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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.

Expedient Data
Registre

DNI/NIE Sol·lic
itant

Documentació a aportar

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid


7B/0082-20 19/05/20 ***9109** DSF * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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) de tota la unitat familiar
* DNI/NIE o document equivalent vigent  de tota la unitat familiar
* Certificat de vida laboral actualitzat dels memebres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* 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)- l'escrit aportat no consta signat per cap de
les parts -
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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)
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat
* 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. El document
presentat és a nom de la persona sol·licitant  i ha d'anar a nom
de la persona propietaria
* 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/0449-20 19/05/20 ***5597** DFG * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na DFG.
* 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.(teniu proposta de model al
web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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, juny,
juliol i agost de 2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant
aquest període, s'ha d'acreditar el pagament des de l'inici del
contracte. Els rebuts han d'estar pagats per la persona
sol·licitant, en els documents aportats  estan pagats per una
persona diferent de la sol·licitant, cal aclarir-ho.
* 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/1028-20 19/05/20 ***1606** IGJ * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge,ates que la consulta telemàtica consta que la persona
sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té propietats.
* 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)
*
Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut( Teniu proposta de
model al web de l'AHC )

* Documentació que acrediti que es continua estant en siutació
de vulnerabilitat econòmica social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19( estar en situació d'atur, ERTO, reducció de
jornada de treball per motius de cures , en cas de ser empresari
o altres motius que suposin pèrdua d'ingressos.)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na I.G.J.
* 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 de l'any 2020 i fins a data d'aquest
requeriment.



7B/1360-20 20/05/20 ***8617** DPL * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* 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)
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut( Teniu proposta de
model al web de l'AHC )
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na Dan Portugal Lavin,
Hiniria Barreto Garcia.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març  d'en/na Dan Portugal Lavin, Hiniria Barreto
Garcia.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF. Vist que a la declaració responsable
d'ingressos percebuts per a sol·licitants, s'especifica que s'obé
ingressos del 30% mes activitat compte propi. Cal aclarir
l'activitat i aportar la documentació corresponent al trimestre
econòmic.
* 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, si s'escau , tanmateix a la declaració responsable
s'especifica que el SR. D.P.L. té activitat de compte propi.
* 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.)
* Documentació que acrediti que es continua estant en siutació
de vulnerabilitat econòmica social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19( estar en situació d'atur, ERTO, reducció de
jornada de treball per motius de cures , en cas de ser empresari
o altres motius que suposin pèrdua d'ingressos.)
* 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.
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.Si s'escau en el suposat cas de l'existència
de deute de rebuts de lloguer a partir del mes de març 2020.
* 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 .
* En el suposat cas de no existir deute de lloguer , caldrà aportar
els rebuts de lloguer pagats des del mes de gener fins a data
d'aquest requeriment. Els rebuts han de ser pagats en la
modalitat que s'estableix a la resolució de l'ajut.
* 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/1371-20 20/05/20 ***3098** SMR * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificats de discapacitat o, en el seu cas, de mobilitat reduïda
de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats
de persones amb gran dependència,
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na Silvia Martin Ruiz.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Silvia Martin Ruiz.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Silvia Martin Ruiz.
* 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)
* 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
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
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 que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model añ web de l'AHC )
* Documentació que acrediti qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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. En el cas de deute de mesos de lloguer
* 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, en
el cas de no deute de rendes de lloguer



7B/1384-20 20/05/20 ***3971** MOB * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificats de discapacitat o, en el seu cas, de mobilitat reduïda
de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats
de persones amb gran dependència
* 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)
* DNI/NIE o document equivalent vigent  de tots els membres de
la unitat familiar i que consten a la sol·licitud.
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tots els membres de la
unitat familiar, que consten a la sol·licitud i majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de tots
els membres de la unitat familiar, que consten a la sol·licitud i
que disposin de nòmina.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud de tots els membres de la unitat
familiar i que consten a la sol·licitud, si s'escau.
* 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, si d'escau d'algun dels membres de la u.familiar-
* Declaració responsable de la davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
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 que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model añ web de l'AHC )

* Documentació que acrediti qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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. Cal aportar la totalitat del contracte
de lloguer , només s'ha aportat la primera pàgina.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, i març de 2020.
Només s'ha aportat el rebut de lloguer del mes de febrer.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitazat a la data d'aquest requeriment.
* 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/1566-20 20/05/20 ***6866** SBR * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  de na S.B.R.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'na
S.B.R.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF, si s'escau
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na S.B.R., si s'escau
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model añ web de l'AHC )

* Documentació que acrediti qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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 )
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents. ACTULAITZAT  a data d'aquest requeriment.
* 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/1571-20 20/05/20 ***4931** SCL * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tots els membres majros
de 16 i que formen la unitat familiar .
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril de tots els membres de la unitat familiar i
que en disposin
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d’en/na gener, febrer, març i abril de
tots els membres de la u.f. i que en disposin.
* 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)
* Cal aclarir si la persona que figura a la sol·licitud presentada
com a COTITULAR  del contracte , actua com a tal, tanmateix no
apareix en el contracte en sí , ni s'aprota la documentació
corresponent. Si s'escau, cal acreditar la situació de vulnerabilitat
econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui
beneficiar-se de la totalitat de l'ajut.
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model a la web de l'AHC )

* Documentació que acrediti qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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 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 .
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer  de 2020.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.- Cal actualitzar el document aportat a data
d'aquest requeriment , atès que hi ha rebuts lloguer pagats que
consten en el certificat del deute -



7B/1595-20 20/05/20 ***3506** JGA * Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge, en tant que feta la consulta telemàtica consta que el
titular o algun membre de la unitat familiar té propietats
* Certificat de no tenir deute amb, la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC)- només s'ha aportat el certificat de l'AEAT del Sr. J.G.A. ,
manquen els altres  certificat i tots els membres
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na Javier Garcia
Alfaya i Roser Villanueva Galera.
* Nòmines de febrer de J.G.A. i R.V.G. i del mes d'abril de R.V.G.
certificat OTG o certificat detallats dels imports percebuts dels
mesos març , abril i maig de l'organitsme OTG , si s'escau. o
nomimes en cas de suspensió de l'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 qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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 )
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model a la web de l'AHC )

* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener 2020.( El rebuts
aportats són desembre 2019 / febrer '20 i març '20)
* Certificat de la persona propietària ACTUALITZAT a data
d'aquest requeriment, acreditatiu de l'import detallat del deute i
dels mesos corresponents. No es pot acceptar els futurs deutes
de lloguer especificats-
* 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/1961-20 20/05/20 ***7935** JES * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na J.C.E.S.i N.C.L.O
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na N..C.L.O. si s'escau .
* Certificat de l’OTG de l’import percebut de, gener, febrer març,
abril  de N.C.L.O si s'escau.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO) de la Sra . N.C.L.O
* 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 qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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 )
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model a la web de l'AHC )

* 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. En els
documents aportats i segons consta a l'apartat d'observacions
del mateix rebut s'especifica que corresponen a mesos de l'any
2017, cal aportar els rebuts esmenats o un certificat de la
propietat acreditant el pagament dels mesos de gener, febrer ,
març i relacionar-los amb els rebuts aportats.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents. El document ha d'ésser en data actualitzada  a
aquest requeriment.
* 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 (lmanca les factures
de l'aigua i quota de la comunitat si s'escau) 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/1965-20 20/05/20 ***0605** DMR * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge, atès que feta la consulta telemàtica consta que el
sol·licitant o algun membre de la untiat familiar té propietats.
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na D.M.R. i  E.M.A.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na D.M.R. i  E.M.A.  la nomina d'abril
nomes de la Sra E.M.A.
* Certificat de l’OTG de l’import percebut el mes previ a la
presentació d E.M.A. si s'escau
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO) de la SRa. E.M.A. si s'escau
* 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.
* Documentació que acrediti qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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 )
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model a la web de l'AHC )

* Contracte d’arrendament. - Cal aportar la totalitat del contracte
inicial , tanmateix només s'ha aportat la pàgina principal -
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer de 2020.
* Certificat de la persona propietària, actualitzat a data d'aquest
requeriment, 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 (igua, telefonia i
quota de la comunitat si s'escau) 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 s i
s'escau-



7B/2212-20 20/05/20 ***5258** DMM * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na Dolors Mauri Malla.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Dolors Mauri Malla.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* 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.) Caldria especificar i declarar responsablement la
quantia de la devallada d'ingressos.
* 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 qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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 )
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model a la web de l'AHC )

* 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- Els
comprovants bancaris no són vàlids per aquest tràmit , en tant,
són necessaris els rebuts domiciliats en sí . En cas de no deute
de cap rebut de lloguer a data d'aquest requeriment , caldrà
aportat tots els rebuts de lloguer pagats.
* Certificat actualitzat, a data d'aquest requeriment, de la persona
propietària o administradora de l'habitatge, acreditatiu de l'import
detallat del deute i dels mesos corresponents, si  s'escau en cas
de deute de lloguer.
* 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, si s'escau en cas
de deute de lloguer.-
* Les factures dels subministraments bàsics ( 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. ( Només s'ha aportat la factura
de la llum .)
* 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. -
cal portar el model normalitzat per l'Agència de l'Habitatge .-



7B/2253-20 20/05/20 ***2140** SDG * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat aquest requeriment  de tots
els membres de la untiat familiars majors de 16 anys.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
A.O.G.L.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na,   A.O.G.L.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)- Cal que els documents aportats estiguin
correctament signats per l'empresa Embutits Nieto i la Mutua
Intercomarcal -
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model al web de l'AHC )
* Documentació que acrediti que es conitnua en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19( estar en situació d'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 )
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponents.-Cal que el certificat de la persona
propietaria estigui signat per aquesta correctament  -
* 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. A la sol·licitud presentada
nomésconsten factures del gas, manquen les factures de la resta
del submisntraments bàsics.
* 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 . El certificat
aportat no es pot considerar vàlid per aquest tràmit, cal que
siguin els extractes bancàris de la unitat familair.



7B/2486-20 20/05/20 ***4192** NCR * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tots els membres de la
unitat familiar
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de la
persona sol·licitant
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF de la parella de la sol·licitant
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Noemi Cugat Remartinez i
David Cobo Teruel.
* 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 davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
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.
* Documentació que acrediti que es conitnua en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19( estar en situació d'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 )
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model al web de l'AHC )
* 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 actualitzat 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/2534-20 20/05/20 ***0744** LLR * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tots els membres de la
untiat familiar en edat legal de treballar. ( majros o igual a 16 a. )
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model al web de l'AHC )
* Documentació que acrediti que es conitnua en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19( estar en situació d'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, de 2020. -
només s'ha aportat els mesos de febrer i març-
* Certificat actualtizat 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 (, gas, gasoil per a la
calefacció, aigua telefonia i quota de la comunitat si s'escau )
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.- només s'ha aportat la
factura de la llum i de l'aigua del mes d'abril -
* 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/2810-20 20/05/20 ***1644** CGH * 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)
* 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 que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* Certificat de vida laboral actualitzat  de la persona sol·licitant
* 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.
* Cal aportar tota  la documentació corresponent econòmic
laboral personal de la persona cotitular del contracte i que no
forma part de la unitat familiar , segons la sol·licitud presentada ,
tanmateix s'ha de acrdetiar la situació de vulnerabiltiat
econòmica provcada per la pandèmia del COVID.
* 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 pagats de l'any 2020 fins a la data d'aquest
requeriment



7B/2865-20 20/05/20 ***3964** JGA * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge, atès que fet la consulta telemàtica consta que el
sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té propietats
* 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).
* Certificat de vida laboral actualitzat  de totes les persones que
formen la untiat familiar majors de 16a.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud de les
persones que formen la untiat familiar
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF, si s'escau dels membres de la unitat familiar
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud de les persones que formen la untiat
familiar , si s'escau
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió, si
s'escau.
* 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.
* DOCUMENT INDEFINIT
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model al web de l'AHC )
* La documentació que s'ha d'aportar a l'expedient fa referència a
TOTS els membres de la unitat familiar .
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats de l'any 2020 i fins a la data d'aquest
requeriment, en el sistema estabert per la convocatòria
* 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.
atès que segons la sol·licitud no hi ha cap deute de lloguer



7B/2990-20 20/05/20 ***0776** MFM * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificats de discapacitat o, en el seu cas, de mobilitat reduïda
de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats
de persones amb gran dependència
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tots els membres de la
unitat familiar en edat legal de treballar
* Nòmina del mes previ a la presentació  dels membres que
s'escaigui de la unitat familiar
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF, si s'escau d'algun dels membres de la untiat
familiar
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud   si s'escau d'algun dels membres de
la untiat
* 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.
* Documentació que acrediti que es conitnua en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19( estar en situació d'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 )
*
Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model al web de l'AHC )

* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats  de l'any  2020 i fins a data d'aquest
requeriemt
* 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/3216-20 20/05/20 ***3677** JSR * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  de la persona sol·licitant
* Nòmina de febrer març i abril de la sol·licitud  de la persona
sol·licitant o les que escaiguin
* Certificat de l'OTG de l'import percebut als mesos previs a la
presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant , si s'escau
* 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.
* Documentació que acrediti que es conitnua en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19( estar en situació d'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 )

* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model al web de l'AHC )

* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats de l'any 2020 i fins a data d'aquest
requeriment. 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/3292-20 20/05/20 ***0399** SLG * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tots els membres de la
unitat familiar amb edat legal de treballar
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de març, març i abril dels membres de la unitat familiar , el Sr,
S.L.G només va aprotar la nomina del mes d'abril
* Certificat de l’OTG de l’import percebut del mesos previs a la
presentació de la sol·licitud dels membres de la unitat familiar si
s'escau .
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requsists exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model a la web de l'AHC )

* Documentació que acrediti qeu continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 ( estar sitaució d'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 )
* Cal aportar per acreditar la sitaució econòmica laboral i
personal de la parella de la persona sol·licitant, en tant , a la
sol·licitud presentada no consta cap documentació.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de l'any 2020 fins a data
d'aquest requeriemt.
* 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/3356-20 20/05/20 ***0492** AAS * 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na AAS.
* Nòmines  de genr, febrer i març d'en/na AAS.
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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. Al contracte aportat la sol·licitant
apareix com a arrendadora, cal aclarir aquesta situació. Així
mateix hi ha un cotitular, del qual és necessària la seva
documentació personal i econòmica.
* 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.
* Rebuts de juny, juliol i agost 2020



7B/3379-20 20/05/20 ***0883** SDN * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na Sonia Díaz
Navarro.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Sonia Díaz Navarro.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Sonia Díaz Navarro.
* 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) si s'escau
* 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.
* Declaració responsable relativa al compliment de tots els
requisits exigits per ser beneficiaria de l'ajut ( teniu proposta de
model al web de l'AHC )
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge, atès que feta la consulta consta que el/la sol·licitant té
propietats . Si la propietat és residencial però no del 100% cal
acreditar documentalment alguna de les excepcions que
estableix la Resolució.
* 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 actualitzat 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/3384-20 20/05/20 ***2053** NSI * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na NSI.
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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/3393-20 20/05/20 ***4774** MRB * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* DNI/NIE o document equivalent vigent  de tota la unitat familiar
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmines de gener, febrer i març d'en/na MRB
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na MG i MRB.
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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. Manquen les factures de
telefonia
* 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.
* Rebuts de lloguer de juny, juliol i agost 2020



7B/3422-20 20/05/20 ***7535** RPM * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar. En cas que hi hagin
més membres de la unitat familiar, caldrà aportar la
documentació personal i econòmica d'aquests.
* 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) de tota la unitat familiar.
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tota la unitat familiar.
* Nòmines de gener, febrer, març de tota la unitat familiar.
* 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.  (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Cal aportar documentació econòmica de la cotitular del
contracte de lloguer que no forma part de la unitat familiar,
segons la sol·licitud.
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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)
* 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. Manquen factures d'altres
subministraments (només aporten d'aigua i llum)
* 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/3433-20 20/05/20 ***5794** MPD * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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) de tota la unitat familiar.
* Certificat de vida laboral actualitzat  de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
* Nòmines de gener i febrer d'en/na MPD. I les de gener, febrer i
març de la resta de la unitat familiar majors de 16 anys.
* 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.(teniu proposta de model al
web de l’AHC)
* Cal aclarir si la persona cotitular del contracte forma part de la
unitat familiar o no, atès que a la sol·licitud no apareix com a
unitat familiar ni com a cotitular que no forma part de la unitat
familiar.
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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. Manquen fulles.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer, març,
maig, juny, juliol i agost 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. Manquen factures d'altres
subministraments (només aporten llum i aigua).
* 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 . En el cas de
que hi hagi més membres de la unitat familiar.
* 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/3528-20 20/05/20 ***9905** LML * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificats de discapacitat o, en el seu cas, de mobilitat reduïda
de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats
de persones amb gran dependència
* 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)
* DNI/NIE o document equivalent vigent  de tota la unitat familiar .
* Cal aclarir quines persones formen part de la unitat familiar.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na LJML.
* Nòmines de gener, febrer i març d'en/na LJML.
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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/4015-20 20/05/20 ***6272** OPA * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na OPA.
* Nòmina de febrer, març i abril d'en/na OPA.
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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.
* Rebuts de lloguer d'abril, maig, juny, juliol i agost 2020



7B/4258-20 20/05/20 ***8597** DMV * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge, atès que feta la consulta ens apareix que algun
memebre de la unitat familiar té propietats.
* 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)
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na EGA i PMP.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na DMV i EGA.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF d'en/na DMV i EGA.
* 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.(teniu proposta de model al
web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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)
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents, actualitzat.
* 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/4306-20 20/05/20 ***6117** AMG * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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.(teniu proposta de model al
web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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)
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents. ACTUALITZAT.
* 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 . Manquen
altres extractes d'altres comptes.



7B/4322-20 20/05/20 ***4867** EVA * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* Cal aclarir qui forma part de la unitat familiar, atès que s'aporten
documets i factures a nom de persones que no apareixen a la
sol·licitud.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na EVA.
* Nòmina de gener, febrer i març d'en/na EVA.
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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)
* 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/4390-20 20/05/20 ***4473** JSS * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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) de tota la unitat familiar.
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na JSS i JGS.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na JSS i JGS.
* Nòmina de gener, febrer i març d'en/na JSS i JGS.
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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. Manquen fulles.
* 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. Manquen factures d'altres
subministraments, només aporten de la llum.
* 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/4442-20 20/05/20 ***4188** MCP * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* 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) de tota la unitat familiar
* Certificat de vida laboral actualitzat  dels memebres de la unitat
familiar majors de 16 anys
* Nòmines dels mesos de gener, febrer, març  dels membres de
la unitat familiar majors de 16 anys.
* 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.(teniu proposta de model al
web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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.
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents. ACTUALITZAT
* 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/4445-20 20/05/20 ****7569* MS * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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) de tota la unitat familair
* DNI/NIE o document equivalent vigent  de tota launitat familiar.
* Certificat de vida laboral actualitzat  dels membres de la unitat
familair majors de 16 anys.
* Nòmines de gener, febrer i març dels memebres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* 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 dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys.
* 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
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
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.(teniu proposta de model al
web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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)
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents. ACTUALITZAT.
* 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. Cal aportar el
document correctament segellat per l'entitat bancaria
* 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/4498-20 20/05/20 ***8609** JMB * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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) de tota la unitat familiar.
* DNI/NIE o document equivalent vigent  de tota la unitat familiar,
atès que a la sol·licitud hi ha indicats identificadors duplicats.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na JPMB i CMM.
* Nòmines de gener, febrer i març d'en/na JPBM.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut dels mesos de gener,
febrer i març d'en/na CMM.
* 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. (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda a conseqüència del COVID 19 (estar situació
d’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)
* Cal d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social de
la persona cotitulardel contracte de lloguer que no forma part de
la unitat familiar.
* 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/4680-20 20/05/20 ***8361** DCB * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na DVCB.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na  DVCB.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
DVCB.
* 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 (estar situació d’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/4683-20 20/05/20 ****6082* TAA * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na TAA i HR.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na TAA i HR.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
TAA i HR.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Tohami Alami Akhrif.
* 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 (estar situació d’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/4790-20 20/05/20 ***8637** BMH * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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)
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na BMEH.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na BMEH.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
BMEH.
* 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.  (teniu proposta de model
al web de l’AHC)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar situació d’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.
* 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.
*  Rebuts de lloguer pagats d'abril, maig, juny, juliol i agost.



7B/4808-20 20/05/20 ***5019** ASA * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* 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) de tots els membres de la unitat familiar.
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na ASA i BMR.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na ASA i BMR.
* Nòmines de gener, febrer i març d'en/na ASA i BMR.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na ASA i BMR.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO). Aporten un document on  no hi figura el nom
del treballador/a.
* 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. (Teniu proposta de model
al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya)
* Documentació que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19 (estar situació d’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. Falten pàgines
* 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/20300-20 20/05/20 ***5402** RRG * 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)
* Nòmines de gener, febrer i març d'en/na Raquel Ruiz Guirola.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO) El document aportat no està signat per part
de l'empresa.
* 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 (estar situació d’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. Manquen pàgines
* 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. manquen factures, només
aporta de l'aigua.
* 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 de juliol fins al setembre 2020.


