
Oficina Gestora: Ajuntament de Terrassa
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
 

 

En relació amb el procediment regulat per la Resolució TES/1169/2021 de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per al
pagament del  lloguer per a l’any 2021, les persones que  es relacionen a continuació han d’aportar la documentació que en cada cas s’hi indica per tal que l’òrgan
encarregat de la gestió de l’expedient pugui prosseguir el tràmit.

Expedient Data
Registre

DNI/NIE Perceptor Documentació a aportar

B M - 35461 2021 25/05/21 ***8525** MMC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal que el document estigui signat també pel sol·licitant.
* Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals (de gener fins a setembre 2021), Certificat OTG, pensió no
contributiva de tots els membres que formen la unitat de convivència.

B M - 43299 2021 28/05/21 ***2814** BLB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal que el document estigui signat també pel sol·licitant.

B M - 43344 2021 28/05/21 ****5966* JK * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 43388 2021 28/05/21 ***1616** AFL * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 43422 2021 28/05/21 ****4142* QL * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) Cal acreditar ingressos del 2019 de Z. CH.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Cal aportar document d'identitat de F. CH. , M.
ZH. i Z. CH.

B M - 43515 2021 28/05/21 ***3659** EAG * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Cal aportar document d'identitat de M. A.

B M - 43581 2021 28/05/21 ****2574* HT * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta signatura del sol·licitant.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 43620 2021 28/05/21 ***3280** YEA * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Cal aportar el contracte complet, així com el núm. de compte corrent de l'arrendador.

B M - 43713 2021 28/05/21 ***3199** MEA * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) Cal acreditar ingressos del 2019 de: F. E. A. , A. E. i de
L. J. A. S.

B M - 43750 2021 28/05/21 ***5770** MBÁ * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Cal aportar document d'identitat de A. B. C.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria



B M - 43789 2021 28/05/21 ***8509** ACC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Cal aportar certificat de renda garantida amb l'import de tot l'any 2019.

B M - 43797 2021 28/05/21 ****1549* NEG * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Cal aportar document d'identitat de M. CH.

B M - 43826 2021 28/05/21 ****0587* HEA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal que el document estigui signat també pel sol·licitant.
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Cal aportar el número sencer del compte corrent de
l'arrendador/propietari.
* Llibre de família, si escau. El llibre de família aportat no pertany al sol·licitant.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Cal aportar document d'identitat del sol·licitant.

B M - 43839 2021 28/05/21 ***3012** RSS * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària). Cal acreditar ingressos del 2019 de J. R. O.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Cal aportar document d'identitat de J. R. O.

B M - 43900 2021 28/05/21 ****7930* MJ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal que el document estigui signat també pel sol·licitant.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Cal aportar el contracte anterior al presentat.

B M - 43946 2021 28/05/21 ****7887* HL * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal que el document estigui signat també pel sol·licitant.
* Llibre de família, si escau.

B M - 44032 2021 28/05/21 ***1188** MGL * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària). Cal acreditar ingressos del 2019 de D. A. H. M.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Cal aportar document d'identitat de D. A. H. M.

B M - 44107 2021 28/05/21 ***6455** FMG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

B M - 44108 2021 28/05/21 ***8135** MSL * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)

B M - 53323 2021 31/05/21 ****7667* FZ * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* No acrediteu ingressos suficients, hauríeu de presentar ingressos de l'any 2019 que no hageu inclòs a la
Declaració de Renda/2019 (Renda garantida, pensió no conributiva ......)

B M - 53385 2021 31/05/21 ****9691* NA * No acrediteu ingressos suficients , hauríeu de presentar ingressos de l'any 2019, que no hagueu inclòs a la
Declaració de Renda ( Renda garantida, pensió no contributiva......)

B M - 54068 2021 31/05/21 ***7753** GSF * Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021.



B M - 55904 2021 04/06/21 ***5861** SAG * Sentència de separació i extractes bancaris de cada mes de  l'any 2019 de la paga de manutenció, si
tinguessi

B M - 56078 2021 31/05/21 ***6652** ARJ * Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021.
B M - 57282 2021 10/05/21 ***7323** HEM * Heu de presentar el passaport de R.I. vigent.
B M - 61444 2021 09/06/21 ****2474* GRS * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la

sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
B M - 61483 2021 09/06/21 ***8263** YLG * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats  per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en

compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el
concepte.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria".
* Sol.licitud de baixa del padró de T.S.M

B M - 61882 2021 10/05/21 ****8802* AR * Cal justificar la baixada del preu de lloguer.
* Heu de presentar el document d'identitat i els ingressos de l'any 2019 de la persona I.R. segons consta al
padró.

B M - 62296 2021 18/05/21 ****8537* AEA * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Heu aportat ordres de pagament de transferència en lloc dels rebuts.

B M - 62406 2021 18/05/21 ****2833* AA * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. De gener a abril heu aportat ordres de transferència en comptes dels
rebuts.
* Heu d'aportar justificant de la reducció de l'import del lloguer de 400€ a 300 €.

B M - 62614 2021 09/06/21 ***8426** LEM * Segons l'AEAT A.M. i L.M. estaven obligats a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'han
presentada.

B M - 62655 2021 09/06/21 ****5507* MB *
Segons l'AEAT el sol·licitant  estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada
* Rebuts del mes de març,abril, maig

B M - 62692 2021 09/06/21 ***8455** ARG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 62789 2021 09/06/21 ***8884** JMR * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 62807 2021 10/06/21 ***9641** AEK * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 62962 2021 18/05/21 ****4279* OC * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 63892 2021 10/06/21 ***1730** FHG * Manca el número de compte, complet, on s'ingressa el lloguer

* Documentació, NIF vigent, i ingressos del 2019 de A.H.C. (padró)
B M - 63910 2021 18/05/21 ****4311* FKM * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. els documents que heu aportat no son rebuts, son ordres de
transferència.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Al contracte de lloguer que heu aportat, li manca la signatura de l'arrendatari.
* Llibre de família, si escau. Manca el full on ha d'estar inscrit H.B.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 67271 2021 06/05/21 ****9511* MRT * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Si heu rebut la renda garantida
durant l'any 2019 l'heu de presentar.

B M - 67358 2021 06/05/21 ****3054* BC * Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
* Heu de acreditar els ingressos per la pensió de l'any 2019

B M - 67749 2021 07/05/21 ***5747** AML * Heu d'acreditar el pagament dels rebuts de lloguer des de gener fins setembre de 2021.



B M - 67881 2021 07/05/21 ****7654* AK * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.

B M - 67968 2021 07/05/21 ****0457* HO * Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Si durant l'any 2019 vau cobrar
alguna pensió o renda garantida l'heu de presentar.

B M - 68053 2021 07/05/21 ****3236* AB * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.

B M - 68071 2021 07/05/21 ****6518* MA * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.

B M - 68272 2021 10/05/21 ***8313** OST * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 68391 2021 10/05/21 ****5906* MEH * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 68454 2021 10/05/21 ****7386* HEM * Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.
B M - 68603 2021 10/05/21 ****2539* NC * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que

escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.

B M - 68670 2021 10/05/21 ***8173** AAO * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 68724 2021 10/05/21 ****2996* MEI * Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de la renda de l'exercici 2019 i no l'ha

presentada.
B M - 72568 2021 28/05/21 ***9015** AHN * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. JUNY i JULIOL contracte nou

B M - 72622 2021 28/05/21 ***2963** NKB * No acrediteu ingressos suficients, hauríeu de presentar ingressos de l'any 2019 que no hagueu inclòs a la
Declaració de Renda/2019 ( Renda Garantida, pensió no contributiva, manutenció........)
* Número de compte de la propietària

B M - 72660 2021 28/05/21 ***9226** LEM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereix a la convocatòria.
B M - 72682 2021 28/05/21 ***7692** SCR * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Justificar el grau familiar, arrendador i arrendataris.

B M - 72799 2021 28/05/21 ****0357* AB * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. MAIG, JUNY, JULIOL/2021

B M - 72858 2021 28/05/21 ***8421** AFC * Donar de baixa a F.L.B que surt en el padró.
B M - 72958 2021 28/05/21 ****2762* HI * Número de compte de la propietària.
B M - 72987 2021 28/05/21 ***7239** BEB * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. JUNY, JULIOL

B M - 74040 2021 26/05/21 ****6171* AAF * Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada



B M - 74277 2021 08/06/21 ***8527** CMF * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.Ha portat la pròrroga

B M - 74503 2021 08/06/21 ****1982* CCF * Sentència de separació
B M - 74519 2021 08/06/21 ****4353* VS * Rebuts de lloguer de FEBRER  i JUNY de  l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per

mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
Al rebut ha de constar qui PAGA, qui COBRA, l'IMPORT  i el CONCEPTE.
* Renda Garantida Anual de l'any 2019.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de I.S. està
caducat.

B M - 74559 2021 08/06/21 ***8329** EMA * Estefania està obligada a fer la Renda del 2019
B M - 74697 2021 08/06/21 ****0078* SOJ * No acredita ingressos suficients ANY 2019.
B M - 74703 2021 01/06/21 ****1959* MEO * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 74759 2021 02/06/21 ****8791* CAM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

* Hauria de presentar algun document per acreditar el perquè paga de lloguer un import inferior a el que surt al
contracte de lloguer.

B M - 74989 2021 01/06/21 ***7749** OGN * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 74998 2021 08/06/21 ***7349** MCP * Rebuts de lloguer GENER, FEBRER I MARÇ de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la
sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència i que estàn empadronats.(
F.J.A.E.,A.P.J.,M.M.L.M.)
* No acredita ingressos any 2019 segons la convocatòria d'ajuts de lloguer.

B M - 75001 2021 01/06/21 ****9803* AC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. El número de CC que presenta és erroni.
* Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.

B M - 75045 2021 02/06/21 ****8498* BMM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75048 2021 01/06/21 ****5425* AEB * Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.EB, S.EB, que formen la unitat de

convivència.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de A.EB, S.EB.

B M - 75112 2021 10/06/21 ****1699* HSL * Rebuts de lloguer del mes de JULIOL de l'any 2021 pagat per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 75133 2021 10/06/21 ****2658* GCF * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75136 2021 01/06/21 ****6794* RD * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Segons l'AEAT S.D, estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.

B M - 75153 2021 10/06/21 ****9368* JPB * Rebuts de lloguer de GENER, FEBRER i MAIG  de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària,
rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga,
qui cobra, l'import i el concepte.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent (passaport), vigent de H.M.M.P.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 75210 2021 02/06/21 ***9626** EBK * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Falta documentació d'identitat de M.B.K, M.T.B, E.B,F.B, que formen part de la U.C.
* Acreditació d'ingressos de l'any 2019 de M.B.K, M.T.B, E.B,F.B, que formen part de la U.C.
* Ha de presentar les declaracions de renda de l'any 2019, consta més d'una presentades.

B M - 75226 2021 10/06/21 ***8484** MMR * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria. Hauríeu de presentar el justificant
d'haver rebut l'any 2019 la pensió d'aliments  que consta a la sentència del divorci.

B M - 75259 2021 10/06/21 ***0017** FFM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.



 
 
Terrassa, 22/09/2021
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B M - 75280 2021 10/06/21 ***1274** JRT * Rebuts de lloguer de JUNY de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés
en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el
concepte.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de G.F.M.V.
* Heu inclòs a la sol·licitud a N.M.M.R. i no consta empadronada a l'habitatge, no la tindrem en compte com a
unitat de convivència.

B M - 75318 2021 10/06/21 ****4806* MC * Segons l'Agència Tributària estàveu obligat a presentar la Declaració de Renda de l'exercici 2019 i l'heu
presentada.

B M - 75325 2021 10/06/21 ****0506* HZ * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75337 2021 10/06/21 ****9328* RE * Rebuts de lloguer de GENER, FEBRER i ABRIL de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la

sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereixen a la convocatòria.

B M - 75339 2021 08/06/21 ****6741* HD * Rebuts de lloguer de MARÇ  de  l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de
transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut
ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 75374 2021 10/06/21 ***1670** AGG * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75389 2021 08/06/21 ***5821** ANF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació.
* No acredita ingressos suficients any 2019 segons la normativa dels ajuts de lloguer.

B M - 75400 2021 10/06/21 ***8648** ACD * La sol·licitant és propietària d'un habitatge, hauria de demostrar que no en té l'ús i gaudi per separació o
divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntad o s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

B M - 75404 2021 08/06/21 ****6836* AEM * Rebuts de lloguer Gener,Febrer, Març, Abril  de l'any 2021 (segons rebuts es paga a vostè) pagats fins a la
data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o
rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.No està dempadronada H.CH.
* Compte bancari on paga els rebuts de lloguer

B M - 75554 2021 02/06/21 ****6821* AN * Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.N forma part de la unitat de
convivència.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de A.N.

B M - 75578 2021 02/06/21 ****3284* NLL * Segons l'AEAT A.L.L estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.
B M - 75608 2021 02/06/21 ****0904* AS * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75645 2021 02/06/21 ****0413* BEH * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75698 2021 02/06/21 ***7544** NRF * Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa saber a les persones que figuren al llistat que
disposen d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta notificació al tauler d'anuncis d'aquesta entitat gestora per presentar tota la
documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han detectat. En cas de no fer-ho, s'entendrà que desisteixen de la seva petició, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


