219105
Ajuntament de Terrassa

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DELS AJUTS PER A CONTRIBUIR A
MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19
Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per
contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.
Un cop revisades les sol·licituds i documentació presentades, les persones que es relacionen a l’annex han
d’aportar la documentació que en cada cas s’hi indica, per tal que l’ òrgan encarregat de la gestió de
l’expedient pugui continuar amb el tràmit.
D’acord amb la Resolució de l’ajut, la documentació es presentarà per mitjans preferentment telemàtics des de
la pàgina web de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.
D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es fa saber a les persones incloses al llistat que disposen d'un termini de DEU
DIES, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació al Tauler de la vostra Oficina
d’Habitatge de referència i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per presentar
la documentació esmentada, i que en cas de no fer-ho, es considerarà que desistiu de la vostra petició, la qual
s'arxivarà sense cap més tràmit.

Sílvia Grau i Fontanals
Directora Operativa d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge

Terrassa, 16/11/2020
Expedient

Data
Registre

DNI/NIE

Sol·lic Documentació a aportar
itant

7B/10444-20 23/05/20

****9699*

IE

7B/11014-20 24/05/20

***9494**

MVF

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) de tots els membres majors d'edat.
* NIE vigent de I.E. i A.E
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Com la sol·licitud no es va signar digitalment, la sol·licitant ha
de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/ Pantà, 30 bxs)
per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.

7B/16375-20 28/05/20

***8371**

7B/17534-20 30/05/20

***6064**

NSS

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificats de discapacitat o, en el seu cas, de mobilitat reduïda
de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats
de persones amb gran dependència
* NIE vigent de JA.G.S i JG.B
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de tots els membres de la
unitat familiar.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud (abril).
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta 1 factura de llum i les de
telefonia.
* Els extractes bancaris de la resta de membres de la unitat
familiar, si en tenen.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
AMM * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de tots els membres de la
unitat familiar: A.M.M J.S.X i J.S.M.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/17585-20 30/05/20

****8689*

MOA

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de ML.O.A i A.D.V.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de ML.O.A. i A.D.V.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que la cobressin.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·lciitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/17628-20 31/05/20

****6203*

SA

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC)
* NIE vigent de la sol·licitant.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta altre
membre de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/17761-20 31/05/20

****7349*

KL

7B/17866-20 01/06/20

***8064**

MRA

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de K.L. i M.D.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de K.L. i M.D.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de N.T
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de M.R.EA. i N.T.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/17910-20 01/06/20

****4723*

7B/17953-20 01/06/20

***9794**

MNG * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent e MK.NEG i O.S.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Certificat de vida laboral actualitzat de MK.NEG i O.S.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
AGF * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* La sol·licitant consta al cadastre com a propietària d'un
habitatge, hauria d'acreditar que no en disposa l'ús i gaudi, que li
resulta inaccessible a causa de barreres arquitectòniques o que
s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/17970-20 01/06/20

***5609**

MBH

7B/18008-20 01/06/20

****0413*

BEH

* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* La cotitular del contracte de lloguer (ME.H.P.) ha de presentar
la documentació personal i econòmica com la sol·lcitant.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) dels dos membres de la unitat familiar.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Bouchaib El
Hallani, Imane El Arari.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament, tots els fulls.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten les factures de telefonia.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament
* Rebuts que tingui pagats dels mesos d'abril, maig, juny, juliol,
agost i setembre de 2020.

7B/18037-20 01/06/20

***2829**

AJC

7B/18098-20 01/06/20

***8465**

NCM

* La cotitular del contracte de lloguer ha de presentar la mateixa
documentació personal i econòmica com la del sol·licitant.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Nòmina del mes anterior a la sol·licitud, si escau.
* Certificat de l'OTG amb l'import percebut el mes anterior a la
sol·licitud.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* El cotitular del contracte de lloguer (J.C.G) ha de presentar la
documentació personal i econòmica com el sol·licitant.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta justificar un mes de gas.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/18173-20 01/06/20

****4767*

ACG

7B/18199-20 01/06/20

****7709*

MG

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de tots els membres de familia.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de A.CH.EG i Ch.EY.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de M.G. i H.D.K.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud si algú de la unitat familiar la cobrava.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a la data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten 1 de llum i gas, 2 de
telefonia i la d'aigua.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.

7B/18228-20 01/06/20

***4080**

MPC

7B/18230-20 01/06/20

***8406**

MPC

* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat.
* Nòmines dels mes anterior a la sol·licitud.
* Certificat de l'OTG del mes anterior a la sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* El cotitular del contracte de lloguer ha de presentar la
documentació personal i econòmica com la de la sol·licitant.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament, tots els fulls.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, juny,
juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten 1 de gas i la d'aigua.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/18235-20 01/06/20

***0631**

MSR

7B/18243-20 01/06/20

****3284*

NLL

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de discapacitat de R.L.E.
* NIE i passaports vigent de tota la unitat familiar.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Certificat de vida laboral actualitzat de N.L.L, A.L.L.L., DA.L.L
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de les
persones de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prstació.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, juliol,
agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .

7B/18285-20 01/06/20

****2615*

YL

7B/18428-20 01/06/20

***7777**

RBM

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent dels membres de la unitat familiar.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de Y.L. i Z.EH.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
* NIE vigent de B.EJ.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de R.B.BM i B.EJ.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/18429-20 01/06/20

***4145**

JHS

7B/18430-20 01/06/20

****7100*

LC

* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, maig, juny,
juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC)
* NIE o document equivalent del sol·licitant i de M.A.Ch.H.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat del sol·licitant.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Han d'estar pagades.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020. Us recordem que els rebuts
han d'estar pagats mitjançant transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o a un administrador de finques.

7B/18432-20 01/06/20

***8054**

PCC

7B/18457-20 01/06/20

***4103**

ESM

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* La cotitular del contracte de lloguer ha de presentar la
documentació personal i econòmica com la de la sol·licitant.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Document d'estar donats d'alta com a parella de fet, sino ho
estan no es pot considerar a la parella com a unitat familiar.
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de maig, juny, juliol, agost
i setembre de 2020.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na E.S.M. i P.P.B.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta una de llum i les de
telefonia.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.

7B/18523-20 02/06/20

***4852**

JEC

7B/18580-20 02/06/20

***7124**

GSC

7B/18624-20 02/06/20

***3420**

ATC

* La sol·licitant consta al cadastre com a propietària de dos
habitatges, hauria d'acreditar que no en disposa l'ús i gaudi, que
li resulta inaccessible a causa de barreres arquitectòniques o que
s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
* Escrit de renuncia a l’expedient 7B/18636-20 atès que té un
altre expedient en tramitació per les mateixes mensualitats.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta una de llum, una de gas i
les de telefonia.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud si algun membre de la unitat familiar
va cobrar la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta altre
membre de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de juliol, agost i setembre
de 2020.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC)
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten les de telefonia i les de
gas, si en té.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos d'abril, maig, juny, juliol,
agost i setembre de 2020.

7B/18631-20 02/06/20

***8200**

GSS

7B/18653-20 02/06/20

***2459**

RBP

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Documentació que acrediti la custòdia compartida del fill ja que
aquest no consta empadronat al pis.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anteriior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta altre
membre de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* La sol·licitant consta al cadastre com a propietària d'un
habitatge, hauria d'acreditar que no en disposa l'ús i gaudi, que li
resulta inaccessible a causa de barreres arquitectòniques o que
s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
* Documentació que acrediti la custòdia compartida ja que les
filles no estan empadronades amb la sol·licitant.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta altre
membre de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/18703-20 02/06/20

7B/18776-20 02/06/20

****2009*

****4313*

JRA

MM

* NIE vigent de la sol·licitant.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020. Us recordem
que només s'accepten els rebuts pagats per transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o pagats a
l'administrador de finques.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE i passaports vigents dels membres de la unitat familiar.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de la sol·licitant.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament, tots els fulls.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute o
no s'ha pagat el total del lloguer.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/18790-20 02/06/20

****8690*

AS

7B/18950-20 02/06/20

****4673*

GPR

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de AB.S i A.F.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent dels membres de la unitat familiar.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Certificat de vida laboral actualitzat de la sol·licitant.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/19000-20 02/06/20

****4054*

7B/19031-20 02/06/20

****3025*

MEM * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de H.AB.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament, falten fulls.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Factures i justificant d'haver-les
pagat.
SEH * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de l'esposa i els fills,
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Rebuts que tingueu pagats dels mesos de juny, juliol, agost i
setembre de 2020.

