
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 - 00545 2021 27/04/21 ***4880** JVM * 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. TOTS ELS FULLS
* Llibre de família, si escau.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. ANY 2021 DE GENER A
SETEMBRE
* Declaració responsable. Model 1

B M - 00791 2021 27/04/21 ***7885** DLS * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021

B M - 00813 2021 27/04/21 ***4696** JPP * 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. FALTA NIE DE M.T. M. V.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A SETEMBRE
/20221 de J.P.P. ,  V.G.M  i  M.T. M.V
* Declaració responsable. Model 1

B M - 01717 2021 28/04/21 ***0852** ECS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva.DE GENER A
SETEMBRE/2021 DE: E.C.S  ,   J.D.D  i  E.D.C
* Declaració responsable. Model 1

B M - 02242 2021 29/04/21 ****5374* SL * 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.
* Documentació de N.L. que surt al padró.
* Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021 DE: S.L   i   D.P.B

B M - 03241 2021 29/04/21 ***6019** EBP * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021  DE: E.B.P  i   J.L. S.CH



B M - 06653 2021 04/05/21 ***7597** RCM * 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.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021 DE :  R.C.M   i    M.B.D
* Declaració responsable. Model 1

B M - 07321 2021 04/05/21 ***5847** RGP * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021

B M - 08389 2021 05/05/21 ***8250** APM * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021  DE:  A.P.M  i   J.C.C

B M - 08817 2021 05/05/21 ***3301** XRV * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació FALTA SIGNAR I SEGELLAR.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva. DE GENER A
SETEMBRE/2021  DE: X.R.V   i   A.M. G.M
* Declaració responsable. Model 1

B M - 09480 2021 06/05/21 ***9474** GRD * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, (de gener fins setembre de 2021) Certificat OTG, pensió no
contributiva, de la persona R.P.M.

B M - 09599 2021 04/05/21 ****8087* ANN * Heu de presentar el rebuts pagats des de gener fins al setembre
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals (des de gener a setembre 2021), Certificat OTG, pensió no
contributiva.
* Declaració responsable. Model 1

B M - 10717 2021 06/05/21 ***2446** CGM * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals ( des de gener a setembre), Certificat OTG, pensió no contributiva.

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

B M - 11900 2021 07/05/21 ***5740** TSG * 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.
* Hem vist que té el 50% d'un pis al carrer Sant Lluís 45, 5 1, ens ha de demostrar que no té l'ús i gaudi
d'aquest habitatge.

B M - 14006 2021 05/05/21 ***3188** LLB * Declaració responsable. Model 1
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva, de la unitat familiar.

B M - 17721 2021 12/05/21 ****4993* YPO * 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.
* Heu de presentar els documents d'identitat i ingressos de l'any 2019 de les persones M.M.P i M.M.P.A. que
estan inscrites el padro.
* Heu de presentar els rebuts dels mesos de juny i juliol segons les bases de la convocàtoria. No factures.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 17921 2021 12/05/21 ***4115** STA * 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 presentar la declaració d'IRPF de l'any 2019



B M - 18797 2021 12/05/21 ***9475** ELS * 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 presentar els ingressos de l'any 2019 de les
persones P.P.R. i D.E.P.C.G.
* 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 documents d'identitat de
les persones P.P.R. i D.EP.C.G.

B M - 18803 2021 12/05/21 ***9028** IJS * Llibre de família, si escau. Heu de presentar el full on està inscrit L.A.J.
B M - 18809 2021 12/05/21 ***9927** TCM * Heu de presentar el contracte de lloguer signat.
B M - 18925 2021 12/05/21 ***7084** PES * 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 - 20070 2021 13/05/21 ***0881** LHA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació.
* Llibre de família, si escau. Heu de presentar el full on està inscrit el menor I.H.H.
* La sol·licitant ha de presentar el ingressos de l'any 2019 que va tenir individualment.

B M - 20085 2021 13/05/21 ***8629** MRS * Llibre de família, si escau. Heu de presentar el llibre de família on consti inscrit el menor A.R.R.
B M - 20282 2021 13/05/21 ****4488* MEA * 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.

B M - 20495 2021 13/05/21 ***7836** RGT * Heu de presentar Document d'identitat i els ingressos de l'any 2019 de les persones A.G.G. i A.G.S. que
consten en el padró.

B M - 20561 2021 13/05/21 ***3640** 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 - 20588 2021 13/05/21 ***9588** MEM * 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 complert, amb tots els fulls.
* 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.
* La declaració de renda l'heu de presentar amb tots els fulls.

B M - 26724 2021 18/05/21 ***8477** NGP * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Declaració responsable. Model 1
* Heu d'aportar justificant d'ingressos de l'any 2021 des de gener fins la data del requeriment de  N.G.P  i de
J.N.O.D.

B M - 38785 2021 26/05/21 ***5995** RSK * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
B M - 42032 2021 27/05/21 ***0922** YBB * 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



B M - 42067 2021 28/05/21 ****8066* SS * 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.

