
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ DSO/87/2022, de 20 de gener, de modificació de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, 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 a persones grans.

En data 12 de març de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8083, la
Resolució TES/662/2020, de 9 de març, 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 a persones
grans.

Donada la situació produïda degut al brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 que afecta a tot el territori
català, i que ha comportat l'aplicació de mesures generals de prevenció, cal incorporar nous sistemes de
pagament dels rebuts de lloguer que facilitin, als sol·licitants d'aquestes subvencions, l'acreditació del
pagament dels rebuts.

Per tot això, i en ús de les facultats que atribueix l'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, al president o presidenta de l'Agència, i a proposta de la Direcció de
Programes Socials d'Habitatge,

Resolc:

—1 Modificar l'apartat 1.h) de la base reguladora 4 de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març que queda
redactat de la forma següent:

“4.1.h) Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la presentació de la sol·licitud,
per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per la persona administradora de la finca, per
ingrés en compte o per bizum, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la
identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent”.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
publicació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 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, o un 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 publicació.

Barcelona, 20 de gener de 2022
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Carles Sala Roca

President de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

(22.024.048)
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