5261** Transferència 200,00 € 2.400 €
B M - 53196 2020 MEPL ***8032** Transferència 200,00 € 2.400 €

Barcelona, 30 de desembre del 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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