B M - 42420 2021 28/05/21 ***7586** RGM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. El document haurà d'estar també signat pel sol·licitant.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 42573 2021 28/05/21 ***3362** OCM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta la signatura del sol·licitant en 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. Falta el document que acredita el pagament de la fiança.
* 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)  Cal acreditar ingressos del 2019 de N. A. C.
* 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 N. A. C.

B M - 42645 2021 28/05/21 ***7606** HAH * 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. Falta clàusula que acredita el pagament de la fiança.
* 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 N. E. E.

B M - 42736 2021 28/05/21 ****9432* AO * 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 - 42749 2021 28/05/21 ****1538* MAR * 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'indentitat del sol·licitant.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 42826 2021 28/05/21 ****6647* MH * 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) Cal acreditar ingressos del 2019 de HA. EL.
* 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 AB. HA. i de
HA. EL.

B M - 42859 2021 28/05/21 ****7886* HC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal també 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. Cal aportar contracte complet, falten dades de l'arrendador, l'arrendatari i de l'import de lloguer.
* 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 - 42978 2021 28/05/21 ***4748** MAS * 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

B M - 42988 2021 28/05/21 ***5365** JRT * 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 A. B. V.
* 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. V.



B M - 43133 2021 28/05/21 ***4242** JLI * 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.
* 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 - 43181 2021 28/05/21 ***3018** DMC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Cal el segell i la signatura del banc en el document, així com la signatura del sol·licitant.
* Llibre de família, si escau. Aportar llibre de família de A. A. G. L.
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) Cal acreditar ingressos del 2019 de D. C. i de N. G. G.

B M - 43259 2021 28/05/21 ****4973* AJ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. El document ha d'anar a nom de la persona que fa la sol·licitud.

B M - 47530 2021 31/05/21 ***6615** ACG * NIE de : G.J. M.F.
B M - 48012 2021 27/05/21 ***5517** BGP * 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 emesos per l'administrador hauran d'estar segellats o bé
s'haurà d'acreditar el mitjà de pagament dels mateixos.

B M - 51865 2021 02/06/21 ***4762** CRH * Declaració responsable. Model 1 que es pot descarregar en la web.
* Ha de presentar els ingressos del any 2021 des de el mes de gener fins a la data d'aquest requeriment de
totes les persones que formen la U.C.

B M - 53988 2021 03/06/21 ***8277** CGL * Acreditació de ingressos de l'any 2021, des de gener fins a la data d'aquest requeriment de totes les
persones que forman la U.C que siguin majors de 16 anys.
* Declaració responsable d'ingressos. Model 1 que es pot descarregar de la pàgina web.

B M - 55226 2021 03/06/21 ***4945** LFT * Acreditació de ingressos de l'any 2021, des de gener fins a la data d'aquest requeriment.
* Declaració responsable. Model 1

B M - 59288 2021 07/06/21 ***2276** IGH * Rebut de lloguer del mes de juliol pagat per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en
compte o rebut emès per l'administrador de la finca. No són vàlids els rebuts pagats en mà a l'arrendador.

B M - 59940 2021 08/06/21 ***9964** MM * 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 - 60112 2021 08/06/21 ***7297** ARS * 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.
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 de gener i febrer  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 - 60472 2021 08/06/21 ****9370* RA * 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 acredita els ingressos suficients any 2019 que diu la convocatòria.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència i que estiguin empadronats.



B M - 60855 2021 08/06/21 ****2888* LMZ * 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 i estiguin empadronats.

B M - 60910 2021 08/06/21 ***3606** MBC * No acredita ingresssos suficients any 2019 que diu la convocatòria.
B M - 61096 2021 08/06/21 ***5550** GOS * 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 està incomplert
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència i que estiguin empadronats G.S.T i L.G.L.
* No acredita ingressos suficients any 2019 segons demana la convocatòria.

B M - 61144 2021 08/06/21 ***8030** MSP * 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 gener, març , abril 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.Contracte incomplert tots els fulls
* Llibre de família, si escau. on surten els fills.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència i que estiguin empadronats.

B M - 61195 2021 08/06/21 ***6308** NVP * "No acrediteu els ingressos any 2019 mínims que es requereixen a la convocatòria".

* Presentar el número de la referència cadastral del seu pis
B M - 61374 2021 18/05/21 ***3404** FMB * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 64507 2021 10/06/21 ****9478* MZ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació, falta la signatura del titular.
* Rebuts de lloguer d'abril i maig 2021, on surti la quantitat que es paga. Els que heu presentat no hi consta.
* Contracte de lloguer sencer. Falten els fulls parells.

B M - 64523 2021 10/06/21 ***9331** BLG * Llibre de família, si escau.
* Heu d'acreditar el pagament de la fiança del lloguer a l'arrendador.

B M - 64580 2021 10/06/21 ***0294** MMF * 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.
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació o certificat de titularitat del compte.
* Rebuts de lloguer de gener, febrer i març de l'any 2021.
* Llibre de família.

