
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 - 06775 2021 03/05/21 ***8609** YPR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 06883 2021 04/05/21 ***7360** MOV * L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador
B M - 07813 2021 04/05/21 ***6704** VCR * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 09379 2021 06/05/21 ***4724** PBP * 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. Heu de presentar els rebuts pagats de l'any 2021 fins al mes d'abril
* 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 - 09645 2021 06/05/21 ***6737** JBM * El full de transferècia bancaria està sense signar per la sol·licitant, cal que el signi.
B M - 12296 2021 07/05/21 ****5511* CM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. Manquen les firmes i el segell del banc.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada 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 DNI i els ingressos de l'any 2019 de la persona M.F.M.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

B M - 10471 2021 06/05/21 ***8933** SSG * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatória.
B M - 08057 2021 04/05/21 ****8651* FEB * Haurà de presentar el rebut del mes de juny del 2021 pagat segons les bases de la convocatòria
B M - 08180 2021 04/05/21 ***6673** JIC * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 08316 2021 04/05/21 ***2236** LGG * Haurà de presentar el rebut de lloguer del mes de maig de l'any 2021 pagat segons requereix la

convocatòria.
B M - 08731 2021 04/05/21 ***7571** BPV * Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de rensa de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.
B M - 09863 2021 03/05/21 ****9314* MN * Manca passaport del membre familiar amb inicials N.N. actualitzat
B M - 09935 2021 03/05/21 ***7187** VSG * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Hauria de justificar si va tenir

ingressos l'any 2019 per la pensió alimenticia.
B M - 10007 2021 06/05/21 ****1790* HB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. El full de transferència bancaria està sense signar, cal que el sol·licitant el signi.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Heu d'acreditar el pagament de la fiança.
* Heu de presentar el DNI i els ingressos de l'any 2019 de la persona R.R.C.

B M - 10117 2021 06/05/21 ***5660** FLD * Heu de presentar tots els rebuts de lloguer pagats fins al juliol de l'any 2021
B M - 10140 2021 03/05/21 ***0384** IRG * Ha de portar el DNI/NIE i ingressos de l'any 2019 de la persona A.G.R. que surt al certificat de convivencia.
B M - 10380 2021 06/05/21 ***6270** JPC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. El sol·licitant ha de signar el full.
* Heu de presentar el rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats sengons requereix la convocatòria.

B M - 10381 2021 03/05/21 ***3148** AAA * La sol·licitant A.A.A. hauria de portar document amb els ingressos que va tenir l'any 2019 individualment.



B M - 12079 2021 05/05/21 ***6646** SSB * Haurà de presentar el número del compte on paga el lloguer.
* La sol·licitant haurà de presentar la declaració de l'IRPF de l'exercici 2019

B M - 12125 2021 05/05/21 ****1583* HBM * Ha de presentar DNI/NIE i ingressos de l'any 2019 de la persona O.A.
B M - 12168 2021 07/05/21 ***9611** RGP * 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. Manca l'acreditació del pagament de la fiança.

B M - 12457 2021 08/05/21 ***7808** MRC * 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 - 13634 2021 05/05/21 ***9629** FDC * 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.N.

B M - 10777 2021 06/05/21 ***8562** GMA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. LA SOL·LICITANT HA DE SIGNAR EL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCARIA.

B M - 11410 2021 03/05/21 ****2785* MFM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 10838 2021 06/05/21 ***8018** GMB * 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.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatoria.

B M - 11076 2021 07/05/21 ***3664** BMF * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 11136 2021 05/05/21 ***3929** JPC * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatoria.
B M - 11218 2021 07/05/21 ***8602** ACT * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. Manca el segell i signatura del banc.
B M - 11382 2021 05/05/21 ****8018* FC * Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021. Cal que el sol·licitant presenti

una sol·licitud de subvencions de la convocatòria 2021
B M - 11461 2021 05/05/21 ***5401** MGM * Els rebuts presentats els manca les dades complertes amb els números de compte tant de l'arrendatària com

de l'arrendador. Segons requereix la convocatòria.
* 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 - 11462 2021 03/05/21 ***3633** FAN * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. L'arrendatari hauria de acreditar el pagament de la fiança
* Segons l'AEAT el sol·licitant F.A.N. i els membre J.T.A., esteven obligats a fer la declaració de la renda de
l'exercici 2019 i no l'han presentada.
* Els membres N.T.A. haurà de presentar el DNI/NIE vigent i els ingressos de l'any 2019. H.E. hauria de
presentar el document Passaport vigent.

B M - 11874 2021 07/05/21 ***1828** EPA * 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.



B M - 11912 2021 07/05/21 ****5300* MGG * 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. Manca l'acreditació del pagament de la fiaça
* Llibre de família, si escau.

B M - 12493 2021 08/05/21 ***3390** SDM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Heu de presentar el DNI i ingressos de l'any 2019 de la persona C.N.P.G.

B M - 12771 2021 08/05/21 ****2646* AEK * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del sol·licitant.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 12810 2021 08/05/21 ****4043* PS * 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.
* 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 - 12911 2021 09/05/21 ****3335* RB * Heu de presentar el passaport de la persona MHM
B M - 12940 2021 09/05/21 ***6808** PRC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació
B M - 12992 2021 09/05/21 ***7863** ESF * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 13125 2021 09/05/21 ****9127* MEG * 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.
* 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 - 13147 2021 09/05/21 ****6116* YR- * 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 - 13224 2021 09/05/21 ****3154* EJL * 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 - 13229 2021 09/05/21 ***8818** RTC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Manca la signatura de la 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. Heu de presentar el contracte de lloguer amb tots els fulls.

B M - 13316 2021 10/05/21 ***8882** DRM * 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.
* 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 - 13404 2021 10/05/21 ***9209** MAA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 13526 2021 05/05/21 ****0849* BF * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la I.F.
B M - 13585 2021 05/05/21 ****8319* AS * Heu de presentar el certificat de renda garantida de l'any 2019
B M - 13682 2021 05/05/21 ***8197** KLL * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.



B M - 13879 2021 05/05/21 ****8407* SH * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 15335 2021 11/05/21 ***7638** MSC * 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 - 19198 2021 07/05/21 ****1784* MAB * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 19745 2021 07/05/21 ****3724* RR * Llibre de família on surtin tots els fills.
B M - 20903 2021 10/05/21 ***5511** MAC *  "No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria".
B M - 21970 2021 14/05/21 ***4618** ESG * 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.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de YNA o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 22623 2021 15/05/21 ***8235** MMI * 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.  HEU D'APORTAR ELS REBUTS DE GENER I FEBRER DEL
CONTRACTE ANTERIOR.
* 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)
* 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 COPIA DEL PASSAPORT
DE HGT.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 22736 2021 15/05/21 ***6276** MFP * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació  HEU D'APORTAR EL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA SIGNAT PER EL SOL·LICITANT.
* ALS REBUTS APORTATS, NO ES VEU DE QUIN COMPTE ES FA EL PAGAMENT NI QUIN COMPTE ES
EL BENEFICIARI.

B M - 22874 2021 15/05/21 ***6354** JRV * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. L'ARXIU QUE HEU ADJUNTAT, ESTÀ MALMÈS.

B M - 22977 2021 16/05/21 ***7835** MDA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. MANCA LA SIGNATURA DEL SOL·LICITANT DE L'AJUT.

B M - 26084 2021 18/05/21 ***9988** NFO * 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 E.C. ( NIE O PASSAPORT VIGENT)

B M - 27021 2021 18/05/21 ***9599** MNG * 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.
* 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 DOCUMENTS D'IDENTITAT
DE O.C.N. I DE M.C.N.



B M - 27076 2021 18/05/21 ***0594** JCA * 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.
* 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 DOCUMENTS DE
IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS ( SI EN TENEN) DE G.A.C.B., A.S.C.B, A.L.C.B I DE P.D.C.B.

B M - 27078 2021 18/05/21 ***3099** RBG * 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.MANCA DOCUMENT D'IDENTITAT DE R.B.G.
* HEU D'APORTAR DOCUMENT ON ES JUSTIFIQUI LA BAIXADA DE LLOGUER.

B M - 27122 2021 18/05/21 ****3870* AA * 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 REBUTS BANCARIS O JUSTIFICANT DE TRANSFERÈNCIA  QUE JUSTIFIQUI EL
PAGAMENT DELS REBUTS DE GENER A MAIG.
* HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFCAT D'INGRESSOS (SI EN TENEN) DE LES
SEGÚENTS PERSONES:  A.A., M.A., N.A., M.A. I DE H.O

B M - 27191 2021 18/05/21 ***8704** NBG * 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. HEU APORTAT NOMÉS EL PRIMER FULL DEL CONTRACTE. HEU D'APORTAR EL
CONTRACTE SENCER.
* Llibre de família, si escau.
* HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICAT D'INGRESSOS ( SI EN TE) DE M.E.C.P.

B M - 29593 2021 19/05/21 ***8184** MDT * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 29621 2021 19/05/21 ****9380* FEK * 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.
* A.N.E.K. NO ESTA EMPADRONAT A LA VIVENDA, HEU D'APORTAR LA SENTÈNCIA DE DIVORCI ON  HI
CONSTI LA GUARDA I CUSTODIA .

B M - 29643 2021 19/05/21 ****9022* FEK * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.LA COPIA DEL CONTRACTE DE LLOGUER QUE HEU APORTAT, ES INCOMPLETA. hEU
D'APORTAR EL CONTRACTE AMB TOTS ELS FULLS.

B M - 29732 2021 19/05/21 ***5945** PJM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* HEUD'APORTAR EL CONTRACTE DE LLOGUER ANTERIOR AL SIGNAT AMB DATA  01 DE MAIG DE
2021.

B M - 29775 2021 19/05/21 ***5317** JTS * 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 - 29679 2021 19/05/21 ****0216* RA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació HEU D'APORTAR EL FULL DE TRANSFERÈNCIA SIGNAT PER EL 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 - 29701 2021 19/05/21 ***4722** ILR * 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 - 29789 2021 19/05/21 ****0348* EFA * 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 - 33088 2021 18/05/21 ****4362* KMB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 33114 2021 21/05/21 ****0757* NBR * 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.
* 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 - 23111 2021 16/05/21 ***8417** HFA * 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 D'NGRESSOS DE
M.F. I DE M.I.A., SI EN TENEN.
* 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 ELS DOCUMENTS
D'IDENTITAT DE M.F. I DE M.I.A.
* HEU DE JUSTIFICAR LA REBAIXA DE L'IMPORT DEL REBUT DE LLOGUER.

B M - 24580 2021 17/05/21 ***6134** NMF * Títol de família monoparental. HEU D'APORTAR TÍTOL VIGENT(EL QUE APORTEU HA CADUCAT)
* 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.
* 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 M.C.E.V.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
* HEU D'APORTAR CERTIFICAT D'INGRESSOS PER RENDA GARANTIDA DE L'ANY 2019

B M - 41194 2021 27/05/21 ***2406** AAC * 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 - 47455 2021 31/05/21 ***4979** LSA * 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/2021
* 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
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.

B M - 57635 2021 04/06/21 ***8315** IDA * 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 - 57638 2021 04/06/21 ***9597** SAM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* 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 - 57956 2021 06/06/21 ***5904** NMM * Manca el full número 6 del contracte de lloguer correspon amb la renda
* Full de transferència bancària manca la signatura del banc



B M - 34081 2021 24/05/21 ****9440* NM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 14169 2021 05/05/21 ****6490* HEM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Heu de presentar el certificat de
Renda Garantida de l'any 2019

B M - 14895 2021 10/05/21 ***2812** LMO * 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)
* 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 DNI de M.M.L., M.C.O.M.,
C.M.O.

B M - 15007 2021 10/05/21 ***9415** LRR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 15101 2021 10/05/21 ***8375** JAQ * 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 H.J.C.B.
* Heu de presentar els rebuts dels mesos de gener, febrer, abril i maig com es demana a la convocatòria. Els
presentats no justifican el pagament del lloguer

B M - 15116 2021 10/05/21 ***7297** YCM * 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 - 16459 2021 11/05/21 ***2975** JPM * 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 - 16710 2021 11/05/21 ****1917* GMC * 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.
* Llibre de família, si escau. Heu de presentar llibre de familia on surtin inscrits C.L.C.M. i J.L.C.M.
* Heu de presentar el NIE i ingressos del membre J.A.M.C.,

B M - 16793 2021 11/05/21 ***3198** PBA * Llibre de família, si escau. Heu de presentar el llibre de familia on consti G.C.R.
B M - 16796 2021 11/05/21 ***9561** JPM * 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 - 16809 2021 11/05/21 ***2761** MRS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 16904 2021 11/05/21 ***5995** ARS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Heu de signar el full de transferéncia bancària.
* 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 - 17044 2021 11/05/21 ***3287** AMP * 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.
* Heu de presentar el DNI i els ingressos de l'any 2019 de la persona J.M.G.

B M - 16912 2021 11/05/21 ***5489** ROM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Manca signar el full per la persona sol·licitant.

B M - 16924 2021 11/05/21 ***8131** VPV * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. El full s'ha d'omplir amb les dades que en demana.
* Llibre de família, si escau. Heu de presentar els full on estan inscrits els fills
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocàtoria.

B M - 17034 2021 11/05/21 ***0193** LOT * 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. Solament ha presentat el mes de maig.

B M - 22148 2021 14/05/21 ***4737** ENM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Heu d'aportar sentencia de separació o document on consti la custòdia compartida dels fills.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 22417 2021 14/05/21 ***8475** MAM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. MANCA LA SIGNATURA DEL TITULAR.
* 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. MANCA EL REBUT DEL MES D'ABRIL.
* 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)
* 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. MANCA EL PASSAPORT DE  J.F.A
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 23041 2021 16/05/21 ***3103** AEM * 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 R.E.

B M - 23089 2021 16/05/21 ***8122** AFT * 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 - 23144 2021 16/05/21 ***0170** JLM * 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 nombrosa.
* 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)
* 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 - 23232 2021 16/05/21 ****2475* HT * 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 JUSTIFICACIO D'INGRESSOS DE
S.T. I DE F.A.
* 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 ELS DOCUMENTS
D'IDENTITAT DE S.T. I DE F.A.

B M - 23489 2021 17/05/21 ****1699* HAK * 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)
* 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.
* Segons l'AEAT el sol·licitant H.A.K. estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.