7B/19233-20 03/06/20

***5584**

CFS

7B/19263-20 03/06/20

***7065**

NRA

* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Nòmines dels mes anterior a la sol·licitud.
* Certificat de l'OTG amb l'import percebut el mes anterior a la
sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família on constin A.P.R. i I.P.R.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de febrer,
maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar

7B/19386-20 03/06/20

****1732*

EDL

7B/19611-20 03/06/20

****0362*

DJR

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent dels membres de la unitat familiar.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta justificar el pagament de
la factura d'aigua.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud del mes
anterior a la sol·licitud de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* NIE vigent dels membres de la unitat familiar.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Al contracte de lloguer hi consten dues cotitulars més
(I.R.Ch.G. i MV.L.S) que han de presentar la documentació
personal i econòmica com la sol·licitant.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar

7B/19655-20 03/06/20

***8120**

OLR

7B/19659-20 03/06/20

****5486*

WH

* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* La cotitular del contracte de lloguer ha de presentar la
documentació personal i econòmica igual a la del sol·licitant.
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Nòmina del mes anterior a la sol·licitud.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta una de gas i la de l'aigua.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* NIE vigent del sol·licitant.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten les de telefonia, una de
gasi la que presenta no queda clar quins mesos està pagant, una
de llum i justificants d'haver pagats totes les de llum.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la data de sol·licitud
de la persona titular del contracte d'arrendament
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de juny, juliol,
agost i setembre de 2020.

7B/19783-20 03/06/20

****0531*

FA

7B/19852-20 03/06/20

****0042*

NL

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent dels membres de la unitat familiar.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de juny, juliol,
agost i setembre de 2020.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC)
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si teniu deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si teniu deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Heu de presentar les factures
pagades.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament. El que heu presentat sortien els moviments per
trimestres, heu de presentar un en que es vegin dia a dia.

7B/19906-20 03/06/20

***9002**

MAK

7B/19933-20 03/06/20

***3329**

FCJ

7B/19989-20 03/06/20

***6055**

NLD

* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten les de telefonia i gas, si
en té.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de tots els membres de la
unitat familiar.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020
* Llibre de família, falta la pàgina on surt el fill.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Declaració responsable de la davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
de les persones treballadores per compte pròpia.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de febrer, març, abril,
maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
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SBH

* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta una factura del
subministrament de gas.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de juny, juliol, agost i
setembre de 2020.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC)
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària. Falta el segell de
l'entitat financera.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC)
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Rebuts del lloguer que tingueu pagats dels mesos de juny,
juliol, agost i setembre de 2020.
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MEM * Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat de FZ.BH.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos de maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.
NRF * Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
CMV * Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària. Falta segell del
banc.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos d'abril, juny,
juliol, agost i setembre de 2020.
HT
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina dels mes anterior a la sol·licitud dels membres de la
unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l'OTG amb l'import percebut el mes anterior a la
sol·licitud dels membres de la unitat familiar que cobressin la
prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten 2 factures de llum i una
de gas i les de telefonia.
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats de juny, juliol, agost i
setembre de 2020.
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* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten llum i gas.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar. El que vau presentar no es veu qui
és el titular del compte i és de 19 dies només.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de juny, juliol, agost i
setembre de 2020.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. S'han de presentar les factures
d'aigua, gas i telefonia i els justificant d'haver pagat les de llum
presentades,
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Rebuts de lloguer que tingueu pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Abdessamie
Benmbarka, Ferdaous El Harrak.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (l gas, gasoil per a la
calefacció, , telefonia i quota de la comunitat) dels tres mesos
previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els
extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en
justifiquin els pagaments. Falten els justificants d'haver pagat les
factures de gas.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de juny, juliol, agost i
setembre de 2020.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral de A.E.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de març, maig, juny, juliol,
agost i setembre de 2020.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·lciitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar

