
 
 
  

 
  

 
  
 
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 pública 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 NO tenen dret a ser beneficiàries a la
subvenció, a l'empara de les 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. 
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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. 
 
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: 
 
DENEGAR la subvenció per al pagament del lloguer a les persones que es relacionen a l'Annex d'aquesta Resolució, atès que no compleixen amb els
requisits establerts a la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig i a 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. 
 
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 Motiu de denegació del dret a ser beneficiari de la subvenció

B M - 49298
2020 IQM ***9856** Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 2,83 vegades l'IRSC.

B M - 49385
2020 TH ****1344* No complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la

Seguretat Social.
B M - 49453

2020 KZ ****6365* Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 2,83 vegades l'IRSC.

B M - 49783
2020 RO ****2050* No complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la

Seguretat Social.
B M - 49891

2020 MD ****2967* No complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la
Seguretat Social.

B M - 49946
2020 PPB ***8231** Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 2,83 vegades l'IRSC.

B M - 50913
2020 MEHA ***7799** No compleix els requisits del punt 4 de la Resolució de les bases de la convocatòria.

B M - 50951
2020 AEM ****8331* No complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la

Seguretat Social.
B M - 51202

2020 BG ****6677* No pagar el rebut de lloguer de l'habitatge per un dels mitjans previstos a la Convocatòria.

B M - 51261
2020 RIVR ***3199** No pagar el rebut de lloguer de l'habitatge per un dels mitjans previstos a la Convocatòria.

B M - 51503
2020 IHH ***3472** Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 2,83 vegades l'IRSC.

B M - 51544
2020 MMB ***9239** Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 2,83 vegades l'IRSC.

B M - 51583
2020 AAB ****2041* Els ingressos anuals de la unitat de convivència són inferiors a 0,6 vegades l'IRSC o a l'import anual

del lloguer si és inferior.
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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) 

B M - 51634
2020 MIE ***8004** Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 2,83 vegades l'IRSC.

B M - 51640
2020 SA ****6097* Els ingressos anuals de la unitat de convivència són inferiors a 0,6 vegades l'IRSC o a l'import anual

del lloguer si és inferior.
B M - 51745

2020 EMA ***8329** Els ingressos anuals de la unitat de convivència són inferiors a 0,6 vegades l'IRSC o a l'import anual
del lloguer si és inferior.

B M - 51782
2020 OTA ***8089** No pagar el rebut de lloguer de l'habitatge per un dels mitjans previstos a la Convocatòria.

B M - 52504
2020 MEB ****7943* Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 2,83 vegades l'IRSC.

Barcelona, 18 de febrer de 2021
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