
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 - 08079 2021 05/05/21 ***0429** GMS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació ACTUALITZAR ANY 2021
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.

B M - 08181 2021 30/04/21 ****6294* AZ * Llibre de família, si escau.
* No acrediteu els ingressos mínims requerits a la convocatòria.

B M - 08857 2021 05/05/21 ****1371* VCR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.

B M - 09017 2021 05/05/21 ***4447** SFG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació ACTUALITZAR 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. NO S'IDENTIFICA EL MES PAGAT

B M - 09025 2021 05/05/21 ***8687** ARG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 33335 2021 21/05/21 ****0433* HT * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Falta signar el full del banc.
* 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.
* Llibre de família, on consti B.T.

B M - 38540 2021 21/05/21 ****0227* NEC * Ha de justificar perquè paga de renda de lloguer menys del que diu el contracte.
B M - 44173 2021 29/05/21 ***2768** ECA * No acrediteu el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.
B M - 44252 2021 29/05/21 ***8396** MBM * 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.
* Documentació de M.E.  A.B. surt en el padró

B M - 44322 2021 29/05/21 ****2123* MCR * Títol de família monoparental.
* 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. NIE de M.F. C.R.

B M - 55689 2021 04/06/21 ****8511* HA * 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 - 55704 2021 04/06/21 ***9278** ERZ * Rebuts de lloguer de l'any 2021 GENER,FEBRER I MARÇ 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 COMPLET LI MANQUEN FULLES, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d’acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.
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B M - 55904 2021 04/06/21 ***5861** SAG * Llibre de família, si escau.
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria (ANY 2019)

B M - 56348 2021 04/06/21 ****9575* VP * 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. El rebut de març només paga 490 eur
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE/passaport o document equivalent, vigent del/de
W.R.M.C. Donar de baixa del padró a J.N.M

B M - 57309 2021 04/06/21 ****4802* MEL * 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)
* .Donar de baixa a les persones que no conviuen a l'habitatge i/o portar la documentació (dni, ingressos...)de
H.E.I, G.P.I.E

B M - 57500 2021 04/06/21 ***8291** AOB * 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 - 57552 2021 04/06/21 ****5014* TA * A partir de juliol els rebuts de lloguer de l'any 2021 haurà de ser 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.

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


