218084
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, 09/11/2020
Expedient

Data
Registre

DNI/NIE

Sol·lic Documentació a aportar
itant

7B/15145-20 27/05/20

***7750**

DKM

7B/15861-20 28/05/20

***9856**

MEB

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* La sol·licitant consta al cadastre com a propietària de dos
habitatges, hauria d'acreditar que no en disposa l'ús i gaudi, que
li resulta inaccessible a causa de barreres arquitectòniques o que
s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
* NIE vigent de N.B.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament, tots els fulls,
* Rebuts de lloguer que tinguin pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a la data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior de la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/15876-20 28/05/20

***3125**

IDS

7B/15979-20 28/05/20

***4092**

JCD

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

7B/15987-20 28/05/20

***8244**

MEG

7B/16116-20 28/05/20

***8343**

MGF

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) dels membres de la unitat familiar.
* Documentació que acrediti la dependència de la mare.
* 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.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de març, abril,
maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta altre
membre 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
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
En el rebut ha de constar qui paga, qui rep els diners, el
concepte i l'import.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a la data del requeriment.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten 1 o 2 factures de llum
depenent de si la factura és mensual o bimensual.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/16133-20 28/05/20

****7182*

ATM

7B/16161-20 28/05/20

***3347**

SMT

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

7B/16172-20 28/05/20

***8472**

7B/16182-20 28/05/20

***7709**

7B/16186-20 28/05/20

***1022**

PCR

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

7B/16217-20 28/05/20

****9108*

SEK

7B/16251-20 28/05/20

****3805*

YEA

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

7B/16278-20 28/05/20

***7885**

DLS

7B/16332-20 28/05/20

***8130**

JSR

* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos d'abril, maig, juny, juliol,
agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta una factura de gas.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar. Del
compte d'ING falten els moviment, no és vàlid el saldo només.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) dels dos membres de la unitat familiar.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Documentació que acrediti que estan inscrits al Registre de
parelles de fet.
* Certificat de vida laboral actualitzat de tots els membres de la
unitat familiar.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària. Falta el segell del
banc.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Els rebuts de telefonia van a
nom d'una persona que no consta a la sol·licitud i falten les
factures del gas si en tenen.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos d'abril, juny,
juliol, agost i setembre de 2020.

7B/16358-20 28/05/20

***8288**

FBM

7B/16361-20 28/05/20

****4136*

SEM

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

7B/16377-20 28/05/20

****1254*

YEB

7B/16392-20 28/05/20

****8739*

AA

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

7B/16407-20 28/05/20

****5898*

JD

7B/16424-20 28/05/20

***4347**

ACG

* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu el
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* 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) del sol·licitant i la cònjuge.
* 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 l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Declaració responsable 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.
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament, tots els fulls.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de febrer, abril,
maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* En el contracte hi consten 4 cotitulars. Els 3 restants han de
presentar la documentació personal i econòmica com la
sol·licitant.
* El cònjuge no consta empadronat a l'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.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament, tots els fills.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, març, abril,
maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falta una factura de gas, la del
mes de febrer de llum i les de telefonia.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/16438-20 28/05/20

****1055*

PJ

7B/16441-20 28/05/20

***1025**

RRD

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar.
* El sol·licitant ha de renunciar a l'expedient 7B/17766-20 ja que
només pot presentar una sol·licitud.
* En el contracte hi consten 3 cotitulars més que han de
presentar la documentació personal i econòmica com la 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 P.J. i Y.L.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten 1 de llum, les de
telefonia i gas (si en tenen).
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* 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 algun membre de la unitat familiar
cobrava la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta altre
membre de la unitat familiar.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos d'abril, maig, juny, juliol,
agost i setembre de 2020.

7B/16443-20 28/05/20

***8415**

AHM

7B/16444-20 28/05/20

***2923**

JAM

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de H.M.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu el
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat d'A.M. i H.M.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* 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 d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament
* 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/16507-20 29/05/20

***3687**

AAC

7B/16580-20 29/05/20

***5166**

EGC

* 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 A.A.C i A.dO.C
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud, 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.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data de requeriment, si 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 té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta altre
membre de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* 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.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de juny, juliol, agost i
setembre de 2020
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/16667-20 29/05/20

****3094*

AEH

7B/16718-20 29/05/20

***5478**

JPG

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

7B/16719-20 29/05/20

****7339*

REM

7B/16737-20 29/05/20

****2212*

KO

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

7B/16741-20 29/05/20

***9579**

IPM

7B/16754-20 29/05/20

***8578**

SHB

* 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 I.P.M i S.B.C.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de S.B.C.
* 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.
* Contracte d’arrendament.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* 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.
* Certificat de vida laboral actualitzat
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, juny,
juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten 2 de llum, una d'aigua,
les 3 de gas(si en té) i telefonia.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament. Els moviments no el
saldo a dia.
* 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/16771-20 29/05/20

***3673**

CSZ

7B/16880-20 29/05/20

****8904*

SEH

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

7B/16975-20 29/05/20

***5508**

AHF

7B/16996-20 29/05/20

***6962**

JGR

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

7B/17025-20 29/05/20

***7722**

EEK

7B/17055-20 29/05/20

****1264*

AA

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

7B/17068-20 29/05/20

****2141*

7B/17123-20 29/05/20

***4161**

NBM

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

7B/17161-20 28/05/20

****4996*

YI

7B/17179-20 29/05/20

***7439**

CGF

* 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 parella del 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.
* Certificat de vida laboral actualitzat de Y.I. i H.E.B.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l'OTG que justifiqui la prestació cobrada el mes
anterior a la sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* 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 una factura de gas i una
de llum, la d'aigua perquè la presentada no es veu bé i les de
telefonia si en tenen.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos d'abril, maig,
juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de febrer (en el
que ha presentat no es paga la quota sencera), abril, maig, juny,
juliol, agost i setembre de 2020
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/17231-20 29/05/20

***9627**

YOS

7B/17320-20 30/05/20

****8885*

EEY

* Llibre de família, tots els fulls.
* 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)
* En el contracte hi consta una cotitular (E.A.R.) que està
empadronada a l'habitatge. Ha de presentar la documentació
personal i econòmica com el sol·licitant.
* Documentació que acrediti que continueu estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar en situació d’atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin pèrdua d’ingressos).
* Certificat de vida laboral actualitzat.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament, tots els fulls.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Les factures han d'estar
pagades.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC) dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
* NIE vigent de 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).
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu la
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Certificat de vida laboral actualitzat dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/17355-20 30/05/20

****7917*

MK

7B/17385-20 30/05/20

****4463*

SS

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

7B/17405-20 30/05/20

****0385*

AK

7B/17437-20 30/05/20

****9117*

AZ

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

7B/17496-20 30/05/20

***8168**

ACC

7B/17499-20 30/05/20

****3621*

SH

* 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 A.Ch.BCh. i B.M.Ch.
* 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 algun membre de la unitat familiar
va cobrar la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·liditud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* NIE vigent de 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).
* La sol·licitud no es va signar digitalment, per aquest motiu el
sol·licitant ha de comparèixer a l'Oficina Local d'Habitatge (c/
Pantà, 30 bxs) per tal d'acreditar la identitat.
* Certificat de vida laboral actualitzat de S.H. i M. EA.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud dels
membres de la unitat familiar que treballessin.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar
que cobressin la prestació.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer que tingui pagats dels mesos de gener,
febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat a data del requeriment, si es té deute.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària, si es té deute.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/17596-20 31/05/20

***7326**

GHD

7B/17636-20 31/05/20

***6319**

LMP

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

7B/17663-20 31/05/20

***1166**

ARB

7B/17737-20 31/05/20

***7338**

ICR

7B/17797-20 31/05/20

***9360**

AMJ

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

7B/17863-20 01/06/20

****0585*

MR

7B/17898-20 28/05/20

****9609*

MT

7B/17965-20 01/06/20

***9048**

SRB

* 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 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
* Nòmines dels mes anterior a la sol·licitud.
* Certificat de l'OTG amb l'import percebut el mes anterior a la
sol·licitud, si escau.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* 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 T.N.A.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* 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.
* 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 dos mesos de telefonia i
un de gas.
* El tercer cotitular del contracte de lloguer (J.P.G.) ha de
presentar la documentació personal i econòmica com la 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.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments. Falten 1 o 2 factures de gas i
llum (depenent de si són bimensuals o mensuals) i una de
telèfon.
* Els extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de la
persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de
membres de la unitat familiar
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
Falta el segell del banc.

7B/17994-20 29/05/20

****7521*

MS

7B/18043-20 29/05/20

****7279*

ABA

* 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 Mbarek Sah,
Malika Ben Fadil.
* 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.
* Justificants d'haver pagat les factures de llum.
* 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 persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Justificant d'haver pagat les factures de subministraments de
llum i aigua.