B M - 23688 2021 17/05/21 ***8040** GCL * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 23740 2021 17/05/21 ***8334** SCS * MANCA LA DATA I LA SIGNATURA DEL SOL.LICITANT AL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCARIA
(SEPA)

B M - 23864 2021 17/05/21 ****7321* BB * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. HEU D'APORTAR EL CONTRACTE ANTERIOR DE DATA 09/01/2017
* MANCA LA DATA I LA SIGNATURA AL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (SEPA)
* HEU D'APORTAR, SI HO TENIU, CERTIFICAT DE RENDA GARANTIDA DE L'ANY 2019

B M - 23868 2021 17/05/21 ***3944** NCG * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
* HEU D'APORTAR INGRESSOS I DOCUMENT D'IDENTITAT DE R.G.C.

B M - 24549 2021 17/05/21 ****4807* SMO * 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 QUE APORTEU ELS DOCUMENTS
D'IDENTITAT ( NIES) DE : S.N.O., P.E.R.Y., B.J.M I DE S.J.M.
* MANCA LA SIGNATURA I EL SEGELL DEL BANC AL FULL DE TRANSFERENCIA BANCARIA ( SEPA)



B M - 24665 2021 17/05/21 ****1015* AEG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* 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)
* 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 ELS DOCUMENTS
D'IDENTITAT DE: A.E.G, M.A.J., H.E.M  I DE A.E.G.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

B M - 25144 2021 17/05/21 ****7829* MS * 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.
* 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 DOCUMENTSD'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS ( SI EN TENEN) DE M.S.,
S.S., I A.H.

B M - 25235 2021 17/05/21 ***3113** DAÁ * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. HEU D'APORTAR CÒPIA DEL CONTRACTE DE LLOGUER SENCER.
* 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 ELS DOCUMENTS
D'IDENTITAT DE J.C.S.A. I DE B.E.S.A.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
* HEU D'APORTAR EL NÚMERO DE COMPTE CORRENT DEL BENEFICIARI DEL LLOGUER .

B M - 25286 2021 17/05/21 ***8008** MBE * MANCA LA SIGNATURA DEL SOL·LICITANT AL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.
B M - 25250 2021 17/05/21 ***6287** MSP * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. AL DOCUMENT QUE HEU APORTAT, LI MANCA LA SIGNATURA DEL SOL·LICITANT DE LA
SUBVENCIÓ.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

B M - 25355 2021 18/05/21 ***5640** JMD * 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 - 25359 2021 18/05/21 ***2001** CRB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 25700 2021 18/05/21 ***0128** ASR * 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)
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
* HEU D'APORTAR UN REBUT DE PAGAMENT DE LLOGUER ON ES VEGIN LES DADES DE
L'ORDENANT I DEL MANAMENT.



B M - 25940 2021 18/05/21 ***3151** MVG * Títol de família monoparental.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. HEU D'APORTAR CONTRACTE INICIAL I RENOVACIO
* 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)
* 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 D.N.V.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
* Segons l'AEAT el sol·licitant (o les sigles de nom i cognoms) estava obligat a fer la declaració de renda de
l'exercici 2019 i no l'ha presentada

B M - 26487 2021 18/05/21 ****3067* SEM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 26500 2021 18/05/21 ***0130** GCC * HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT DE D.M.R.CH.
B M - 26699 2021 18/05/21 ***4431** ECR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació MANCA LA SIGNATURA DEL SOL·LICITANT AL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.
B M - 27530 2021 18/05/21 ***3403** LFH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació
B M - 27541 2021 18/05/21 ***7809** MRR * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 27598 2021 18/05/21 ****1727* NZ * 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)
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 27616 2021 19/05/21 ***2216** DDT * HEU D'APORTAR LA SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.( A LA QUE HEU APORTAT, HI
MANCA LA SIGNATURA DEL SOL·LICITANT)

B M - 27629 2021 19/05/21 ***3156** RAH * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* HEU D'APORTAR REBUT DE LLOGUER DE JUNY DE 2019 PAGAT PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIA
BANCÀRIA, REBUT DOMICILIAT O INGRÈS EN COMPTE.

B M - 27876 2021 19/05/21 ***4386** BOA * HEU D'APORTAR EL CERTIFICAT DE LA RENDA GARANTIDA DE L'ANY 2019.
B M - 27891 2021 19/05/21 ***4602** JPD * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la

sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* EL CONTRACTE DE LLOGUER NO ESTÀ SIGNAT PER L'ARRENDATARI.
* HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICACIÓ D'INGRESSOS ( SI EN TENEN) DE LES
SEGÜENTS PERSONES: D.F.A.C, J.A.G.S., A.F.H.Z., M.E.H. I DE O.E.E.E.

B M - 28316 2021 19/05/21 ****7548* EEB * 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 ELS DOCUMENTS
D'IDENTITAT DE H.E.B, A.E.B., A.E.B, I DE E.M.E.B.

B M - 28339 2021 19/05/21 ***6074** VOP * 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 D'APORTAR CERTIFICATS D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2019 DE LA SRA. M.I.P.D. TANT DE LA
PRESTACIÓ COMPLEMENTARIA PER A PENSIONISTES DE LA MODALITAT NO CONTRIBUTIVA, COM
DEL COMPLEMENT PNC PRESTACIÓ.

B M - 28373 2021 19/05/21 ***7897** JPB * 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 - 28783 2021 19/05/21 ***3618** MBO * AL CONTRACTE DE LLOGUER QUE HEU APORTAT, HI MANQUEN ALGUNS FULLS.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria



B M - 29120 2021 19/05/21 ***4496** CPG * 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 .NOMES HEU APORTAT UN REBUT . HEU D'APORTAR LA RESTA
DE REBUTS DE GENER A  MAIG.

B M - 29157 2021 19/05/21 ***8769** MCG * 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)
* HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS ( SI EN TE) DE G.D.F.
* Segons l'AEAT el sol·licitant M.V.C.G. estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.

B M - 29183 2021 14/05/21 ***4039** MOR * 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). MANCA DOCUMENTACIÓ DEL MEMBRE DE LA
UNITAT FAMILIAR NFTO.
* 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. MANCA DOCUMENTACIÓ DEL MEMBRE DE
LA UNITAT FAMILIAR NFTO.

B M - 29286 2021 19/05/21 ***3401** ABM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. HI MANCA LA SIGNATURA DEL SOL-3LICITANT.
* 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. EN ELS QUE HEU APORTAT, NO S'HI REFLECTEIX L'IMPORT
PAGAT.

B M - 29336 2021 14/05/21 ****7806* ABA * 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 DE APORTAR JUSTIFICANT D'INGRESSOS DE S.A.
* Segons l'AEAT el sol·licitant A.B.A. estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.

B M - 29375 2021 19/05/21 ***9184** MGB * 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 D'APORTAR REBUTS D'ABRIL, MAIG, JUNY I JULIOL DE
2021
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

B M - 29962 2021 19/05/21 ****7468* AN * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 30100 2021 14/05/21 ****1075* CVM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. HEU D'APORTAR CERTIFICAT DE TITULARITAT AMB LA SIGNATURA I EL SEGELL DEL
BANC.
* Llibre de família, si escau.
* NIE DE R.O.V. P. CADUCAT.HEU D'APORTAR EL NOU O LA RENOVACIO.

B M - 30219 2021 20/05/21 ***3108** SCA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. HEU D'APORTAR EL FULL DE TRANSFERÈNCIA SIGNAT PEL 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. HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT
I JUSTIFICANT D'INGRESSOS ( SI ELS TENEN) DE A.CH. I DE F. CH.

B M - 30397 2021 20/05/21 ***9508** SPM * HEU D'APORTAR EL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, SIGNAT PEL SOL·LICITANT.



B M - 30402 2021 20/05/21 ***6466** MVR * HEU D'APORTAR DOCUMENTS D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS ( SI EN TENEN) DE
E.A.L.A., A.G.A. I DE J.L.G.
* HEU D'APORTAR JUSTIFICANTS DE TRANSFERÈNCIA,  PER CONCEPTE DE LLOGUER, DELS MESOS
DE FEBRER, MARÇ, ABRIL I MAIG ( EL QUE HEU ADJUNTAT SON ORDRES DE TRANSFERÈNCIA)

B M - 30730 2021 20/05/21 ***9295** CMM * HEU D'PORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS ( SI EN TE ) DE C.M.C.
B M - 30780 2021 20/05/21 ****8826* TH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. AL FULL QUE VAU APORTAR, LI FALTA LA SIGNATURA DEL 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. HEU D'APORTAR EL CONTRACTE DE LLOGUER SENCER (AL QUE VAU ADJUNTAR LI
FALTEN FULLS)
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 31062 2021 20/05/21 ****6321* AS * 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 D'APORTAR EL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA SIGNAT PER EL SOL·LICITANT.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 31126 2021 20/05/21 ****9177* MC * HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS (SI EN TE) DE M.CH.
B M - 31372 2021 20/05/21 ***3602** AOR * HEU D'APORTAR EL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA SIGNAT PEL SOL·LICITANT.

* HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS ( SI EN TE) DE T.A.N.
B M - 31752 2021 20/05/21 ****7581* AEB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. EL FULL DE TRANSFERÈNCIA QUE HEU APORTAT, NO ESTÀ A NOM DEL SOL·LICITANT NI
ESTÀ SIGNAT PEL SOL·LICITANT.

B M - 31754 2021 20/05/21 ***7202** BEM * HEU D'APORTAR COMPROVANT DE PAGAMENT DE LA FIANÇA DEL CONTRACTE DE LLOGUER.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 31780 2021 20/05/21 ***2857** LCM * 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. ELS DOCUMENTS QUE HEU APORTAT NO ES VEUEN BE.
* 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 QUE HEU APORTAT LI MANQUEN FULLS.
* Llibre de família, si escau.

B M - 31843 2021 20/05/21 ****6883* AZ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. EL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA QUE HEU APORTAT, NO ESTÀ SIGNAT 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. ALS REBUTS QUE HEU APORTAT NO HI CONSTA L'IMPORT
QUE ES PAGA DE LLOGUER.

B M - 31878 2021 20/05/21 ****8629* ADS * 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.
* HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS  ( SI EN TENEN) DE LES
SEGÜENTS PERSONES:  A.D.S.S., A.D.S.E., A.S.F.

B M - 31936 2021 20/05/21 ****3135* ZD * 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 D'APORTAR EL DOCUMENT D'IDENTITAT DE M.E.K. (NIF 481....)



B M - 31905 2021 20/05/21 ***6083** OAB * Títol de família nombrosa.
* 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.
* HEU D'APORTAR DOCUMENTS D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS (SI EN TENEN) DE LES
SEGÜENTS PERSONES: O.D.A.S, J.J.A.B., A.D.P.A.S., L.D.P.T. I DE  A.D.A.P.

B M - 32011 2021 21/05/21 ***4208** ELG * Títol de família monoparental.
* 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 - 32065 2021 17/05/21 ***5025** MJC * AL CONTRACTE DE LLOGUER QUE HEU APORTAT, HI MANCA LA SIGNATURA DE L'ARRENDATARI.
B M - 32103 2021 17/05/21 ***9278** FDB * MANCA LA SIGNATURA DEL SOL·LICITANT AL DOCUMENT DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.

* EL DOCUMENT D'IDENTITAT DE M.E. ESTÀ CADUCAT. HEU D'APORTAR EL COMPROVANT DE
RENOVACIÓ O EL DOCUMENT RENOVAT.

B M - 32167 2021 18/05/21 ****1658* SUR * Llibre de família, si escau. LA DOCUMENTACIÓ QUE HEU APORTAT NO ES VEU BE, MANCA TAMBÉ EL
CERTIFICAT DE NAIXEMENT DE  Q.J.U.

B M - 32400 2021 21/05/21 ****0383* AA * Títol de família nombrosa.
* 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.
* 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 I
JUSTIFICANT D'INGRESSOS  ( SI EN TENEN) DE A.A., A.K.K.S., S.A, A.A., I.A,

B M - 32462 2021 21/05/21 ***7065** NRA * EL FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA NO ESTÀ SIGNAT PEL SOL·LICITANT.
* HEU D'PORTAR EL CONTRACTE DE LLOGUER SIGNAT EL 31/03/2017.

B M - 32886 2021 21/05/21 ***8736** JML * 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 - 33568 2021 22/05/21 ****7772* NM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 33854 2021 23/05/21 ***2763** MDR * 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. Porta justificants de moviment i no rebuts.

B M - 33913 2021 23/05/21 ***6055** NLD * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. El contracte que presenta no està complert i ha de presentar també el contracte anterior.

B M - 34001 2021 23/05/21 ***8292** ZET * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 34003 2021 23/05/21 ***5724** AGN * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria



B M - 34039 2021 23/05/21 ***7516** HAR * 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.
* 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. Falta el rebut de febrer i el rebut de maig no està segellat per
l'administrador.
* Llibre de família, si escau.

B M - 34234 2021 24/05/21 ***5981** GGF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 34518 2021 24/05/21 ***4539** CMV * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta segell del banc i signatura del 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. El contracte no es veu bé i tampoc està complert.
* 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

B M - 37348 2021 25/05/21 ***7283** JSQ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 37357 2021 25/05/21 ***3660** NDR * 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 - 37590 2021 25/05/21 ****9239* EBC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* 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 - 37694 2021 25/05/21 ***4835** SAF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* 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 - 41256 2021 24/05/21 ***4990** RNL * 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 de gener i febrer on consti l'ordre de
transferència. En els que ha aportat consta només el detall de moviment.

B M - 47313 2021 31/05/21 ***9744** CMA * 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. ESTÀ SENSE SIGNAR
* Llibre de família, si escau.

B M - 47323 2021 31/05/21 ***6431** TCG * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.
B M - 47430 2021 31/05/21 ****1984* RR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. ACTUALITZADA ANY 2021
* 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 - 47471 2021 31/05/21 ***8872** JLS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 47522 2021 31/05/21 ***2981** LBS * Segons l'AEAT la sol.licitant estava obligada a fer la Declaració de Renda 2019 i no l'ha presentada.
B M - 47611 2021 31/05/21 ***3692** GRC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. FALTA SIGNATURA PEL BANC
B M - 47789 2021 31/05/21 ***7441** DGR * 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.
* Documentació de :  M.A. R. A  que surt en el padró
* NIE de L. S. D.G

B M - 50257 2021 01/06/21 ****0393* AEA * Rebut 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 - 50285 2021 01/06/21 ***9994** AMP * 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.
* Original  o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de GE.F.O.

B M - 50268 2021 01/06/21 ****4190* YKL * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta signar.
* Original o fotocòpia del passaport de N.O, H.O, vigent membres que formen la unitat de convivència.

B M - 51058 2021 02/06/21 ***7352** GMA * 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 portar el contracte anterior.
* Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de R.D.M

B M - 53628 2021 03/06/21 ***9319** AGA * 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.
* Llibre de família, si escau.



