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Ajuntament de Vilafranca

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DELS AJUTS PER A CONTRIBUIR A
MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19
Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per
contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.
Un cop revisades les sol·licituds i documentació presentades, les persones que es relacionen a l’annex 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 continuar amb el tràmit.
D’acord amb la Resolució de l’ajut, la documentació es presentarà per mitjans preferentment telemàtics des de
la pàgina web de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.
D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es fa saber a les persones incloses al llistat que disposen d'un termini de DEU
DIES, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació al Tauler de la vostra Oficina
d’Habitatge de referència i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per presentar
la documentació esmentada, i que en cas de no fer-ho, es considerarà que desistiu de la vostra petició, la qual
s'arxivarà sense cap més tràmit.

Sílvia Grau i Fontanals
Directora Operativa d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge

Vilafranca del Penedès, 05/10/2020
Expedient
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7B/7370-20

21/05/20

***0464**

***4438**

Sol·lic Documentació a aportar
itant
AAT * Declaració responsable de la persona o persones deutores
relativa al compliment dels requisits exigits per a ser beneficiaria
de l’ajut.
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (Atur, ERTO, reducció de la jornada de treball per
motius de cures en cas de ser empresari o altres motius que
suposin pèrdua d’ingressos).
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
CAO * Declaració responsable de la persona o persones deutores
relativa al compliment dels requisits exigits per a ser beneficiaria
de l’ajut.
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (Atur, ERTO, reducció de la jornada de treball per
motius de cures en cas de ser empresari o altres motius que
suposin pèrdua d’ingressos).

7B/7386-20

21/05/20

***3158**

DPB

7B/7659-20

21/05/20

***3298**

LOO

* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
David Parra Bové.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC)
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na Luis Miguel Oliver Ortega, Raquel
Isart Oliver.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d’en/na de novembre, desembre,
gener, març, març i abril d'en/na Luis Miguel Oliver Ortega,
Raquel Isart Oliver.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/9451-20

22/05/20

****2567*

ERG

7B/9790-20

22/05/20

***2095**

JFC

7B/10223-20 23/05/20

****5675*

AH

* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na ERG, ITP, RTG i MTG.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d’en/na de novembre, desembre,
gener, febrer, març i abril d'en/na ERG
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na JCS
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na JCS
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na AH.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d’en/na de novembre, desembre,
gener, febrer, març i abril d'en/na AH.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .

7B/10330-20 23/05/20

***1770**

JMR

7B/11560-20 21/05/20

***0721**

AIH

* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de març, març i abril d'en/na JMR, GJMR.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Ali Id Lahoucine Harbouli.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Ali Id Lahoucine Harbouli.
* Declaració responsable de la persona o persones deutores
relativa al compliment dels requisits exigits per a ser beneficiaria
de l’ajut.
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (Atur, ERTO, reducció de la jornada de treball per
motius de cures en cas de ser empresari o altres motius que
suposin pèrdua d’ingressos).
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

