
Oficina Gestora: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
 

 

En relació amb el procediment regulat per la Resolució TES/1169/2021 de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per al
pagament del  lloguer per a l’any 2021, les persones que  es relacionen a continuació han d’aportar la documentació que en cada cas s’hi indica per tal que l’òrgan
encarregat de la gestió de l’expedient pugui prosseguir el tràmit.

Expedient Data
Registre

DNI/NIE Perceptor Documentació a aportar

B M - 17016 2021 11/05/21 ***4183** PCR * 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. EL DEMANDANT DE L'AJUT NO
CONSTA EMPADRONAT A LA VIVENDA EN DATA 2 DE JULIOL DE 2021.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 20532 2021 13/05/21 ***6164** EAF * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) CAL ACREDITAR ELS INGRESSOS DE TOTS ELS
MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA DE L'ANY 2019.
* 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. NO COINCIDEIXEN ELS
MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA AMB ELS DE LA SOL.LICITUD.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 21869 2021 14/05/21 ***0470** PVU * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) CAL PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L'IRPF DE
L'ANY 2019 DE P.V.V.U.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 22873 2021 15/05/21 ***6236** VSC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Llibre de família, si escau.

B M - 23302 2021 16/05/21 ***3646** AAG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* 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. EL DEMANDANT DE L'AJUT NO
CONSTA EMPADRONAT A LA VIVENDA ON DEMANA L'AJUT PEL PAGAMENT DEL LLOGUER.



B M - 27112 2021 18/05/21 ***3544** LCB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 28647 2021 19/05/21 ***4171** MRR * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) CAL PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L'IRPF DE
L'ANY 2019.

B M - 49566 2021 01/06/21 ***4001** IRL * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. MANCA LA REFERENCIA CADASTRAL DE L'INMOBLE.
* 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. CAL QUE LA DEMANDANT DE
L'AJUT ESTIGUI EMPADRONADA A L'HABITATGE PEL CUAL SOL.LICITA L'AJUT.

B M - 50410 2021 01/06/21 ***2218** MBH * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) CAL PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L'IRPF DE
L'ANY 2019.

B M - 64837 2021 11/06/21 ****9985* ES * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 65515 2021 11/06/21 ***6829** MGR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 65565 2021 11/06/21 ****5883* AI * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) CAL ACREDITAR ELS INGRESSOS DE L'ANY 2019
DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA.

B M - 66038 2021 11/06/21 ***1381** JMR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 70335 2021 11/06/21 ***2087** RRR * Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) CAL ACREDITAR ELS INGRESSOS DE L'ANY 2019.

B M - 70336 2021 11/06/21 ***2469** DSM * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. EL REBUTS PRESENTATS NO ACREDITEN EL PAGAMENT DE
LA QUOTA SENCERA DEL LLOGUER DE L'HABITATGE.

T M - 70339 2021 11/06/21 ***2696** EAM * 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 - 70344 2021 11/06/21 ***4232** DHE * 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. NO ES CORRESPONEN ELS
MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA DE LA SOL.LICITUD AMB ELS DEL PADRÓ MUNICIPAL.



 
 
Vilanova i la Geltrú, 03/08/2021
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B M - 70350 2021 11/06/21 ***2652** JCN * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. ELS REBUTS PRESENTATS NO ACREDITEN EL PAGAMENT
SENCER DE LA QUOTA DE LLOGUER DE L'HABITATGE.
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària) NO S'ACREDITEN INGRESSOS SUFICIENTS DE
L'ANY 2019 PER PAGAR EL LLOGUER DE L'HABITATGE.

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.


