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Terrassa, 28/09/2020
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

En relació amb el procediment regulat per la Resolució TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió pagament del lloguer per
a l'any 2020, les persones que es relacionen a continuació han d'aportar la documentació que en cada cas s'hi indica per tal que l'òrgan encarregat de la gestió de
l'expedient pugui prosseguir el tràmit.

Expedient Data
Registre

DNI/NIE Perceptor Documentació a aportar

B G - 03397 2020 24/04/20 ****8034*  VH * A.L.V Obligat a fer la renda de 2018
B G - 03423 2020 24/04/20 ***2822** AGS * Segons l'Agència Tributària H.G.L està obligat a fer la renda exercici 2018 i no l'ha presentada.
B G - 08816 2020 05/06/20 ***9239** EMS * Titular obligat a fer la declaració de la renda 2018 i no l'ha presentada.
B G - 09530 2020 02/07/20 ****0702* MSN * No acredita ingressos suficients per poder pagar el lloguer. Manca ingressos oficials durant l'any 2018.

* Altres
B G - 09531 2020 03/07/20 ****2254* MVA * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE/ PASSAPORT de Diana Marcela
B G - 09532 2020 30/06/20 ***6961** JTN * 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)  Està OBLIGADA TEREZINHA DE JESUS
- Certificat d'Imputacions
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF (empresa)
- Certificat  prestació emès per l'OTG en cas d'atur
- Certificat de l'organisme pagador en el cas de pensions contributives o no contributives) Informe de vida
laboral, en els casos que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'IRPF.

B G - 09574 2020 01/07/20 ***2823** MML * No acredita ingressos suficients per pagar el lloguer. S'ha de presentar ingressos oficials de l'any 2018
B G - 09584 2020 03/07/20 ***6332** MRC * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.

L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.
B G - 09602 2020 03/07/20 ***3019** RSB * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del rebuts de lloguer de GENER de l'any 2020 pagat fins a la

data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B G - 09632 2020 29/06/20 ****6530* AB * No acredita ingressos suficients. Presentar ingressos oficials de l'any 2018


