
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 - 04512 2021 01/05/21 ***1657** MLS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. ANY 2021 DE GENER A
SETEMBRE de : M.L.S  i  M.V.  M.L
* Declaració responsable. Model 1
* Rebuts lloguer MAIG i JUNY/2021

B M - 08817 2021 05/05/21 ***3301** XRV * Nòmines i Certificat OTG, de gener a setembre/2021 de X.R.V. De les empreses: Iman Temporing, Randstad
Empleo,S.A. , Meditempus , Balnes Europe,S.l.

B M - 10837 2021 06/05/21 ***3947** RDB * Nòmines i/o certificat ingressos actuals (de gener fins a setembre), Certificat OTG, pensió no contributiva, de
la unitat de convivència.
* Declaració responsable. Model 1
* Heu de presentar el número del compte on ingressa el pagament del lloguer.

B M - 47584 2021 31/05/21 ***9529** NNR * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. TOTS ELS FULLS
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. ANY 2021 DE GENER A
SETEMBRE de : N.M. N.R   i   A.F. A.M
* Declaració responsable. Model 1
* Justificant rebaixa import lloguer.
* Naixement de :  C.A.N  i  L.A.N

B M - 47800 2021 01/06/21 ***8022** MFG * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. FALTEN FULLES : 8, 10.........
* Llibre de família, NAIXEMENT FILLA

B M - 47958 2021 01/06/21 ***2156** JMS * 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. MARÇ i ABRIL
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* No acredita 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........)

B M - 48778 2021 01/06/21 ****7130* MN * 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. FALTEN FULLS
* Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021. AFEGIR ELS FILLS

B M - 48982 2021 01/06/21 ****0308* AR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. FALTA SIGNATURA
* 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.
* 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..........)



B M - 49177 2021 01/06/21 ****4616* YT * 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. GENER, FEBRER, MAIG i JUNY/2021
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. TOTS ELS FULLS
* Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021. TOTS EL FULLS , ON CONSTIN
LES DUES PERSONES SOL.LICITANTS :  Y.T.   i    S.T
* Nie de : Y.T

B M - 49209 2021 01/06/21 ****6423* KA * Llibre de família, si escau.
* 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.......)

B M - 49320 2021 01/06/21 ***8259** MKK * Llibre de família.
* B.K. consta a la sol.licitud i no està empadronat.
* Documentació de : O.B  i M.K estàn empadronats i no consten en la sol.licitud

B M - 58557 2021 11/05/21 ***2703** FBB * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Heu de presentar el contracte complert.
* 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. Heu de presentar el passaport de la persona
A.C., segons padró.

B M - 58863 2021 11/05/21 ****3024* AB * 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. Heu de presentar els passaports de les
persones: N.B., B.B. i B.B. segons padró.

B M - 59796 2021 11/05/21 ***0040** LVA * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Si durant l'any 2019 va cobrar la
renda garantida l'haurà de presentar.

B M - 59853 2021 11/05/21 ***7785** AMA * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 60061 2021 11/05/21 ***8525** GOM * 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. Heu de presentar el contracte complert.
* Heu de presentar els documents d'identitat i els ingressos de l'any 2019 de les persones B.I.O.M. i S.Y.O.M.,
segons figura al padró.

B M - 62929 2021 12/05/21 ****1633* MEB * 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 - 63596 2021 10/06/21 ***3091** HBZ * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* Donar de baixa al padró de M.B o portar la seva documentació

B M - 64015 2021 12/05/21 ***3472** IHH * 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 - 64227 2021 10/06/21 ***3383** JMS * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Llibre de família, si escau.
* 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 - 64253 2021 10/06/21 ***8319** AMC * 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.
* Llibre de família, si escau.
* Donar de baixa al padró N.S

B M - 64266 2021 10/06/21 ***8648** EMC * 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.
* Llibre de família, si escau.
* 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.
* 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.
* Declaració responsable. Model 1
* Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva.

B M - 64783 2021 11/06/21 ****7092* MCG * NIE vigent del sol·licitant .
B M - 65338 2021 11/06/21 ***5528** JFB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. SIGNAT PEL SOL·LICITANT.

* Llibre de família on consti I.F.V.
* Passaport de S.V.G

B M - 65436 2021 11/06/21 ****5357* DS * Llibre de família on constin els fills.
* NIE vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* NIE vigent i Declaració de Renda de l'exercici 2019 de U.R.D.

B M - 65440 2021 11/06/21 ***3508** SNL * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. TOTS ELS FULLS

B M - 65519 2021 11/06/21 ***8489** ABB * Nòmines i/o certificat ingressos, Certificat OTG, pensió no contributiva, de gener a setembre de 2021  de tots
els membres de la unitat de convivència.
* Declaració responsable. Model 1
* NIE vigent, vida laboral i ingressos 2019 i 2021 de ND.BH.

B M - 65703 2021 11/06/21 ***5525** JMC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Falta la signatura del sol·licitant.
* Fulls 6 i 7 del contracte de lloguer vigent.
* Contracte de lloguer anterior al de data 25/02/2021.

B M - 65724 2021 11/06/21 ***8673** CBB * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. Signat per ambdues parts.
* DNI/NIE vigent i ingressos 2019 de S.AA

B M - 66059 2021 11/06/21 ***8455** SNN * 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.
* Llibre de família, si escau.

B M - 66380 2021 11/06/21 ****2733* FE * NIE vigent d'O.E. i passaport vigent de MB.E.
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereixen a la convocatòria.



B M - 66491 2021 11/06/21 ****7978* MA * Llibre de família.
* NIE vigent del sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. El que no tingui NIE que
presenti passaport vigent.
* Segons l'Agència Tributària I.A. estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.

B M - 66493 2021 11/06/21 ***6961** MBB * 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.
* Llibre de família o acta matrimoni.
* NIE vigent de K.B.
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereixen a la convocatòria.

B M - 66505 2021 11/06/21 ***1025** RRD * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereixen a la convocatòria.
B M - 66542 2021 11/06/21 ***7312** DEG * 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.
* Llibre de família.
* No acrediteu el mínim d'ingressos (exercici 2019) que es requereixen a la convocatòria.

B M - 66601 2021 11/06/21 ***1132** SGP * 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.

B M - 66662 2021 11/06/21 ****0239* FLB * Rebuts de lloguer dels mesos de gener, febrer i juny de l'any 2021 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. TOTS ELS FULLS.
* NIE vigent de la sol·licitant.
* Contracte de lloguer anterior a l'actual.

B M - 66730 2021 11/06/21 ****8773* OYG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. FALTA LA SIGNATURA.
* DNI vigent i ingressos de l'any 2019 de S.C.B.J.

B M - 67494 2021 12/05/21 ****9047* KK * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 67524 2021 12/05/21 ***6499** AMO * Segons l'AEAT la persona F.E.M. estava obligada a fer la declaració de la renda de l'exercici 2019 i no la

presentada.
B M - 68110 2021 18/05/21 ***8626** ERC * Heu aportat certificat de renda garantida de l'any 2020, hauríeu d'aportar el certificat de l'any 2019 ( si vàreu

rebre aquesta prestació)
* Heu d'aportar document d'identitat i justificant d'ingressos (si en te) de J.F.F.I.

B M - 68366 2021 18/05/21 ****5978* NH * 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)
* Segons l'AEAT el sol·licitant    N.H.   estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.



B M - 68413 2021 18/05/21 ****6755* OA * Llibre de família, si escau.
* 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)
* Heu d'aportar justificant de les pensions públiques exemptes de l'any 2019.

B M - 68695 2021 11/05/21 ****4880* MK * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Heu de justificar el pagament de la fiança.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 68874 2021 10/05/21 ****0967* RA * 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 - 68897 2021 10/05/21 ****4308* HL * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 69004 2021 10/05/21 ****4318* AEM * Títol de família nombrosa.

* 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 - 69077 2021 10/05/21 ***8230** CAG * Llibre de família, si escau. Cal presentar el llibre on estiguin inscrits els menors J.P.M.J. i N.G.M.J.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* Heu de presentar els documents d'identitat i els ingressos de l'any 2019 de les persones N.J.V.R. i A.D.V.R.;
segons padró.

B M - 69095 2021 18/05/21 ****5014* MEB * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 69104 2021 10/05/21 ****1805* NK * 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 - 69189 2021 10/05/21 ***8267** EMA * 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) I qualsevol pensió que va rebre l'any 2019
* 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 - 69204 2021 10/05/21 ****9743* SY * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 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 - 69325 2021 10/05/21 ****5201* EA * Llibre de família, si escau.
* Heu de presentar el passaport o document d'identitat i si cal ingressos de l'any 2019 de les següents
persones; F.B., S.A. i O.A. Segons consta al padró.

B M - 69346 2021 10/05/21 ***3015** AET * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 69372 2021 10/05/21 ****9814* HGB * Cal que aporti justificant que els rebuts estan pagats.
B M - 69645 2021 11/05/21 ****3153* MEK * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 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 - 69795 2021 11/05/21 ****8480* FE * 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. Heu de presentar el NIE de la persona M.M.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 69842 2021 11/05/21 ****7863* BA * 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 - 69876 2021 11/05/21 ****1899* AEK * 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 - 69980 2021 11/05/21 ***3564** IPV * Heu de presentar el nou contracte de lloguer i rebuts
* Heu de presentar el padró històric colectiu

B M - 70009 2021 11/05/21 ****7879* LM * Llibre de família, si escau. Heu de presentar el full on estan inscrits els menors.
B M - 70084 2021 11/05/21 ****0145* YEB * 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 - 70123 2021 11/05/21 ****2508* LZ * 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 - 70346 2021 19/05/21 ****2261* KK * Heu d'aportar document que acrediti que s'ha dipositat la fiança del contracte de lloguer al INCASOL.
B M - 70370 2021 19/05/21 ***9294** ACF * Heu d'aportar documents d'identitat  i justificant d'ingressos de l'any 2019 de M.B.C. I DE M.M.C.
B M - 70385 2021 11/05/21 ***8355** AZZ * Llibre de família, si escau.
B M - 70388 2021 19/05/21 ****3790* MH * Heu d'aportar document d'identitat i justificant d'ingressos de l'any 2019 de A.H.
B M - 70405 2021 11/05/21 ****3963* SH * 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 - 70425 2021 11/05/21 ****7107* FEH * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a

l'arrendador. Ha de justificar el pagamament de la fiança.
* 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 - 70507 2021 11/05/21 ****3304* YVB * Heu de presentar els ingressos de l'any 2019 individuals
B M - 70546 2021 14/05/21 ***9964** MVM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

* Heu d'aportar document d'identitat i justificant d'ingressos per a l'any 2019 (si en te ) de J.J.G.B.
B M - 70605 2021 21/05/21 ****2017* AEA * 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 - 70643 2021 11/05/21 ***3196** RBA * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 70712 2021 19/05/21 ****1913* ACR * 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 - 70771 2021 21/05/21 ****2905* NL * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 70804 2021 19/05/21 ****8974* AD * 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 - 70847 2021 14/05/21 ***8345** MRH * 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)
* Segons l'AEAT el sol·licitant M.R.H. estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.

B M - 70851 2021 21/05/21 ****5885* HEA * 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 Z. S. vigent.

B M - 70884 2021 21/05/21 ***8234** AER * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 70929 2021 19/05/21 ***7832** IVP * 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 rebuts que heu aportat estan borrosos i no es pot veure res.

B M - 70944 2021 21/05/21 ****1254* MEA * 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 contracte complet i acreditar el pagament de la fiança.

B M - 70976 2021 19/05/21 ***8137** SHC * Heu d'aportar justificant de l'ingrés de la fiança a l'INCASOL
B M - 71000 2021 21/05/21 ****1181* HC * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a

l'arrendador. Falta el document que acredita el pagament de la fiança.
B M - 71002 2021 19/05/21 ****8704* MEO * 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 d'aportar document que acrediti la rebaixa de l'import del lloguer.

B M - 71054 2021 19/05/21 ****7044* MD * Llibre de família, si escau.
* 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)
* Heu d'aportar document d'identitat  i justificant d'ingressos de l'any 2019 ( si en te) de A.C.E.D.

B M - 71084 2021 19/05/21 ****3700* SGG * 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)
* Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 71108 2021 21/05/21 ***5867** LGD * 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 - 71140 2021 19/05/21 ***7414** MEM * Heu d'aportar document que justifiqui l'ingrés de la fiança a l'INCASOL.
B M - 71171 2021 21/05/21 ****4667* AT * Llibre de família on constin: B. T. i M. T.

* 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.
* 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 el document d'identitat vigent de S.
T.

B M - 71172 2021 19/05/21 ****9879* ML * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 71184 2021 21/05/21 ***7981** AVC * 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 - 71276 2021 19/05/21 ****7448* MEM * heu d'aportar documents d'identitat i justificant d'ingressos de l'any 2019 ( si en tenen) de Mu.E.M. I DE M.R.



B M - 71303 2021 21/05/21 ****5996* SAM * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals (des de gener fins a setembre 2021), Certificat OTG, pensió no
contributiva de tots els membres que formen la unitat de convivència.

B M - 71325 2021 19/05/21 ***4341** IER * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 71475 2021 21/05/21 ****0260* JEC * 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.
* 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. E.

B M - 71598 2021 24/05/21 ****3901* EJ * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 71663 2021 24/05/21 ****3348* MJ * Rebut de lloguer del mes de juny 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.
* Ha de presentar algun document per justificar que l'import que paga de lloguer es inferior al que surt al
contracte.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 71725 2021 24/05/21 ****3606* MN * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta la signatura del sol·licitant.
* 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 - 71946 2021 18/05/21 ****2268* NK * Llibre de família, si escau.
* 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.Heu d'aportar document d'identitat de F.A.H.,
M.K. i de Y.K.
* Heu a'aportar document que acrediti el pagament de la fiança del contracte d'arrendament.

B M - 72004 2021 28/05/21 ***7650** RLY * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. ANY 2021 DE GENER A
SETEMBRE  de: R.L.Y   i    H.N.

B M - 72031 2021 18/05/21 ****8976* HK * Llibre de família, si escau.
* Heu d'aportar document d'identitat  i justificant d'ingressos de l'any 2019 ( si en te)de Yas. K.

B M - 72441 2021 18/05/21 ****4979* AR * Llibre de família, si escau. al document que heu aportat li manquen els fulls on estan inscrites  Y.R. i Y.R.
B M - 72465 2021 28/05/21 ****8143* AZ * Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A

SETEMBRE/2021  de : A.Z.  i   A.L.
* Declaració responsable. Model 1

B M - 73098 2021 31/05/21 ***3105** JMC * 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 - 73137 2021 31/05/21 ***6199** CBG * 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.  FIANÇA
* No acrediteu ingressos suficients, hauríeu de presentar ingressos de l'any 2019 (Renda Garantida, pensió no
contributiva...... )

B M - 73152 2021 31/05/21 ****2663* ECS * Manutenció fills de GENER A SETEMBRE/2021
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021 de: E.G. C.S.  i  A.M. L.Q.
* Declaració responsable. Model 1

B M - 73198 2021 31/05/21 ****8944* MS * Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A SETEMBRE DE
: M.S. ,  F.S. , CH.S. , O.S
* Declaració responsable. Model 1

B M - 73499 2021 31/05/21 ****3192* EQ * Falta l'import en els rebuts de febrer i maig/2021
* 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......)



B M - 73515 2021 31/05/21 ****8829* JAV * 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. CADUCATS : J.A.V   i   N.G.I.D

B M - 73534 2021 31/05/21 ***8317** MLD * Segons l'AEAT la sol.licitant estava obligada a fer la Declaració de Renda 2019 i no l'ha presentada.
B M - 73616 2021 31/05/21 ***7400** EGP * Declaració responsable. Model 1

* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021 de :  E.R. G.P. ,  Y.M.R. , D.G.M.

B M - 73644 2021 31/05/21 ****8785* AE * 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.....)

B M - 73746 2021 31/05/21 ****9376* OEI * Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. de GENER A SETMBRE/2021
de O.E.I
* Declaració responsable. Model 1

B M - 73767 2021 31/05/21 ***4248** ASM * Documentació de M.S.M  surt al padró.
* Número de compte de l'propietari

B M - 73782 2021 31/05/21 ****6996* EEM * 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......)

B M - 73901 2021 31/05/21 ****9428* IZ * 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........)

B M - 73940 2021 10/06/21 ****0651* HEA * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos, Certificat OTG, pensió no contributiva, de gener a setembre de 2021.

B M - 74013 2021 31/05/21 ***3610** NGR * Segons l'AEAT,   E.C. estava obligat a fer la Declaració de Renda/2019 i no l'ha presentada.
B M - 74192 2021 31/05/21 ***6370** IGM * 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 contribtiva, manutenció......)
B M - 74290 2021 31/05/21 ****7504* KMN * 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.......)
B M - 74367 2021 09/06/21 ****5753* HC * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del Passaport de F.C/A.C/M.C
B M - 74385 2021 31/05/21 ****8539* BEA * Docmentació de S. E.A. R. que surt al padró

* Número de compte de la propietaria.
B M - 74431 2021 09/06/21 ****0580* AVL * 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.
* 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.
* 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.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

B M - 74472 2021 09/06/21 ***7431** VSS * Numero de compte del propietari.
* Donar de baixa al padró de M.L.M o portar la documentació (dni, ingressos..)

B M - 74498 2021 09/06/21 ***5805** YFV * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 74565 2021 09/06/21 ***8394** SGS * Donar de baixa al padró Y.G.S I R.D
B M - 74649 2021 09/06/21 ****5844* IC *  Núm. compte on s'ha d'ingressar la prestació i núm. compte del propietari.

* Passaport de M.M
B M - 75019 2021 01/06/21 ****3367* NO * Nòmines i/o certificat ingressos actuals des de el mes de gener fins a setembre (Certificat OTG, pensió no

contributiva)
* Declaració responsable. Model 1

B M - 75075 2021 09/06/21 ***4728** MMC * 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 - 75086 2021 09/06/21 ***4424** KAA * Ha de portar algún document (contracte modificat, annex) on quedi clar l'adreça correcta del contracte

presentat, no es correspon amb la referència cadastral ni amb la que surt al volant d'empadronament.
B M - 75124 2021 21/05/21 ****0229* 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. Cal aportar rebuts i no moviments del compte.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.



B M - 75310 2021 11/06/21 ****8982* MH * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. FALTA EL FULL 6.
* El sol·licitant consta com a propietari d'un habitatge. Haurà de demostrar que no en té l'ús i gaudi per causes
alienes a la seva voluntat o l'ha obtingut per transmissió mortis causa.

B M - 75340 2021 21/05/21 ****2665* MM * 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 R. A. R. T.
* 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 passaport de la sol·licitant i document
d'identitat de R. A. R. T.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 75425 2021 02/06/21 ***0215** ACM * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals des de gener fins a setembre (Certificat OTG, pensió no contributiva).

B M - 75442 2021 21/05/21 ****3327* EH * 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 passaport de A. H.

B M - 75458 2021 21/05/21 ****1888* AD * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal també segell i signatura del banc.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 75463 2021 08/06/21 ****7367* KM * Rebuts de lloguer de GENER 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 acredita ingressos suficients any 2019 segons normativa dels Ajuts de Lloguer.

B M - 75478 2021 11/06/21 ***9251** KER * Rebuts de lloguer de gener, febrer, maig i 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.
* Segons l'Agència Tributària B.G.B. estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.

B M - 75682 2021 02/06/21 ****8772* REM * 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. (el que presenta es consulta de rebuts domiciliats)
* Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.EM.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals (Certificat OTG, pensió no contributiva) des de el gener fins a
setembre.
* Declaració responsable. Model 1

B M - 75743 2021 02/06/21 ***5370** JPB * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75759 2021 02/06/21 ***8014** MMB * Rebut de lloguer del mes de juny 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 - 75827 2021 02/06/21 ****5251* MOC * Segons l'AEAT I.OC, que forma part de la UC, estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i
no l'ha presentada.

B M - 75828 2021 11/06/21 ****1609* CCQ * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75837 2021 11/06/21 ****5470* EZ * Rebuts de lloguer dels mesos de gener, febrer i març 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.
* 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 - 75845 2021 02/06/21 ***8165** MGK * Certificat històric 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 - 75848 2021 02/06/21 ****4345* MEG * Ha d'acreditar el pagament de la fiança al propietari.
B M - 75864 2021 08/06/21 ****1683* MN * Certificat ingressos de l'any 2019 de PD.N (Certificat OTG, pensió no contributiva, declaració d'irpf).

* Original o fotocòpia  del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de PD.N.
B M - 75874 2021 11/06/21 ***8569** MJO * 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 - 75887 2021 11/06/21 ****3165* SEA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. El document presentat conté esmenes, el número no es correcte.
* Manca el rebut de lloguer del mes d'abril 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.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria (ingressos de l'any 2019).

B M - 75908 2021 11/06/21 ****2789* MEK * Llibre de família, si escau.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 75929 2021 08/06/21 ****3774* JFL * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Ha de presentar el contracte de lloguer sencer.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 75935 2021 02/06/21 ***3681** AFA * Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva.
* Declaració responsable. Model 1
* Ha d'acreditar el pagament de la fiança al propietari.
* Títol de família nombrosa.
* Document acreditatiu víctima de terrorisme.
* Document acreditatiu del Pla de protecció internacional a Catalunya, Acord Govern de 28 de gener de 2014.
* Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.
* Títol de família monoparental.
* Documentació acreditativa grau i barem mobilitat, si escau.
* Mitjà de prova qualificat d'acord amb l'art. 33 Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
* Certificat de reconeixement del grau de disminució emès pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
* Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/ATC/TGSS)
* 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.
* Llibre de família, si escau.
* 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.
* 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.
* Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021.

B M - 75941 2021 11/06/21 ****2085* FEH * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 75950 2021 11/06/21 ***6344** MGB * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

* 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.
* Llibre de família, si escau.

B M - 75969 2021 11/06/21 ***8101** SRR * Rebuts de lloguer dels mesos de 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.
* El número de compte del propietari on es fa l'ingrés del lloguer.



 
 
Terrassa, 05/10/2021
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B M - 75972 2021 11/06/21 ****5711* AB * Rebut de lloguer del mes de març 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.
* Ha de presentar el número de compte on fa l'ingrés de la renda de lloguer. El número que consta als rebuts
presentats no coincideix amb el que surt al contracte de lloguer. Ha d'acreditar que està al corrent de
pagament de la renda de lloguer.

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.


