213604
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, 13/10/2020
Expedient
7B/8926-20

Data
Registre
22/05/20

DNI/NIE
***1721**

Sol·lic Documentació a aportar
itant
ACV * Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
d'abril d'en/na ACV.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d’en/na de març i abril d'en/na ACV.
* 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 .

7B/9105-20

22/05/20

***4651**

7B/9259-20

22/05/20

***6302**

7B/10390-20 23/05/20

****1807*

7B/12157-20 24/05/20

****4198*

MGO * Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
MGO.
* 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 .
IBF
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer i març d'en/na AMN.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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 .
* Rebut de lloguer pagat del mes de febrer de 2020.
MB
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer i març d'en/na MB.
* 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 .
SO
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na SO
* 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 SO
* 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 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/12433-20 25/05/20

***0538**

7B/12819-20 25/05/20

****6681*

MGR * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na MDLHGR.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
MDLHGR.
* 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 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).
* Contracte d’arrendament.
* 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
* 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.
JH
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
JH.
* 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 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).
* Contracte d’arrendament.
* 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 .

7B/14232-20 26/05/20

****5256*

AP

7B/14528-20 27/05/20

****9796*

PS

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na ABP.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
ABP.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na ABP.
* 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).
* Contracte d’arrendament.
* 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
* 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.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na ES
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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, 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 .

7B/14776-20 27/05/20

****6081*

7B/14973-20 27/05/20

***1701**

MRM * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na Maria Alejandra
Rodriguez Muñoz.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na MARM.
* 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 MARM.
* 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.
* Contracte d’arrendament.
* 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.
THB * Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril DFM i SGH.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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 .
* Rebuts de lloguer pagat del mes de febrer de 2020

7B/15017-20 27/05/20

****5768*

KH

7B/15409-20 27/05/20

****6295*

AI

7B/15421-20 27/05/20

****4706*

LM

* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer d'en/na KH.
* 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 ABRIL I MAIG de 2020
(Només ens consten pagaments parcials). Si el contracte s'ha
formalitzat durant aquest període, s'ha d'acreditar el pagament
des de l'inici del contracte
* 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 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
AI.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na AI.
* 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 .
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na LMA.
* 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 .
* 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/15593-20 28/05/20

***2690**

PMG

7B/15603-20 28/05/20

***0578**

GTP

7B/15842-20 28/05/20

***3951**

RRB

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* 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).
* 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
GTP.
* 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,
SEPA.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
RRB.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na RRB.
* 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).
* Contracte d’arrendament.
* 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
* 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/16107-20 28/05/20

***5498**

7B/16190-20 28/05/20

****2383*

FMC

* Documentació on es faci constar que FMC no té l'ús i gaudi de
l'habitatge en propietat.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
FMC.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na FMC.
* 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.
MMS * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na MLMS i GTP.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
MLMS i GTP.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na MLMS i GTP.
* 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).
* Contracte d’arrendament.
* 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
* 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/16500-20 29/05/20

***3431**

7B/17461-20 30/05/20

****1447*

7B/17488-20 30/05/20

***8126**

EFP

* 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)
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* 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.
* 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
SEPA.
MAM * Nòmina del mesos previs a la presentació de la sol·licitud
d'en/na de febrer, març i abril d'en/na MAAM, SEM.
* 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.
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (Atur, ERTO)
* 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 .
MKD * Nòmina del mesos previs a la presentació de la sol·licitud
d'en/na de febrer, març i abril d'en/na MKD.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mesos previs a la
presentació de la sol·licitud d’en/na de novembre, desembre,
gener, febrer, març i abril d'en/na MKD
* 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 persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (Atur, ERTO)
* 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/17495-20 30/05/20

****5168*

RPD

7B/17719-20 31/05/20

****0693*

HB

7B/17758-20 31/05/20

***4536**

LJÁ

* 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 RIPD, SNN.
* 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 SNN
* 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
* 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.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na HB, LB.
* 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 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 .
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na FJCM.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na LEJA, FJCM.
* 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 LEJA, FJCM.
* 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
* 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/18576-20 26/05/20

****9026*

AM

7B/18579-20 28/05/20

***1481**

JSF

7B/18585-20 27/05/20

***2368**

ERM

7B/18673-20 28/05/20

***5225**

GCR

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na AM.
* 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 persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* 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).
* Rebuts de lloguer pagats del mes de gener de 2020.
* 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 .
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na EFH.
* 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 pagat del mes de FEBRER de 2020
* 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 Eva Rodriguez Molina i Cristian
Ondoño Rodríguez.
* 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
* 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.
* 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 .

7B/18680-20 28/05/20

***6569**

7B/18682-20 29/05/20

***3411**

7B/18686-20 26/05/20

***8323**

MRR

* Certificats de discapacitat d'FDG.
* 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 MRR, FDG i FRD.
* 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 MRR, FDG i FRD.
* 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.
* 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.
MMA * 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.
* 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.
SMC * Nòmina de febrer i març d'en/na SMC.
* 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).
* 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
* 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 .