B M - 57728 2021 05/06/21 ***0740** MCT * 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 nombrosa.
* 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.

B M - 57865 2021 05/06/21 ***6136** MCC * Declaració Renda 2019 de F.MGP
B M - 36515 2021 25/05/21 ****1640* KM * 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.
B M - 50478 2021 01/06/21 ***5918** VMP * Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de AV.P.S.
B M - 57966 2021 06/06/21 ***9895** CMP * 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 - 35006 2021 24/05/21 ****5192* LL * 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 - 35314 2021 24/05/21 ***7325** FOE * Document que justifiqui la baixada de preu de lloguer.
B M - 35118 2021 24/05/21 ***4984** AMI * 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 - 35201 2021 24/05/21 ****7443* SF * 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.



B M - 35259 2021 24/05/21 ***3298** MGO * 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. S'ha de justificar el canvi de l'import de lloguer del rebut de gener.

B M - 35339 2021 24/05/21 ****3737* DCC * Títol de família monoparental. Aportar títol vigent
* Llibre de família, si escau. Falta llibre de familia o acta de naixement de AMH
* 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. Falta fotocòpia de la documentació dels fills.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

B M - 35368 2021 24/05/21 ***2326** GMP * 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 - 35443 2021 25/05/21 ***3878** LSP * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. El número IBAN que consta al document de transferència bancària és incorrecte. Cal portar el
document amb el número correcte, signat i segellat.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Cal aportar certificat i acreditar
l'import total obtingut de la renda garantida de l'any 2019.

B M - 36028 2021 25/05/21 ****7824* BC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Al full de transferència bancària no consta la signatura del 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 justificar la baixada de preu de lloguer.

B M - 36093 2021 25/05/21 ****6805* RH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal aportar el full de transferència bancària signat també pel sol·licitant.

B M - 36143 2021 25/05/21 ***5050** MAM * 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. Aportar rebuts de lloguer de gener i maig.

B M - 36169 2021 25/05/21 ***5582** MPM * 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 en el full de transferència bancària.

B M - 36346 2021 25/05/21 ***4490** NOH * 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 - 36386 2021 25/05/21 ***4798** BFG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta segell i signatura del banc.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Aportar contracte complet on es vegin totes les clàusules.

B M - 36356 2021 25/05/21 ****3213* JO * 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.
* 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 - 36827 2021 25/05/21 ***8089** OTA * 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 de l'exercici 2019 del
sol·licitant.

B M - 36942 2021 25/05/21 ****5561* AE * Llibre de família, si escau.
B M - 37054 2021 20/05/21 ***2775** JDH * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

* HEU D'APORTAR EL CONTRACTE DE LLOGUER INICIAL.
* Segons l'AEAT el sol·licitant  estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.
* ALS REBUTS QUE HEU APORTAT, NO ES VEU EL NÚMERO DE COMPTE AL QUE ES FA EL
PAGAMENT DEL LLOGUER.

B M - 37221 2021 25/05/21 ***6435** NGT * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* 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 - 37239 2021 25/05/21 ****6308* ZC * 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.
* 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)
* 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 presentar document d'identitat de WG.
* 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 - 37737 2021 25/05/21 ***8766** EAE * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 38018 2021 26/05/21 ***6484** MRR * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Cal aportar certificat de renda

garantida amb l'import de tot l'any 2019.
B M - 38547 2021 26/05/21 ***6134** ARP * 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 rebuts i no detall de moviments.

B M - 38866 2021 26/05/21 ****6380* TL * 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 justificar la baixada de preu de lloguer de març i abril.
* 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.F.S i M.B.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Cal acreditar ingressos del 2019 de
tots els membres de la unitat de convivència.

B M - 38994 2021 26/05/21 ****8606* MM * Llibre de família, si escau.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria. Cal acreditar ingressos del 2019.

B M - 39046 2021 26/05/21 ****8618* JRF * 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.
* Cal aportar justificant de la baixada de preu de lloguer. El preu que figura en el contracte és més alt.

B M - 39050 2021 21/05/21 ****7477*  L * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 39173 2021 18/05/21 ****0976* MD * HEU D'APORTAR REBUT DE JUNY DE 2021 PAGAT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA ,

REBUT DOMICILIAT O INGRÉS EN COMPTE.



B M - 39551 2021 26/05/21 ***9982** JBC * 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)
* 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 - 39699 2021 26/05/21 ***4694** ACM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* 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 S.O.

B M - 39769 2021 26/05/21 ****9416* AH * 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 justificar la baixada de preu de lloguer de gener

B M - 39757 2021 26/05/21 ****3167* MHM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 39818 2021 26/05/21 ****5962* LB * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 40056 2021 27/05/21 ***2798** CRT * 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. E. M. R.
B M - 39823 2021 26/05/21 ***9545** NGC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació
B M - 39832 2021 26/05/21 ****5314* NEM * 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.
* 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 - 39838 2021 26/05/21 ***7723** OOJ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* Segons l'AEAT la I. H. M. estava obligada a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.

B M - 39884 2021 26/05/21 ***5769** MFP * 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 en el document.

B M - 40189 2021 27/05/21 ****4518* AL * 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.
* 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 - 40276 2021 27/05/21 ****5731* YL * Títol de família nombrosa.
* 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. Si el pagament es fa a l’administrador, els rebuts han d’estar
segellats.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. Cal presentar contracte complet
* 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.



B M - 40431 2021 27/05/21 ***4087** LPC * 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 tots els membres
de D.V.D.
* 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.V.D.

B M - 40628 2021 24/05/21 ****1288* VM * 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. Aportar rebut de juny per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
* 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. Falta fotocòpia NIE sol·licitant.

B M - 40679 2021 27/05/21 ***9717** CFR * 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 S.M.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 S.M.O.

B M - 40764 2021 27/05/21 ****2572* MRB * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 40885 2021 27/05/21 ****0531* FA * 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, falten clàusules.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria

B M - 41019 2021 27/05/21 ***3277** ACF * 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.
* 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 - 41880 2021 27/05/21 ****9866* MH * 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.

B M - 41914 2021 27/05/21 ***7797** MCA * 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 i segellat pel banc.
* 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. En els rebuts aportats no figura l'import de lloguer.

B M - 41973 2021 27/05/21 ****0776* CSP * 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.M.V.V.

B M - 44472 2021 29/05/21 ***9953** SMH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 44574 2021 29/05/21 ***3307** ASC * 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.
* 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. CADUCAT
* Documentació de : A.S.F ,  L.C.L ,  L.S.C  que surten el el padró.



B M - 44554 2021 29/05/21 ****3025* SEH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. FALTA SIGNAR
* 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 - 44563 2021 29/05/21 ****4235* JAM * Llibre de família, si escau. NAIXEMENT DE F.  A.M
* Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021. AFEGIR TOTA LA FAMÍLIA

B M - 44630 2021 30/05/21 ****6281* ASA * 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.  QUE SIGUI EL REBUT DOMICILIAT I NO DE L'CAIXER
* Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021. AFEGIR ELS FILLS
* Documentació de :  L.B.M  que surt al padró
* NIE de la sol.licitant  A.J. S.A.

B M - 44707 2021 30/05/21 ****4129* MAA * 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.
* 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 el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.

B M - 44842 2021 30/05/21 ***1992** CCC * 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.

