
 

 
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 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 sol·licitud dins de termini, analitzada la qual resulta es va observar que mancava alguna de la
documentació prevista a la base 8 de la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig. 
 
Per aquest motiu van ser requerides per completar la documentació per mitjà de l'exposició del llistats de requeriment en la data que en cada cas
s'indica en l'Annex, a l'empara de l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, concedint-li un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la
data de requeriment corresponent, per aportar la documentació, amb la indicació que, de no aportar-la en el termini establert, es consideraria que
desistien de la seva petició. 
 
Transcorregut el termini indicat, resulta que no consta que hagin aportat la documentació requerida en el termini legalment establert. 
 
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 competitiva, de
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 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
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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. 
 
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: 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer per l'any 2020, a les persones que es relacionen a l'annex
d'aquesta Resolució, per no aportar la documentació requerida en el termini establert a l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
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 DirecciÃ³
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 Data

Requeriment Motiu de desistiment del dret a ser beneficiari de la prestació

B M - 45656
2020 ALL ****8993* 08/10/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent
del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on
s’ha d’ingressar la prestació

- Núm. compte des d’on es paga el lloguer si és diferent d’on s’ingressa la prestació
No acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens hauríeu de justificar com heu estat

pagant el lloguer.
Ingressos de l'any 2018 dels membres que formen la unitat de convivència: DA.L.L, N.L.L

B M - 46146
2020 IMV ***8834** 08/10/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent
KM.M.L

Rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut

ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Falten els rebuts de gener, febrer,
març, maig i juny.

No acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens hauríeu de justificar com heu estat
pagant el lloguer.

B M - 46259
2020 AMRS ***8494** 27/11/2020

Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de maig de l'any 2020 pagat per mitjà de
transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha

de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
Segons la informació facilitada per la agència tributaria, G.N.V es titular obligat a presentar la

declaració de renda de l’any 2018.

B M - 46355
2020 KB ****2079* 11/12/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o

rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
el concepte. El que ha presentat es la consulta de domiciliacions.

Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el
lloguer. Ens hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 46368 DKEM ***7750** 27/11/2020 Certificat històric d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones que conviuen a
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2020
l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.

Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el
lloguer. Ens hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 46752
2020 FDC ***9629** 11/12/2020

El full de transferència bancària que ha presentat no està al seu nom. Hauria de presentar un
on ell sigui el titular del compte.

Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el
lloguer. Ens hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 46939
2020 AA ****2222* 08/10/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent
del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.Falta document

d'identitat de H.A.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del rebut de lloguer de juliol de l'any 2020 pagat

per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la
finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

Document que acrediti la rebaixa de preu del lloguer, l'import dels rebuts no es correspon amb
el que diu el contracte.

B M - 47486
2020 DRL ***3695** 08/10/2020

L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o

rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
el concepte.

Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on
s’ha d’ingressar la prestació

- Núm. compte des d’on es paga el lloguer si és diferent d’on s’ingressa la prestació
Document per justificar l'import que es paga de lloguer, el que paga no coincideix amb el que

diu el contracte.

B M - 47529
2020 MEMA ***3108** 08/10/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona
sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. No porta el

contracte complert.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o

rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
el concepte. El que presenta es una consulta de domiciliacions.
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Joan Batlle i Bastardas 

B M - 47660
2020 IPG ***8104** 08/10/2020

Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on
s’ha d’ingressar la prestació

- Núm. compte des d’on es paga el lloguer si és diferent d’on s’ingressa la prestació. El
document ha d'estar amb el segell del banc, o hauria d'aportar certificat de l'entitat bancaria

que acrediti la tituralitat del compte.

B M - 47722
2020 MG ****8897* 08/10/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent
del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

Certificat del propietari que acrediti els mesos pagats de lloguer de l'any 2020 fins a la data de
presentació de la sol·licitud. Ha de presentar rebut del mes de juliol pagat per mitjà de

transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha
de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 48815
2020 DYMP ***3514** 12/01/2021

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau on consti DV.G.M
Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de

transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha
de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 49140
2020 FAHIH ****1027* 27/11/2020 Document que acrediti que no té l'ús de l'habitatge del qual es propietaria al 50%.

Barcelona, 18 de febrer del 2021
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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) 
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