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Terrassa, 07/10/2020
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

En relació amb el procediment regulat per la Resolució TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió pagament del lloguer per
a l'any 2020, les persones que es relacionen a continuació 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 prosseguir el tràmit.

Expedient Data
Registre

DNI/NIE Perceptor Documentació a aportar

B G - 09732 2020 03/07/20 ***9402** MCE * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* El Sr. J. Antonio Coca està obligat a fer la declaració de Renda de l'any 2018
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.
*  Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant. Núm.
compte on s’ha d’ingressar l’ajut
- Núm. compte des d’on es paga el lloguer si és diferent d’on s’ingressa l’ajut.

B G - 09785 2020 30/05/20 ***7823** RIA * Falta annex de contracte amb la pujada actual  del any 2020
B G - 09786 2020 30/05/20 ***3294** ACL * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de

presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. El de febrer y
gener  ya els va porta.

B G - 09792 2020 31/05/20 ***5207** SCR * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant. Núm.
compte on s’ha d’ingressar l’ajut
- Núm. compte des d’on es paga el lloguer si és diferent d’on s’ingressa l’ajut.