B M - 44737 2021 30/05/21 ***9034** EBC * Documentació de  A.C.C.  surt en el padró
B M - 44754 2021 30/05/21 ****6275* LO * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació  FALTA SIGNATURA 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.

B M - 44875 2021 30/05/21 ***2547** MFG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021. AFEGIR FILL
* NIE de B.K.  A.G.
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.

B M - 44743 2021 30/05/21 ****3568* MB * 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. QUE SIGUI EL REBUT DOMICILIAT I NO DE L'CAIXER.

B M - 44910 2021 30/05/21 ***2926** SFB * 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.
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.



B M - 44932 2021 30/05/21 ***8042** MTG * 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 I FEBRER/2021 , NO ES VEUEN BÉ
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.

B M - 44966 2021 30/05/21 ***9780** MML * 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 - 45555 2021 31/05/21 ***9683** JCM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 45711 2021 31/05/21 ****5399* WS * 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.
* 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.
* Documentació de :  O.E.R. surt en el padró

B M - 45805 2021 31/05/21 ***7684** SOM * Manutenció 2019
* Segons l'AEAT la sol.licitant estava obligada a fer la Declaració de Renda 2019 i no l'ha presentada.

B M - 45852 2021 31/05/21 ***3154** MJP * Documentació de :  K.K. E.J.   i   G.H. L.T  que surten en el padró
B M - 46588 2021 31/05/21 ****2945* YD * Llibre de família, si escau.

* Documentació de :  S. E.K.  B.J. ,  D. E.K.  B.J  i     A. B.J.  E.K  que surten en el padró
B M - 46670 2021 31/05/21 ***8397** LBR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Documentació de :  E.R.M ,  M.B.T  i  A.B.R.  que surten en el padró.
* En la modificació del contracte, hi ha errors : al pis i la referència cadastral i a més està sense signar.

B M - 50377 2021 01/06/21 ****9228* HZZ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta signar el document.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 50382 2021 01/06/21 ***6526** VAF * 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 - 50470 2021 01/06/21 ***9322** BBZ * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 50543 2021 02/06/21 ***8491** RAB * 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.
* Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de S.L, R.A, M.L.



B M - 51197 2021 02/06/21 ***8913** CFA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta signar-ho.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 51290 2021 02/06/21 ****2237* MC * 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 - 51424 2021 02/06/21 ***2871** BJM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 51341 2021 02/06/21 ****3819* MB * Rebut de lloguer del mes de març de l'any 2021. El que presenta no es veu be.

* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 51415 2021 02/06/21 ****3400* AM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. Falta signar el document i no pot contenir cap esmena.
* Ha de portar un document per justificar que el que paga de lloguer segons els rebuts presentats no es
correspon amb el que diu el contracte.

B M - 51618 2021 02/06/21 ***8599** SGH * 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 són els moviments bancaris.
* 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 - 51989 2021 02/06/21 ***4898** YRA * 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 l''any 2019 de J.R.V. Declaració d'IRPF (Agència Tributària),Certificat
d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent dels membres que formen la unitat de
convivència J.R.V, A.R.R.

B M - 52225 2021 02/06/21 ***8395** LMV * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 52314 2021 18/05/21 ****1994* NB * HEU D'APORTAR REBUT DE LLOGUER DEL MES DE JUNY DE 2021 PAGAT PER MITJA DE
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, REBUT DOMICILIAT, INGRÉS EN COMPTE( ESPECIFICANT QUI FA EL
PAGAMENT, NOM I COMPTE  DEL BENEFICIARI DEL PAGAMENT I CONCEPTE)

B M - 52399 2021 02/06/21 ***7519** ESB * Llibre de família, on constin els dos fills.
B M - 52509 2021 02/06/21 ***1509** DMD * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a

l'arrendador. Hauria de presentar el contracte de lloguer amb la data correcta.
B M - 52559 2021 02/06/21 ***3396** MAM * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de I.Q.M. Declaració d'IRPF (Agència Tributària) - Certificat

d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de I.Q.M.

B M - 52736 2021 02/06/21 ***4010** ADS * Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.
* En els  rebuts que presenta l'import que paga de renda no es correspon amb el que consta de renda al
contracte de lloguer. Ha de justificar amb algun document el motiu.

B M - 52842 2021 02/06/21 ***6091** TVV * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* El document que presenta per justificar el lloguer del mes de juny, és una factura, (no justifica que s'ha
pagat), ha de presentar el rebut.
* Llibre de família, on constin AJ.R.F, SK.G.R .
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de KM.R.F. Declaració d'IRPF (Agència Tributària)  Certificat
d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/dedels membres que formen la unitat
de convivència AJ.R.F, SK.G.R, KM.R.F.
* Segons la informació facilitada per l'Agència Tributaria, existen varies declaracions d'iprf de l'any 2019. Ha de
presentar la renda de l'any 2019.
* Sentència de separació on consti la custòdia compartida dels fills, per poder-los incloure en la sol·licitud.

B M - 52939 2021 02/06/21 ***3439** SEA * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.



B M - 52942 2021 02/06/21 ***1097** JEC * 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 - 53040 2021 02/06/21 ***2422** KTS * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 53085 2021 02/06/21 ****8558* YA * 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.
* 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 - 53150 2021 03/06/21 ***0775** SRS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 53249 2021 03/06/21 ***7218** CRC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 53908 2021 03/06/21 ***5936** GGP * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta signar el document presentat.

B M - 53954 2021 03/06/21 ***9228** EGV * 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 - 54361 2021 03/06/21 ***6942** MCM * Contracte de lloguer anterior.
B M - 54613 2021 03/06/21 ***8284** AIB * 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.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 54845 2021 03/06/21 ****0885* MCH * 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 portat el contracte antic.
* Original o fotocòpia vigent del passaport de  H.CH.

B M - 55052 2021 03/06/21 ****2024* ABN * 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. El contracte ha d'estar sencer.
* Original o fotocòpia  del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i de Y.BN
* Ha d'aportar els ingressos de l'any 2019 de Y.BN. Declaració d'IRPF (Agència Tributària) - Certificat
d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) Pensió Seguretat Social.

B M - 55120 2021 03/06/21 ***7641** JDA * 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 - 55160 2021 03/06/21 ***9782** 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. Falta el segell de pagat en els rebuts per part de l'administrador.



B M - 55241 2021 03/06/21 ****5429* ML * Original  o fotocòpia  del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 55348 2021 03/06/21 ****8388* MB * Ha d'aportar algun document per justificar que el que paga de lloguer és inferior al que diu el contracte.
B M - 55446 2021 03/06/21 ****2673* FT * 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.
* Llibre de família, si escau.

B M - 55453 2021 03/06/21 ***7875** KMC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta signar el document.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. El contracte de lloguer no està complert.

B M - 55468 2021 03/06/21 ***3466** SBB * 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.
* 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. Ha de presentar la sol·licitud de
l'ajut correcte, el document d'identitat amb el que és presenta no es correspon amb el del sol·licitant.

B M - 55481 2021 03/06/21 ***7859** ATR * Full de transferència bancària normalitzat, o certificat de titularitat del compte a nom de la persona sol·licitant.
Núm. compte on s'ha d'ingressar la prestació
* L'import dels rebuts presentats de març, abril i maig no es correspon amb el que han de pagar de lloguer
segons el pacte presentat, ha de presentar algun document per justificar el motiu.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. El contracte de lloguer no està complert.

B M - 55520 2021 03/06/21 ****9396* NEH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. El document que presenta no està signat i no està al seu nom, ha d'acreditar que també és titulat
del compte corresponent.
* Original i fotocòpia, del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de M.S.

B M - 55556 2021 03/06/21 ***8400** TBS * 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 - 56528 2021 04/06/21 ***8886** ERR * No acrediteu els ingressos (any 2019) mínims que es requereixen a la convocatòria .
B M - 57999 2021 06/06/21 ***8598** EGF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació, El full presentat no és vàlid
B M - 73780 2021 10/06/21 ****4950* HH * Rebut de lloguer del mes de juny 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.
* NIE vigent i ingressos de l'exercici 2019 de B.H.

B M - 75502 2021 07/06/21 ****4581* AC * Rebuts de lloguer  Març i Abril (els rebuts son de 100 eur ) 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.Acordd signat pel propietari i llogater de la rebaixa del lloguer.

B M - 75555 2021 07/06/21 ***8494** ARS * 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.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE PASSAPORT de D.M.C

B M - 58259 2021 07/06/21 ****2393* MS * 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. Rebuts de Gener a Juny
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del NIE  vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la
unitat de convivència.



B M - 59288 2021 07/06/21 ***2276** IGH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 59296 2021 07/06/21 ****4192* CA * 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.
* Renda del 2019 està obligat a fer-la

B M - 59419 2021 07/06/21 ****1256* NEK * Rebut 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.
* 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)

B M - 59533 2021 07/06/21 ****4723* AMP * 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.
* 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 - 59575 2021 07/06/21 ***7958** JAE * Rebut de lloguer de Juliol 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 , IMPORT  i el CONCEPTE.
* Contracte de lloguer signat, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la
fiança a l'arrendador.No està signat pel propietari i llogater.
* Està obligat a fer la Renda del 2019

B M - 67357 2021 17/05/21 ***3687** YSF * Heu d'aportar de nou el contracte de lloguer. Al fitxer presentat li manquen els fulls parells.
B M - 67576 2021 17/05/21 ****1246* NL * 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 - 67400 2021 17/05/21 ****1658* HZ * 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.
* Heu d'especificar el número de compte on es fa l'ingrés del lloguer.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 67446 2021 17/05/21 ****0710* DVC * Heu d'aportar els rebuts pagats del lloguer dels mesos de maig i juny de 2021.
B M - 67642 2021 17/05/21 ***8128** IAA * 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 - 67486 2021 14/05/21 ****9729* MA * 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
VIGENT DE H.N.

B M - 67752 2021 17/05/21 ****4302* AA * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* Heu d'aportar document d'identitat i justificant d'ingressos de l'any 2019 ( si en te) de S.A.B.T.

B M - 67867 2021 17/05/21 ****8811* ER * 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.
* A la sol·licitud  feu constar que el contracte de lloguer s'ha renovat. Si es així, heu d'aportar còpia del
contracte original, així com el justificant del pagament de la fiança.

B M - 67962 2021 17/05/21 ****8074* MEM * Heu d'aportar certificat de ingressos rebuts en concepte de renda garantida de l'any 2019. (Heu aportat
certificat de 2021)



B M - 68129 2021 17/05/21 ***9504** AER * 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 - 68290 2021 17/05/21 ****4838* MEH * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 68315 2021 17/05/21 ***8360** MIK * Llibre de família, si escau.

* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 68343 2021 17/05/21 ****7917* MK * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació
B M - 68372 2021 17/05/21 ***4909** AFR * 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 - 68415 2021 17/05/21 ****1543* MC * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 68440 2021 17/05/21 ****5416* AB * Heu d'aportar llibre de familia de S.B., on constin O.EA. i J. EA.
B M - 68503 2021 17/05/21 ****3860* RA * Heu d'aportar certificat de cobrament de la Renda Garantida de l'any 2019 ( Si al 2019 l'estàveu cobrant)

* Heu d'aportar documents d'identitat renovats de R.A., L.BK., L.A,  i de M.A.
B M - 68572 2021 04/06/21 ***7443** TCP * 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 nombrosa.
* 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.
* 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

B M - 68835 2021 17/05/21 ****3451* BB * 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 documents d'identitat vigents de N.T. I DE A.B.
* Heu d'aportar rebuts pagats dels mesos de juny i de juliol 2021.

B M - 68875 2021 17/05/21 ****1296* AH * Heu d'aportar justificant de cobrament de la pensió pública exempta corresponent a l'any 2019.



B M - 69852 2021 14/05/21 ****1090* TC * HEU D'APORTAR EL CONTRACTE DE LLOGUER SIGNAT PER L'ARRENDATARI.
* HEU D'APORTAR CÒPIA DELS DOCUMENTS D'IDENTITAT DE LES SEGÜENTS PERSONES ( CÒPIA DE
LES DUES CARES DEL DOCUMENT):  T.CH., S.CH., B.B., B.CH. I DE N.CH.

B M - 69987 2021 14/05/21 ****1152* KEG * HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT  I JUSTIFICANT D'INGRESSOS ( SI EN TE) DE R.E.G.
B M - 70050 2021 14/05/21 ****9082* TM * 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 - 70073 2021 14/05/21 ****7463* 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 - 70089 2021 07/06/21 ***2757** SNA * Declaració de renda de l'exercici 2019 d'O.E.G.
* Annex al contracte de lloguer que acrediti el preu de la renda pactada.
* Segons l'Agència Tributària la sol·licitant està obligada a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha
presentada.

B M - 70095 2021 14/05/21 ***8743** DHZ * HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS DE L'ANY 2019 ( SI EN TE)
DE D.P.H.

B M - 70398 2021 14/05/21 ****1938* MEC * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 70438 2021 14/05/21 ***7620** EAR * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 70494 2021 14/05/21 ****9039* AEA * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels 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
D'APORTAR REBUTS DE LLOGUER DE GENER, FEBRER, MARÇ I MAIG DE 2021.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. HEU D'APORTAR EL CONTRACTE DE LLOGUER . AL'ARXIU QUE HEU APORTAR LI FALTA
ALGUN FULL.

B M - 70506 2021 14/05/21 ***7660** ASK * 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)
* Segons l'AEAT el sol·licitant A.S. i el seu cònjuge S.B.  estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici
2019 i no l'ha presentada.
* Heu d'aportar documents d'identitat i justificants d'ingressos de S.F. i de D.B.
* Heu d'aportar el contracte de lloguer anterior a febrer de 2021 i el rebut corresponent a aquest contracte del
mes de gener.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 70582 2021 14/05/21 ****5827* MQ * 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)
* 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 - 70682 2021 14/05/21 ****5014* REA * HEU D'APORTAR DOCUMENTS D'IDENTITAT I JUSTIFICANTS D'INGRESSOS PER A L'ANY 2019 (SI EN
TENEN) DE LES SEGÜENTS PERSONES: O.O., F.O., S.O., I DE M.C.

B M - 70725 2021 14/05/21 ***6123** JMS * Heu de justificar la rebaixa en l'import dels rebuts de lloguer des de gener a abril de 2021.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 70780 2021 14/05/21 ****4023* JFG * Heu d'aportar els documents d'identitat de B.A.M.F i de Y.A.M.F.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 70815 2021 14/05/21 ***9382** AHC * heu d'aportar document d'identitat i justificant d'ingressos ( si en te) de N.P.H.



B M - 70835 2021 14/05/21 ***0527** MMB * 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 d'aportar l'autorització de L'Agència de l'Habitatge de Catalunya conforme es pot llogar aquesta vivenda.

B M - 71886 2021 04/06/21 ****2483* AN * 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 - 71921 2021 04/06/21 ****9608* OB * Renda 2019
B M - 71938 2021 04/06/21 ****2336* HC * H.C està obligat a fer la renda 2019.
B M - 72101 2021 07/06/21 ****0025* IB * No acrediteu el mínim d'ingressos (exercici 2019) que es requereixen a la convocatòria.
B M - 72241 2021 07/06/21 ****1990* MEB * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereixen a la convocatòria.
B M - 72314 2021 11/06/21 ****2043* PMM * 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.

B M - 72350 2021 25/05/21 ****7339* REM * 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. i Y.A.

B M - 72354 2021 03/06/21 ****8847* COR * 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. De J.X i N.M o sol.licitud d baixa del padró.
* No acrediteu els ingressos mínims durant l'any 2019 que es requereixen a la convocatòria".

B M - 72452 2021 03/06/21 ****1063* MC * Llibre de família, si escau.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent PASSAPORT, vigent
del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 72601 2021 03/06/21 ***8438** DSR * No acrediteu els ingressos del 2019 mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 72706 2021 03/06/21 ****4940* IEH * No acrediteu els ingressos ANY 2019 mínims que es requereixen a la convocatòria"
B M - 72756 2021 03/06/21 ****9092* AY * Rebuts de lloguer de l'any 2021 MES MAIG pagats per 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 - 72812 2021 03/06/21 ****1879* EB * No acrediteu els ingressos ANY 2019 mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 72961 2021 01/06/21 ****7818* AS * Original i fotocòpia, del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de R.S.
B M - 73008 2021 03/06/21 ****7142* AA * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent (PASSAPORT) de H.

EM.
B M - 73058 2021 04/06/21 ****8181* GGM * Document d'identitat d'Itàlia o passaport.
B M - 73207 2021 03/06/21 ****3430* AS * Original i fotocòpia DNI/NIF/NIE de H.S. o document equivalent.
B M - 73024 2021 01/06/21 ****9277* MEM * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 73036 2021 04/06/21 ****0266* KEH * En el contracte d'arrendament no consta l'adreça del pis que s'està llogant. Aportar annex al contracte on

consti l'adreça signat per ambdues parts.
B M - 73086 2021 01/06/21 ***7836** JFN * Llibre de família, si escau, on consti el menor R.EK.

* Original  o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de K.M, R.EK.
B M - 73095 2021 04/06/21 ****9453* MB * Llibre de família, els fulls on surtin els dos fills grans.

* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 73168 2021 03/06/21 ****3485* AK * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació. No es llegeix correctament les dades
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud (gener,febrer, març i abril
) 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 s'accepten extractes bancaris

B M - 73192 2021 04/06/21 ****9528* NEK * NIE vigent de FEM
* Declaració de Renda de l'exercici 2019 del sol·licitat i FEM.

B M - 73231 2021 03/06/21 ***6276** MCR * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent de M.M..



B M - 73245 2021 01/06/21 ****9445* AB * Rebut 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.
* Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de M.ER.
* Ha de presentar els ingressos de l'any 2019 de M.ER.

B M - 73496 2021 03/06/21 ****8860* PE * Rebut d'abril  de lloguer 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 - 73537 2021 03/06/21 ****5526* AB * No acrediteu els ingressos mínims (ANY 2019) que es requereixen a la convocatòria
B M - 73590 2021 04/06/21 ****2533* AEF * Rebuts de lloguer de l'any 2021 dels mesos de gener i març.

* La quota del lloguer dels rebuts no és la que consta en el contracte. Haurien de presentar l'acord signat per
ambdues parts amb la rebaixa del lloguer.

B M - 73591 2021 03/06/21 ****8942* TEH * No acrediteu els ingressos mínims (ANY 2019) que es requereixen a la convocatòria.
B M - 73604 2021 03/06/21 ****6381* RA * No acrediteu els ingressos mínims (ANY 2019) que es requereixen a la convocatòria.
B M - 73650 2021 04/06/21 ****2612* AB * NIE vigent de l'esposa i els fills del sol·licitant.
B M - 73761 2021 10/06/21 ****9905* NF * Com heu marcat que us oposeu a la consulta de dades heu de presentar: certificat empadronament col·lectiu,

certificat de la pensió per fills a càrrec, certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social i l'Agència Tributària de Catalunya, certificat del Registre de la
Propietat conforme cap membre de la unitat de convivència és propietari d'un habitatge.

B M - 73781 2021 03/06/21 ***9625** MGS * 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.

B M - 74079 2021 04/06/21 ****8009* YH * No acrediteu els ingressos mínims (ANY 2019) que es requereixen a la convocatòria
B M - 74082 2021 07/06/21 ***1957** MMV * Està obligada a fer la Renda del 2019
B M - 74122 2021 07/06/21 ***6818** MQS * Acreditació dels ingressos del 2019 de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la

documentació que escaigui (renda garantida, pensió,etc) , perque no arribeu als ingressos mínims que es
requereixen a la convocatòria
* Afegir en la sol.licitud a L.C.Q que no surt

B M - 74216 2021 04/06/21 ****6881* AA * Rebut de lloguer del mes 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.
* Pensió de la discapacitat de l'any 2019 de K. A.

B M - 74224 2021 07/06/21 ***7303** ABH * Acreditació dels ingressos  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)
* 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.
* Afegir en la sol.licitud d'ajuts a tots els membres familiars ( dona i fills)

B M - 74253 2021 07/06/21 ****1803* NA * Acreditació dels ingressos 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)

B M - 74307 2021 07/06/21 ***7918** DAU * Acreditació dels ingressos 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)

B M - 74322 2021 07/06/21 ****0471* AAZ * 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 ha enviat no es veuen i el lloguer es de 550 eur  i
presenta rebuts de 450 eur ( en aquests cas presenti acord amb el popietari signat pels dos).

B M - 74339 2021 04/06/21 ***3140** MOB * Els rebuts que presenta son de 300 eur quan en el contracte posa 350, demanem l'acord amb el propietari de
la rebaixa del lloguer.



 
 
Terrassa, 08/09/2021
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B M - 74363 2021 01/06/21 ***2807** KMV * Llibre de família, si escau., on consti VR.M.S.
* Original o fotocòpia  del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de VL.S.A, VR.M.S.
* 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 - 74414 2021 07/06/21 ****3599* EEG * Rebuts de lloguer de l'any 2021 de febrer i juny 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.

B M - 74419 2021 04/06/21 ****8379* MK * Certificat conforme no es propietari de cap propietat.
B M - 74446 2021 01/06/21 ****3388* ZA * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 74500 2021 01/06/21 ****1159* SB * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 74454 2021 04/06/21 ***4247** AGR * 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 - 74674 2021 04/06/21 ***7000** ALG * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.El que porta està caducat.
* Núm de compte on vol rebre els ajuts de lloguer.

B M - 75113 2021 04/06/21 ***8608** MLL * Rebut de lloguer de JUNY  l'any 2021per 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 - 75114 2021 07/06/21 ***9904** GGG * Rebuts de lloguer 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.

B M - 75162 2021 07/06/21 ***6564** MBV * Llibre de família on surti el membre M.R.B.
* Acreditació dels ingressos 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).

B M - 75231 2021 07/06/21 ****4763* AEM * Acreditació dels ingressos 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)

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.


