
 

 
 
 

 

 
 
 Fets 
 
El President de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va dictar la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig 2013, per la qual es fa
pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2013.
 
El termini per presentar les sol·licituds es va iniciar i va finalitzar d’acord amb el previst al punt 3 de la Resolució. Les persones
relacionades a l’Annex van presentar la documentació necessària, analitzada la qual resulta que tenen dret a ser beneficiàries de la
prestació, a l’empara de la Resolució esmentada.
 
 
 Fonaments jurídics
 
La Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig 2013, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al
pagament del lloguer per a l’any 2013.
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La Disposició Transitòria Desena de la Llei 5/2012, de 20 de març , de mesures fiscals, financeres, administratives i de creació de
l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 
L’Article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
 
La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
esmentada.
 
 La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic; la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i el
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 
D’acord amb l’anterior,
 
 
 RESOLC:
 
1. ATORGAR la prestació 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 els requisits establerts als punts 7 i 8 de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig 2013.
 
2. NOTIFICAR aquesta resolució d’acord amb el que disposa el punt 15.4 de la Resolució esmentada.
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del director de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació d’acord amb 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 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 
Així mateix poden 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 prestació

G L N 42685 2013 MN XXXX20258M Transferència 200,00 €

G L N 87155 2013 JH XXXX95315W Transferència 95,46 €

G L N 87295 2013 MA XXXX91345Z Transferència 200,00 €
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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 prestació concedida, d’acord amb el punt 15.5 de la Resolució esmentada, per la qual es convoquen les
prestacions 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 2013,
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.
 

Barcelona, 13 de desembre de 2013

Joan Batlle i Bastardas

Director de Programes Socials d’Habitatge
(per delegació del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, DOGC 6138, de 30 de
maig)
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Les persones que tinguin com a sistema de pagament la transferència bancària cal que portin la Resolució que rebran a aquest
efecte a l’entitat financera on tinguin obert el compte per a la percepció d’aquesta prestació i formalitzin una ordre permanent
de transferència, requisit indispensable perquè s’iniciï el pagament de la prestació.
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