B M - 64642 2021 10/06/21 ***4159** ILC * Títol de família monoparental vigent.
* 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.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* DNI/NIE/passaport vigent i ingressos any 2019 de A.A.G.

B M - 64671 2021 10/06/21 ****5786* RDN * Rebuts de lloguer de GENER I FEBRER l'any 2021.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. TOTS ELS FULLS.
* NIE vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.



B M - 65861 2021 11/06/21 ****1150* LAV * 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.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent (passaport), 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 SIGNADA.

B M - 68999 2021 17/05/21 ****2858* MH * Heu d'aportar document d'identitat i justificant d'ingressos ( si en te) de A.H.
B M - 69823 2021 17/05/21 ***8509** RMQ * Heu d'aportar document d'identitat i justificant d'ingressos de l'any 2019 ( si en te) de O.B.B.N.

* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* Heu d'aportar els comprovants bancaris del pagament dels rebuts del lloguer dels mesos de gener a abril de
2021.

B M - 69874 2021 17/05/21 ****5299* FB * Heu d'aportar justificant de la rebaixa de l'import del lloguer a 450€.
B M - 69971 2021 17/05/21 ****4081* AO * 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 justificant de les pensions contributives exemptes que vareu percebre l'any 2019.

B M - 70115 2021 17/05/21 ****3241* RFD * Heu d'aportar justificant d'ingrés de la fiança a l'ICS.
B M - 70237 2021 14/05/21 ****8387* HB * 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
* HEU D'APORTAR DOCUMENT D'IDENTITAT I JUSTIFICANT D'INGRESSOS PE A L'ANY 2019 ( SI EN TE)
DE I.E.O.

B M - 71778 2021 24/05/21 ***7193** SSL * Segons l'Agència Tributària D.V.G estava obligat a fer la Declaració de Renda de l'exercici 2019 i no la va
presentar.

B M - 71795 2021 03/06/21 ****9812* AC * Llibre de família, on constin els menors J.F.B, I.F.B.
* Original o fotocòpia dels DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de dels membres que formen la
unitat de convivència B.B.R, J.F.B, I.F.B.
* Segons l'AEAT el sol·licitant i B.B.R, estaven obligats a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'han
presentada.
* Acreditació d'ingressos de l'any 2019 de B.B.R.

B M - 71857 2021 03/06/21 ***7985** EHG * 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.
* Segons l'AEAT el sol·licitant estava obligat a fer la declaració de renda de l'exercici 2019 i no l'ha presentada.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 71879 2021 03/06/21 ****1490* HR * Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de M.EK.EH.
B M - 71892 2021 03/06/21 ****7452* ZK * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 71989 2021 03/06/21 ***3774** DAC * 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.
* L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.

B M - 72015 2021 28/05/21 ****5526* MD * Documentació de :  S.D ,  F.Z. H ,   S.D ,   A.D consten en el padró.
B M - 72042 2021 28/05/21 ****5456* YBD * 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 - 72108 2021 03/06/21 ****4462* FA * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 72171 2021 28/05/21 ****1337* HB * Llibre de família
B M - 72248 2021 03/06/21 ***2972** ANV * No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
B M - 72252 2021 28/05/21 ****0832* REI * Llibre de família



 
 
Terrassa, 15/09/2021

B M - 72260 2021 28/05/21 ****0597* AC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 72284 2021 28/05/21 ***7946** MOG * Segons l'AEAT la sol.licitant estava obligada a fer la Declaració de Renda/2019 i no l'ha presentada.
* Manutenció any 2019

B M - 72313 2021 28/05/21 ****3269* AEG * Llibre de família
B M - 72399 2021 28/05/21 ***7002** MKM * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.
B M - 74546 2021 01/06/21 ****4487* AEB * L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. Ha de portar el contracte anterior.
B M - 74659 2021 01/06/21 ****4767* ACG * Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant.
B M - 74682 2021 01/06/21 ****4052* HE * Original o fotocòpia  del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de EM.BK.
B M - 74983 2021 01/06/21 ****8349* AG * 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.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 (RGC)
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.

B M - 75589 2021 08/06/21 ***8238** ABC * Rebuts de lloguer  a partir de juny 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 - 75670 2021 08/06/21 ***2817** AAP * 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)

B M - 75691 2021 08/06/21 ***9318** ONR * Rebuts de lloguer de l'any 2021  per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o
rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 75742 2021 08/06/21 ****3874* HEH * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de H:EL H
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria".

B M - 75750 2021 08/06/21 ****5353* ST * 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 - 75913 2021 07/06/21 ****9643* AH * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o PASSAPORT de F.,MU.,S.,I.MO.,Y. . Tots els
membres que estàn empadronats.

B M - 75953 2021 07/06/21 ***9588** FJI * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o passaport de B.F. o certificat de baixa del
padró.

B M - 75963 2021 07/06/21 ***8722** JMS * 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.



 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa


