209744
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, 07/09/2020
Expedient

Data
Registre

DNI/NIE

Sol·lic Documentació a aportar
itant

7B/0010-20

19/05/20

****7443*

SF

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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, si és el
cas.
* 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 és el cas.
* 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.), si és el cas.
* 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 gas i les
de tres de telefonia si és el cas.
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos d'abril fins a la data de
presentació de la documentacio requerida.

7B/0042-20

19/05/20

***6423**

JRG

* 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)
* Consta que té un deute amb l'Agència Tributària d'Espanya, la
Tresoreria de la Seguretat Social o l'Agència Tributària Catalana.
Hauria de portar els certificats com que no existeix el deute o de
l'aixecament del deute dels tres organismes.
* 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, si algun
membre de la unitat familiar treballava.
* 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, si
escau
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 fins a la
data de presentacio de la documentacio requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.Si escau.
* 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 escau
* 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 .
* 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/0064-20

19/05/20

***9988**

NFO

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent d'en EC
* 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 de tots
els membres de la unitat familiar que tinguessin contracte de
treball.
* 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 de tots els membres de la unitat
familiar que es trobessin en aquest cas.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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 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.
* Rebuts de lloguer pagats des d'abril fins el moment de
presentar la documentacio requerida, si és el cas.
* Escriptura del préstec subscrit amb l'entitat bancària.
* Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona
titular de l'ajut transitori, la data de constitució del préstec i el
detall de l'import concedit
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la l'entitat bancària, signada per
aquesta

7B/0092-20

19/05/20

***6455**

FMG

7B/0241-20

19/05/20

***1582**

JCO

* 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.
* 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.(teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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
* 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 .
* Rebuts de lloguer pagats des d'abril fins el mes de presentació
de la documentació requerida.
* 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 de la sol·licitud.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat).
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 fins a la
data de la presentació de la documentació requerida. Si el
contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha d'acreditar
el pagament des de l'inici del contracte
* 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 .
* 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.
* Escriptura del préstec subscrit amb l'entitat bancària. Si
s'escau.
* Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona
titular de l'ajut transitori, la data de constitució del préstec i el
detall de l'import concedit, si s'escau.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la l'entitat bancària, signada per
aquesta,si s'escau.

7B/0314-20

19/05/20

***3716**

CAP

7B/0386-20

19/05/20

***3266**

ACG

* 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 de tots el membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de tots
els 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 s'escau.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió, si
s'escau.
* 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. (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 fins a la
data de presentació de la documentació requerida. Si el
contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha d'acreditar
el pagament des de l'inici del contracte
* 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 .
* 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.
* Escriptura del préstec subscrit amb l'entitat bancària. Si
s'escau.
* Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona
titular de l'ajut transitori, la data de constitució del préstec i el
detall de l'import concedit, si s'escau.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la l'entitat bancària, signada per
aquesta, si s'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
* 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 de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat.
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats des d'abril fins el mes de presentació
de la documentació requerida.

7B/0488-20

19/05/20

***8502**

MFF

7B/0508-20

19/05/20

***8057**

AFG

* 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 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 pagats dels mesos de gener de 2020 fins a la
data de presentació de la documentació requerida.
* 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 .
* 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
(teniu el model al web habitatge.gencat.cat)
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* 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 .
* 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 d'abril fins a la data de presentació de
la documentació requerida.

7B/0647-20

19/05/20

***8648**

ACD

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* 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.
* En el certificat d'empadronament hi consta un menor, hauria
d'aclarir si forma part 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 majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de tots
els 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 s'escau.
* 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 de 2020 fins a la
data de presentació de la documentació requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents. Si hi ha 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 hi ha 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 .
* 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/0775-20

19/05/20

****1733*

OM

7B/0786-20

19/05/20

***3374**

APR

* DNI/NIE o document equivalent vigent de la sol·licitant i de la
cotitular del contracte de lloguer.
* 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 i de la
cotitular del contracte de lloguer.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de la
sol·licitant i de la cotitular del contracte de lloguer.
* 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, (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020 i d'altres que hagi pogut pagar fins a la data de presentació
de la documentació requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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 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 de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de tots
els membres de la unitat familiar que treballessin aquell mes.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament. Tots els fulls.
* 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 .
* Rebuts de lloguer pagats des d'abril 2020 fins el mes de
presentació de la documentació requerida.

7B/0802-20

19/05/20

****7368*

MEK

7B/0846-20

19/05/20

***2855**

JHC

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent de tots el 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 majors de 16 anys.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud de tots els membres de la unitat
familiar en situació d'atur.
* 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 i març de
2020 i els següents que hagi pogut pagar fins a la data de
presentació de la documentació requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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 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.
* 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 de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de tots
els membres de la unitat familiar, si escau.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud de tots els membres de la unitat
familiar 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)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener i març de 2020 i
següents a partir de maig que hagi pogut pagar fins a la data de
presentació de la documentació requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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 2 factures de telefonia, 1
de llum i les 3 del gas.
* 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.

7B/0854-20

19/05/20

***4428**

DCP

7B/0880-20

19/05/20

***5551**

SCP

* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* El sol·licitant consta al cadastre com a propietari 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.
* 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)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 fins a la
data de presentació de la documentació requerida.
* 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 de telefonia (març) i les
de gas, 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.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si escau.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de 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.) (teniu el model al web habitatge.gencat.cat)
* 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)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i d'abril
fins a la data de presentació de la documentació requerida.
* 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.
* 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.

7B/0975-20

19/05/20

***4457**

MDJ

7B/0977-20

19/05/20

***8648**

EMC

* 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.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si escau.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitut, si escau.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 fins a la
data de presentació de la documentació requerida.
* 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 .
* 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.
* En el padró hi consten persones empadronades i no les ha
inclòs a la sol·licitud. Si formen part de la unitat familiar (marit,
fills) les ha d'incloure i presentar tota la documentació igual a la
presentada per 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.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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/1036-20

19/05/20

***9757**

ICR

7B/1067-20

19/05/20

****1702*

JEC

* 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).
* La sol·licitud de l'ajut ha d'anar a nom del titular de la persona
titular del contracte, haurien de presentar un escrit demanant el
canvi de sol·licitant. L'escrit ha d'anar signat per les dues
persones amb el nom, cognoms i DNI corresponents.
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Irene Cunillera
Remón, Roger Pendon Pablo.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na Irene Cunillera Remón, Roger
Pendon Pablo.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d’en/na de novembre, desembre,
gener, febrer, març i abril d'en/na Irene Cunillera Remón, Roger
Pendon Pablo.
* 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 de 2020 i de
maig fins a la data de presentació de la documentació requerida.
* 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 .
* 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.
* DNI/NIE o document equivalent 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 tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de tots
els membres de la unitat familiar que treballessin en aquella data.
* 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)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de març de 2020 i de juny
fins a la data de presentació de la documentació requerida.
* 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 .
* 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/1201-20

19/05/20

***3761**

HBG

7B/1230-20

19/05/20

***8227**

ILS

7B/1253-20

19/05/20

***3502**

RMT

* 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 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)
* 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 factures de gas
* 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
* 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)
* 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 i
1 de llum.
* Rebuts de lloguer pagats des de juny de 2020 fins a la data de
presentació de la documentació requerida.
* 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, tots els fulls.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i de
l'abril fins a la data de presentació de la documentació requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents. Si escau.
* 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 de
lloguer.
* 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 . En els
presentats amb la sol·licitud no es detalla el/la titular del compte.

7B/1455-20

20/05/20

***5795**

LDC

* DNI/NIE o document equivalent 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 LMCC, CFNC i YLCC.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si escau.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF, si escau.
* 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, si
escau.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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 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 que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* 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)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020 i posteriors fins a la data de presentació de la
documentació requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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 2 factures de telefonia, 2
de llum i les del gas si en tenen.
* 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.

7B/1568-20

20/05/20

***2690**

AVA

7B/1586-20

20/05/20

***8606**

SRG

* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 AlV
* 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 i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* 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.
* 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).
* Al certificat del padró hi consta empadronat un menor que no
han fet constar com a part de la unitat familiar, justificar la relació
amb ell.
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar que siguin majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en
FJSC.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Contracte d’arrendament, tots els fulls del contracte primer de
data 2014 i l'amplicació de 2017.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020 i posteriors fins a la data de presentació de la
documentació requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, si escau.
* 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 escau.
* 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. Només ha presentat la de
l'aigua, falten llum, gas i 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.

7B/1591-20

20/05/20

***8872**

JLS

* 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 relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 febrer 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 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.

7B/1755-20

20/05/20

***9476**

JFM

* 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)
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 d’en/na de novembre, desembre,
gener, febrer, març i abril d'en/na Juan Manuel Fernandez
Morales, Luisa Alvarez Campos.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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 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 que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* 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.
* 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 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.

7B/1791-20

20/05/20

***6099**

7B/1845-20

20/05/20

***4648**

FRL

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent 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 tots el membre de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* 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, en el cas d'estar a l'atur.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de febrer de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, si escau.
* 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 escau.
* 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 mensualitat de gas i
dues de telèfon.
* 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.
NGM * 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 de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 fins a la
data de presentació de la documentació requerida.
* Extractes bancaris de l'últim més anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre
membre de la unitat familiar.

7B/1982-20

20/05/20

***1587**

MCP

* 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
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge. Només de les persones empadronades que no ha
inclòs a la sol·licitud si formen part de la unitat familiar.
* 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).Només de les persones empadronades que no ha inclòs a
la sol·licitud si formen part de la unitat familiar.
* En el certificat d'empadronament hi consten 3 convivents que
no consten a la sol·licitud, si fomen part de la unitat familiar
hauríeu de presentar la documentació personal (DNI) dels tres.
* 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.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF, si escau.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud de tots els membres de la unitat
familiar que es trobessin a l'atur.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió, si
escau.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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. 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.) 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 de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, si escau.
* 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 escau.
* 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 .
* 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/2089-20

20/05/20

***8446**

CCM

7B/2149-20

20/05/20

***6360**

ARR

* La persona coarrendatària ha de presentar la mateixa
documentació que la persona sol·licitant de l'ajut.
* 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 d'en/na
Cristina Camacho Mayo.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, si escau.
* 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 és té deute.
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats d'abril de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* La sol·licitant consta al cadastre com a propietària d'un
habitatge, hauria d'acreditar que no en disposa l'ús i gaudi o que
li resulta inaccessible a causa de barreres arquitectòniques.
* 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).
* Sentència de divorci.
* Certificat de vida laboral actualitzat.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió, 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.) (teniu el model al web habitatge.gencat.cat)
* 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 original signat.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, 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 .
* 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/2208-20

20/05/20

***9294**

AST

7B/2226-20

20/05/20

***3374**

ALL

* 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 relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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 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.
* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/naCML
* 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 relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Al.L.L i EM.L
* 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.

7B/2251-20

20/05/20

***9474**

GRD

7B/2263-20

20/05/20

***5882**

ACS

* 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 de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud si
s'estava treballant.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF, si escau.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament, tots els fulls.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
psoteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 Aida Ct S.
* 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 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/2356-20

20/05/20

***7773**

7B/2398-20

20/05/20

***8173**

MRM * 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 de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
MRM
* 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 d'en/na MRM
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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.
AAO * DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na El O Z K.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 A.A El O i, Z.K
* 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 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.

7B/2446-20

20/05/20

***8114**

7B/2494-20

20/05/20

***3369**

ASV

* 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 persona cotitular del contracte de lloguer ha de presentar la
mateixa documentació (personal i econòmica) que la persona
sol·licitant.
* Certificat de vida laboral actualitzat .
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si escau.
* 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 i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.
* 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 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.
MMS * 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 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)
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats d'abril de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.

7B/2521-20

20/05/20

***5916**

NGZ

7B/2556-20

20/05/20

***3611**

JPC

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent d'en M. P. R.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* Certificat de vida laboral actualitzat de totes les persones en
majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en
MPR
* 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).
* Contracte d’arrendament. Tots els fulls.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril i maig de 2020. En el rebut ha de constar qui paga, qui rep
el lloguer, la quantitat i el concepte.
* 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).
* El cotitular del contracte de lloguer que no forma part de la
unitat familiar ha de presentar la mateixa documentació (personal
i econòmica) que els cotitulars que viuen a l'habitatge i
conformen la unitat familiar.
* Certificat de vida laboral actualitzat de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Jonathan Plaza Carrasco i
Judit Cañas Galindo.
* 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)
* Rebuts (no factures) de lloguer pagats dels mesos de gener de
2020 i posteriors fins a la data de presentació de la
documentació requerida.
* 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. De llum i gas falten mesos per
acreditar.
* 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.

7B/2594-20

20/05/20

***6668**

NUR

7B/2632-20

20/05/20

****1176*

RM

* 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).
* El cotitular del contracte de lloguer ha de presentar la mateix
documentació (personal i econòmica) que la sol·licitant.
* 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 d'en/na Nuria Uroz Rubio.
* 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 de 2020 i
posteriors fins a la data de presentacio de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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 tots el 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 el membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si escau.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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/2642-20

20/05/20

***9986**

7B/2647-20

20/05/20

***6737**

7B/2648-20

20/05/20

****8577*

GMM * Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 totes les persones amb
edat superior a 16 anys.
* 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 .
JBM * 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, si escau
* 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)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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.
CCL * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* 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).
* 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.) (teniu el model al web habitatge.gencat.cat)
* 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 de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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/2681-20

20/05/20

****9118*

MA

7B/2710-20

20/05/20

****3365*

AE

* 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 familira majors de 16 anys.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Rebuts de lloguer pagats de juny 2020 i posteriors fins a la data
de presentació de la documentació requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, si escau.
* 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 escau.
* 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 .
* 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 del 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 d'en/na Abdelaziz Essouri,
Malika Akajou Melloul El Khayari.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na Abdelaziz Essouri, Malika Akajou
Melloul El Khayari.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d’en/na de novembre, desembre,
gener, febrer, març i abril d'en/na Abdelaziz Essouri, Malika
Akajou Melloul El Khayari.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* 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 pagats des d'abril fins el dia de presentació
de la documentació requerida.

7B/2812-20

20/05/20

***7260**

JEC

7B/2964-20

20/05/20

***8110**

GVG

* 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.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i de
juny i posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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.
* 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)
* 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.
* Rebuts pagats de lloguer de maig de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.

7B/3264-20

20/05/20

***8730**

MFA

7B/3301-20

20/05/20

***3970**

RSG

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* 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 Maria Ferraz Abad,
Claudia Vergel Ferraz, Pep Vergel Ferraz.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na Maria Ferraz Abad, Claudia Vergel
Ferraz, Pep Vergel Ferraz.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d’en/na de novembre, desembre,
gener, febrer, març i abril d'en/na Maria Ferraz Abad, Claudia
Vergel Ferraz, Pep Vergel Ferraz.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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 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.
* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na Rut Sanchez
Guardeño.
* 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.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (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.
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats des d'abril fins a la data de
presentació de la documentació requerida.

7B/3327-20

20/05/20

***8717**

IBA

7B/3353-20

20/05/20

***8085**

CGB

* 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, si escau.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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 d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren 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.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si escau
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de març de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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/3357-20

20/05/20

***7066**

MAC

7B/3383-20

20/05/20

***3103**

AEM

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* En el contracte de lloguer hi consta una cotitular que està
empadronada a l'habitatge. Ha de presentar la mateixa
documentació que ha presentat o se li requereix al 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.
* 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, falta el primer full.
* 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 mesos de llum i gas per
acreditar i aigua.
* 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 .
* Rebuts de lloguer pagats d'abril de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.
* NIE vigent de RE
* Al certificat d'empadronament hi consten quatre fills que no ha
inclòs a la sol·licitud. S'han d'incloure i ha de presentar la mateixa
documentació que ha presentat o requerit al sol·licitant en el cas
dels majors de 16 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 tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, de tos
els majors de 16 anys menys el sol·licitant, si és el cas.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si és el cas.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament de data 1/08/2012.
* 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 factures de gas, si en
tenen i de tots els telèfons de la casa si n'hi ha més d'un.
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats de juny de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.

7B/3441-20

20/05/20

***9112**

ARR

7B/3708-20

20/05/20

****3450*

MVG

* 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, si escau.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* 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 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.
* 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).
* Al contracte de lloguer consta un cotitular. Heu de presentar
tota la documentació tant personal com econòmica igual a la
presentada per la sol·licitant.
* Certificat de vida laboral actualitzat.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si és el
cas.
* 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 pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020 i posteriors fins a la data de presentació de la
documentació requerida.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.
* 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 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.

7B/3721-20

20/05/20

****0516*

CM

7B/3722-20

20/05/20

***4096**

LEM

7B/3768-20

20/05/20

***8722**

JMS

* NIE vigent del 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 de tots els 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* 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 .
* Rebuts de lloguer pagats de juny de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* 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 .
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Els fills que consten empadronats formen part de la unitat
familiar i, per tant, s'han inclòs a la sol·licitud i s'ha de presentar
la documentació que es requereixi.
* 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.
* Certificat de vida laboral actualitzat de tots els 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de març de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* 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 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.

7B/3797-20

20/05/20

***2038**

MRT

7B/3809-20

20/05/20

***7863**

ESF

* 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
* Certificat de vida laboral actualitzat del sol·licitant i la cotitular
del contracte.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud del
sol·licitant.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF de la cotitular.
* 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, tots els fulls.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i abril de
2020 i posteriors fins a la data de presentació de la
documentació requerida.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.
* 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 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 Enrique Sanjurjo
Franquesa.
* 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.

7B/3823-20

20/05/20

***4282**

CMA

* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* El sol·licitant consta al cadastre com a propietari d'un habitatge,
hauria d'acreditar que l'ha obtingut per transmissió mortis causa.
* Ha de presentar la documentació personal i econòmica de la
cotitular del contracte de lloguer, igual a la presentada pel
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 del sol·licitant i la cotitular
del contracte de lloguer.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si escau.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF, si escau.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud.
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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.) (teniu el model al web habitatge.gencat.cat)
* 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 de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents, si escau.
* 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 escau.
* 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 .
* 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/3830-20

20/05/20

***3989**

PVS

7B/3885-20

20/05/20

***8511**

MEH

* 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).
* El cotitular del contracte de lloguer ha de presentar la mateixa
documentació personal i econòmica que la sol·licitant.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat de vida laboral actualitzat.
* Nòmina del 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 de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents, si escau.
* 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 escau.
* 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 .
* 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.
* 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.
* 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 o
baixa per malaltia, 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)
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats d'abril de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.

7B/3941-20

20/05/20

***8318**

CAA

7B/4027-20

20/05/20

***8984**

JGA

7B/4044-20

20/05/20

***8483**

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 relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na C F- A. A
* 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 i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* 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 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.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de febrer de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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.
* Al contracte hi consta una cotitular. Heu de presentar la mateixa
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.
* 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)
* 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. Si la llum i el gas són mensuals
fata per acreditar un mes i els tres 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 .

7B/4139-20

20/05/20

***9577**

HBM

7B/4156-20

20/05/20

***9803**

IDR

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de JDSP
* El pare dels fills de la sol·licitant consta empadronat i, per tant,
se'l considera part 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 majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membre de la unitat familiar que treballessin.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF, si escau.
* 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, si
escau.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia, 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 de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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.
* 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.
* 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)
* 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 mesos de telefonia i
llum-gas per adreditar.
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats d'abril de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.

7B/4190-20

20/05/20

***1515**

SRM

7B/4193-20

20/05/20

***0659**

ACC

* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* El sol·licitant consta al cadastre com a propietari 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.
* 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).
* Al contracte de lloguer hi consta un cotitular. Ha de presentar la
documentació personal i econòmica igual com el sol·licitant.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament, tots els fulls.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, març, abril i
juny de 2020 i posteriors fins a la data de presentació de la
documentació requerida.
* 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 .
* 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, tots els fulls on hi constin dades.
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* 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).
* Una persona de la unitat familiar (SBB) 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.
* 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 de tots
els 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.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
i/o algún membre de la unitat familiar 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, maig de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* 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 .
* 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/4199-20

20/05/20

****9046*

SH

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de SH
* 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 de tots
els 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, tots els fulls.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, abril de
2020 i posteriors fins a la data de presentació de la
documentació requerida.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.
* 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 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 . Faltaria el
compte de BOS si en té.
* 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/4204-20

20/05/20

***9301**

7B/4264-20

20/05/20

***9840**

JGR

* 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).
* De la persona cotitular del contracte ha de presentar la mateixa
deocumentació que el sol·licitant.
* Certificat de vida laboral actualitzat de tots el membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud, si escau.
* 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
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener de 2020 i
posteriors fins a la data de presentació de la documentació
requerida.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.
* 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 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.
MGG * 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, si escau.
* 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)
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.
* 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.

7B/4416-20

20/05/20

***2825**

BAO

7B/4462-20

20/05/20

***8375**

JAQ

* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 B M Al O
* 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.
* 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 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.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de HJCB i passaport de JAAC.
* 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.
* 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 (teniu el model al web
habitatge.gencat.cat)
* Nòmina o certificat de l'OTG de l'import rebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud de HJCB, si escau.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.
* 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. Faltarien les del gas si en
tenen.
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats d'abril de 2020 i posteriors fins a la
data de presentació de la documentació requerida.

7B/4572-20

20/05/20

****5681*

EOG

* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na E. I B. O. G.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 E. B. O. G.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
E. B. I O. G.
* 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.
* 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
* 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.
* Escriptura del préstec subscrit amb l'entitat bancària.
* Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona
titular de l'ajut transitori, la data de constitució del préstec i el
detall de l'import concedit
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la l'entitat bancària, signada per
aquesta

7B/20476-20 20/05/20

****4928*

AA

* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiària de l’ajut (teniu el model al
web habitatge.gencat.cat)
* 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 A. A.
* Nòmines dels mesos de març, abril i maig d'en/na A. A.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l'OTG dels mesos de desembre, gener, febrer,
març, abril i maig d'en/na A. A.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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 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 que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* 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.
* 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 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.

