
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
 

 

En relació amb el procediment regulat per la Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió pagament del lloguer per
a l'any 2020, les persones que es relacionen a continuació han d'aportar la documentació que en cada cas s'hi indica per tal que l'òrgan encarregat de la gestió de
l'expedient pugui prosseguir el tràmit.

Expedient Data
Registre

DNI/NIE Perceptor Documentació a aportar

B M - 23910 2020 08/06/20 ****2615* ASM * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebut d'abril i maig de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la
data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. El rebut que ens
consta d'abril té una quantitat inferior al import de renda indicat en el contracte.

B M - 24298 2020 09/06/20 ****6084* LG * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 de juliol a setembre pagats
per mitjà dels mètodes acceptats en la resolució: transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. No s'acceptarà en
els rebuts aportats a partir de la data de presentació de la sol·licitud 'ingrés a compte com a mètode de
pagament.
* Nº de compte del beneficiari complet

B M - 24561 2020 04/06/20 ***4115** MZB * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.

B M - 24945 2020 09/06/20 ****8619* KS * En cas de canvi significatiu respecte la situació del 2018 ( canvi en la situació laboral, atur,  cobrament de
renda garantida /pensió o canvis en la situació personal com separació/viudetat) aportar complet el Model 1 de
Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu pensions)

B M - 27043 2020 09/06/20 ***6398** MLP * Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer Model 1 i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu
pensions)

B M - 28824 2020 12/06/20 ***1969** SAR * En cas de canvi significatiu respecte la situació del 2018 ( canvi en la situació laboral, atur,  cobrament de
renda garantida /pensió o canvis en la situació personal com separació/viudetat) aportar complet el Model 1 de
Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu pensions)

B M - 29679 2020 12/06/20 ****9664* AMB * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Cal aportar un
document firmat per les parts on s'indiquin els acords de disminució de renta que es van acordar.

B M - 50644 2020 17/06/20 ****9391* RM * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de MH.H(
***5293*) que formen la unitat de convivència.
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud. Consta en el padró el Sr MH.H(
***5293*) que no surt indicat a la sol·licitud
* Justificant ingressos de MH.H( ***5293*): Declaració IRPF 2018, certificat d'imputacions subministrat per la
AEAT o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació

B M - 63574 2020 23/06/20 ****2495* AB * Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* En cas de canvi significatiu respecte la situació del 2018 ( canvi en la situació laboral, atur,  cobrament de
renda garantida /pensió o canvis en la situació personal com separació/viudetat) aportar complet el Model 1 de
Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu pensions

B M - 63769 2020 25/06/20 ****2144* MS * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. Falta acord de reducció del lloguer dels
mesos d'abril i maig com a causa del COVID.



B M - 64423 2020 25/06/20 ***7049** ZMM * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud. Hi consta una persona més
empadronada que no s'ha indicat a la sol·licitud, S.M (amb passaport xxxx194xx)
* Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Document acreditatiu del Pla de protecció internacional a Catalunya, Acord Govern de 28 de gener de 2014.

B M - 64523 2020 26/06/20 ***6048** JSB * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud. En el padró hi consta
empadronat el Sr JM.L.M amb dni XXX5474XX, cal o bé donar-lo de baixa si efectivament ja no viu a
l'habitatge o incloure'l a la sol·licitud i aportar al seva documentació relativa a ingressos.

B M - 64857 2020 29/06/20 ***6339** NGG * Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.
* En cas de canvi significatiu respecte la situació del 2018 ( canvi en la situació laboral, atur,  cobrament de
renda garantida /pensió o canvis en la situació personal com separació/viudetat) aportar complet el Model 1 de
Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu pensions)

B M - 65948 2020 30/06/20 ***8451** JNP * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant( J.N.P)
* Justificant d'ingressos: Declaració de renta del 2018 de la Sra MR.M.M. En cas que no estigués obligada a
presentar la declaració, aportar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració
Tributària o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.

B M - 66371 2020 30/06/20 ****7132* FN * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. Manca acord de moratòria de lloguer
(reducció renta)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Manca mes d'abril

B M - 66412 2020 30/06/20 ****0268* AQ * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud. Hi surt una persona que no hi
conta a la sol·licitud(S.K), si ja no hi viu cal fer baixa d'ofici i si viu incloure'l a la sol·Licitud i aportar la seva
documentació relativa a ingressos i fotocopia del seu NIE.

B M - 66475 2020 01/07/20 ***1119** MSR * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud. Hi consta una persona més
empadronada (SMR) si no hi viu ja caldrà fer la baixa d'ofici si no incloure-la a la sol·Licitud i portar una
fotocopia del seu passaport.
* Declaració definitiva de renta del 2018 del Sr M.S.R. En cas que no estigués obligaTa presentar la
declaració, aportar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o el
corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.

B M - 66583 2020 01/07/20 ***6602** MVT * Justificant d'ingressos: Declaració de renta del 2018 de la Sra M.V.T En cas que no estigués obligada a
presentar la declaració, aportar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració
Tributària o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.

B M - 66919 2020 01/07/20 ***7355** CGV * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Falta juliol



B M - 74219 2020 02/07/20 ****6980* VMB * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Falta per aportar
febrer, març i juliol.
* Indicar el compte corrent del propietari
* certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària del 2018 de L.D.N  i de
V.L.M.B
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.Consta empadronada una altra
persona (E.C.R) cal aportar la seva documentació( NIF+ IRPF 2018/ certificat negatiu) i inscriure-la a la
sol·licitud o bé donar-la de baixa d'ofici si ja no hi viu.

B M - 74236 2020 02/07/20 ***1081** MTM * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. Si hi ha hagut un acord de disminució del
lloguer aportar-lo. L' import del rebut del mes de juny no coincideix amb la renda indicada en el contracte.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* En cas que no estigués obligada a presentar la declaració, aportar el certificat d'imputacions subministrat per
l'Agència Estatal d'Administració Tributària 2018 o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de
tributació.

B M - 74569 2020 03/07/20 ***4905** MBH * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* En cas de canvi significatiu respecte la situació del 2018 ( canvi en la situació laboral, atur,  cobrament de
renda garantida /pensió o canvis en la situació personal com separació/viudetat) aportar complet el Model 1 de
Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu pensions)

B M - 74595 2020 03/07/20 ***6480** VBH * Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* En cas de canvi significatiu respecte la situació del 2018 ( canvi en la situació laboral, atur,  cobrament de
renda garantida /pensió o canvis en la situació personal com separació/viudetat) aportar complet el Model 1 de
Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu pensions)

B M - 74601 2020 03/07/20 ***6959** MAE * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud. Consta empadronada una altra
persona (EM.N) cal aportar la seva documentació(PASSAPORT) i inscriure-la a la sol·licitud o bé donar-la de
baixa d'ofici si ja no hi viu. El tràmit de sol·licitar la baixa el podeu fer a les nostres oficines.

B M - 74633 2020 03/07/20 ****1883* AEI * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Document acreditatiu víctima de terrorisme.

B M - 74637 2020 03/07/20 ****5775* IA * Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Manca el mes de
juny
* En cas de canvi significatiu respecte la situació del 2018 ( canvi en la situació laboral, atur,  cobrament de
renda garantida /pensió o canvis en la situació personal com separació/viudetat) aportar complet el Model 1 de
Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu pensions)



 
 
Sant Adrià de Besòs, 09/09/2020
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B M - 74651 2020 03/07/20 ****1476* BR * Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s’ha d’ingressar
la prestació
- Núm. compte des d’on es paga el lloguer si és diferent d’on s’ingressa la prestació. Cal que el sol·licitant
vingui a signar el full.
* Document acreditatiu víctima de terrorisme.
* En cas de canvi significatiu respecte la situació del 2018 ( canvi en la situació laboral, atur,  cobrament de
renda garantida /pensió o canvis en la situació personal com separació/viudetat) aportar complet el Model 1 de
Declaració responsable d'ingressos actuals del 2020 percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al
pagament de lloguer i documentació acreditativa ( nòmines, contracte de treball, certificat acreditatiu pensions)

B M - 74689 2020 03/07/20 ***0548** NVU * Justificant d'ingressos: Declaració de renta del 2018 de la Sra N.V.U (amb DNI ****0548**) i de la SRA M.Z.C
( amb DNI ****86**). En cas que no estigués obligada a presentar la declaració, aportar el certificat
d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o el corresponent certificat de les
pensions o ajuts exempts de tributació..

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa saber a les persones que figuren al llistat que
disposen d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta notificació al tauler d'anuncis d'aquesta entitat gestora per presentar tota la
documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han detectat. En cas de no fer-ho, s'entendrà que desisteixen de la seva petició, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


