REF. LRD/LM (Borses)

D/005-2020
Ajuntament de Badalona

LLISTAT DE NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE DESISTIMENT DE LES SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER.
CONVOCATÒRIA 2020.
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
Diputació, 92
08015 Barcelona
Atenció Ciutadana: 93 228 72 00
Fax. 93 228 71 01
agenciahabitatge.gencat.cat
Pàgina 1

Data generació document 20/02/2021

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

B M - 21369
2020

B M - 21491
2020

Inicials
nom i
cognoms

MAL

MRC

DNI/NIE

***5593**

***0056**

Data
Requeriment

Motiu de desistiment del dret a ser beneficiari de la prestació

15/10/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
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.
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
Conveni regulador del menor, es cas de custòdia .
En el cas de situacions excepcionals que per un canvi significatiu dels ingressos, necessitin
acreditar ingressos de l’any en curs (2020), cada un dels membres de la unitat de convivència
majors de 16 anys aportarà el certificat dels ingressos que percebrà durant aquest any
juntament amb l'informe de vida laboral; i el sol·licitant haurà d’emplenar una declaració
responsable MOD.1 fent constar la previsió d’ingressos anuals de tota la unitat de convivència
per l’any 2020.

15/10/2020

En el cas de situacions excepcionals que per un canvi significatiu dels ingressos, necessitin
acreditar ingressos de l’any en curs (2020), cada un dels membres de la unitat de convivència
majors de 16 anys aportarà el certificat dels ingressos que percebrà durant aquest any
juntament amb l'informe de vida laboral; i el sol·licitant haurà d’emplenar una declaració
responsable MOD.1 fent constar la previsió d’ingressos anuals de tota la unitat de convivència
per l’any 2020.
Original i fotocòpia del NIE dels tots els membres de la unitat familiar que disposin de NIE
(M.S.).
Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta
d'arrendament, obres de millora, l´ibi, comunitat de propietaris…)
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del rebut del lloguer del mes de març de 2020, si
s'escau, 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. TOTALITAT
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MENSUALITAT
B M - 21797
2020

B M - 21936
2020

B M - 22441
2020

B M - 22600
2020

NA

AAS

APC

RBG

****9173*

***7161**

***7138**

****4802*

08/10/2020

Aportar sol.licitud signada a l’Oficina Local d’Habitatge per tal de donar validesa a la seva
sol·licitud, i acreditar-se amb la presentació del seu NIE.

03/09/2020

Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la
unitat de convivència en edat laboral. vida laboral de J.A.M , A.A.S , y C.A.A
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.
Declaració responsable referent al compliment dels requisits previstos als punt 17. Model 1 En
el cas de situacions excepcionals que per un canvi significatiu dels ingressos, necessitin
acreditar ingressos de l’any en curs (2020), cada un dels membres de la unitat de convivència
aportarà el certificat dels ingressos que percebrà durant aquest any juntament amb l'informe de
vida laboral; i el sol•licitant haurà d’emplenar una declaració responsable MOD.1 fent constar la
previsió d’ingressos anuals de tota la unitat de convivència per l’any 2020. J.A.M , A.A.S. y
C.A.A
Títol de família nombrosa.

15/10/2020

Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta
d'arrendament, obres de millora, l´ibi, comunitat de propietaris…)
Aclariment sobre el receptor dels imports dels lloguers; discrepància entre el titular del
contracte de lloguer i el titular dels rebuts.
En el cas de situacions excepcionals que per un canvi significatiu dels ingressos, necessitin
acreditar ingressos de l’any en curs (2020), cada un dels membres de la unitat de convivència
majors de 16 anys aportarà el certificat dels ingressos que percebrà durant aquest any
juntament amb l'informe de vida laboral; i el sol·licitant haurà d’emplenar una declaració
responsable MOD.1 fent constar la previsió d’ingressos anuals de tota la unitat de convivència
per l’any 2020.

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
Aportar sol.licitud signada a l’Oficina Local d’Habitatge per tal de donar validesa a la seva
sol·licitud, i acreditar-se amb la presentació del seu DNI/NIE.
En el cas de situacions excepcionals que per un canvi significatiu dels ingressos, necessitin
acreditar ingressos de l’any en curs (2020), cada un dels membres de la unitat de convivència
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majors de 16 anys aportarà el certificat dels ingressos que percebrà durant aquest any
juntament amb l'informe de vida laboral; i el sol·licitant haurà d’emplenar una declaració
responsable MOD.1 fent constar la previsió d’ingressos anuals de tota la unitat de convivència
per l’any 2020.

B M - 22713
2020

MS

****9519*

12/11/2020

Instància per tal d'afegir a la sol·licitud la totalitat dels membres de la unitat familiar que figuren
en la unitat de convivència.(Segons el padró viuen 5 persones mès: R.R.S.M,
D.S.B.,R.D.J.,R.D.O.,C.D.S.)
NIE, NIF i PASSAPORT DE TOTS , LLIBRE DE FAMILIA DELS MENORS, IRPF (2018) O
CERTIFICAT D'IMPUTACIONS (2018) DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE
CONVIVENCIA EN EDAD LABORAL (TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ HA DE SER DE
LES 5 PERSONES QUE ESTAN EMPADRONADES I NO ESTAVAN EN LA SOL.LICITUD)

B M - 22899
2020

KM

****1208*

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 de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de
les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
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.
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
Aportar sol.licitud signada a l’Oficina Local d’Habitatge per tal de donar validesa a la seva
sol·licitud, i acreditar-se amb la presentació del seu NIE.
Declaració de renda 2018.En cas de no ser subjecte obligat, certificat de imputacions d'irpf
2018 emès per l'agència tributària estatal, juntament amb l'informe de vida laboral.
L’esmentada documentació és precís que s’aporti de tots els qui conformen la unitat de
convivència amb edat laboral.

B M - 22911
2020

MP

****2228*

20/11/2020

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 de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de
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les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
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.
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
Declaració de l’IRPF (2018) o Certificat d’Imputacions (2018) juntament amb la vida laboral i
Certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació (2018), de totes las persones de la
unitat de convivencia en edat laboral
B M - 23066
2020

B M - 23168
2020

B M - 23192
2020

SPG

AH

RY

***3476**

****6563*

****0540*

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.
Títol de família monoparental.

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.VIGENT
Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de
les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
Títol de família nombrosa.VIGENT
Aportar sol.licitud signada a l’Oficina Local d’Habitatge per tal de donar validesa a la seva
sol·licitud, i acreditar-se amb la presentació del seu NIE.
Certificat d'imputacions i vida Laboral de les filles I.H. i O.H.

15/10/2020

Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de
les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la
sol·licitud.PASSAPORT S.A. nº ZM1815***** (QUE CONSTA EN EL PADRON)
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.FALTAN GENER, ABRIL i MAIG
Vida laboral NIE *****9054K
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Declaració de renda 2018 (Titular Obligat) Nie****0540Q
Instància per tal d'afegir a la sol·licitud la totalitat dels membres de la unitat familiar que figuren
en la unitat de convivència.(S.A. )

B M - 23376
2020

B M - 23390
2020

IMNR

MA

***5695**

****6792*

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
Aportar sol.licitud signada a l’Oficina Local d’Habitatge per tal de donar validesa a la seva
sol·licitud, i acreditar-se amb la presentació del seu DNI/NIE.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del rebut del lloguer del mes de Gener i Febrer de
2020, si s'escau, 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.
Certificat de les pensions o ajuts exeptes de tributació (Any 2018)

08/10/2020

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.FALTEN REBUTS DE GENER, ABRIL, MAIG, JUNY
Aportar sol.licitud signada a l’Oficina Local d’Habitatge per tal de donar validesa a la seva
sol·licitud, i acreditar-se amb la presentació del seu DNI/NIE.

B M - 23420
2020

CCD

****1238*

08/10/2020

Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la
unitat de convivència en edat laboral. (MD)
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
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. MANCA
FIRMA DEL CONTRACTE, MANCA ACREDITAR PAGAMENT FIANÇA, MANCA DEFINIR
IMPORT DEL LLOGUER, MANCA CCC DEL PROPIETARI, MANCA REFERENCIA
CATASTRAL
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. MANCA REBUT DEL MES DE ABRIL

B M - 23581
2020

SEAEY

***5884**

15/10/2020

Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de
les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.(S I
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E A)
Títol de família nombrosa.

B M - 23666
2020

B M - 24739
2020

B M - 25300
2020

RNOM

SCB

AART

***7105**

***3423**

***8604**

12/11/2020

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.
Annex al contracte d’arrendament, on consti detallada la forma de pagament de la renta de
lloguer i el número de compte corrent del propietari, signat per ambdues parts.

30/10/2020

Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la
unitat de convivència en edat laboral.VIDA LABORAL DE A.O.F.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
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.
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

15/10/2020

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.
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
És imprescindible entregar el document de sol·licitud signat a l'oficina corresponent per validarla i acreditar-se amb la presentació del seu DNI/NIE.
Instància annexa a sol·licitud presentada per incloure, aportar la documentació i autoritzar la
consulta, si s'escau, a tots els convivents de la unitat familiar d’acord amb les dades que
consten al padró municipal.
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B M - 25602
2020

B M - 25606
2020

AB

KB

****5920*

****4564*

30/10/2020

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 NIE A.B., R.B.,
S.F.
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.
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.FALTEN REBUTS DE MAIG/JUNY
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 FALTA
SIGNAR PEL BANC
Títol de família nombrosa.
Certificat de les pensions o ajudes exemptesde tributació (ANY 2018)
En el cas de situacions excepcionals que per un canvi significatiu dels ingressos, necessitin
acreditar ingressos de l’any en curs (2020), cada un dels membres de la unitat de convivència
majors de 16 anys aportarà el certificat dels ingressos que percebrà durant aquest any
juntament amb l'informe de vida laboral; i el sol·licitant haurà d’emplenar una declaració
responsable MOD.1 fent constar la previsió d’ingressos anuals de tota la unitat de convivència
per l’any 2020.

30/10/2020

Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la
unitat de convivència en edat laboral.VIDA LABORAL K.B., C.L.H.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
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.FALTEN REBUTS GENER/FEBRER/ABRIL/JUNY
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 prestacióFALTA
SIGNAR
Declaració de l’IRPF (2018) o Certificat d’Imputacions (2018) juntament amb la vida laboral i
Certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació (2018).De (F.E., I.S.E., H.S., A.S., MS.,)
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Original i fotocòpia del NIE dels tots els membres de la unitat familiar que disposin de NIE
(K.B., F.E.,A.J.).DNI I.S.,H.S., A.S., M.S., C.L.H.
Barcelona, 18 de febrer del 2021

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)
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