Oficina Gestora: Ajuntament de Badalona
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
En relació amb el procediment regulat per la Resolució DSO/414/2022, de 18 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència
pública competitiva, de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022, 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

DNI/NIE

Perceptor Documentació a aportar

B G - 01011 2022

Data
Registre
07/03/22

***8597**

JML

B G - 01040 2022

07/03/22

***6187**

GMG

* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF 2020 (Agència Tributària) o Certificat d'Imputacions de l'IRPF 2020 (Agència Tributària<
- Certificat de l'organisme pagador en el cas de pensions contributives o no contributives
* Contribuent obligat a presentar la declaració de la renta en 2020. Presentar declaració de l’Impost sobre la
renda de persones físiques de l’Agència Tributària (IRPF) 2020 de G.M.G.
* Original i fotocòpia del NIE de H.A.F.

B G - 01654 2022

09/03/22

***8351**

MVF

* Contribuent obligat a presentar la declaració de la renta en 2020. Presentar declaració de l’Impost sobre la
renda de persones físiques de l’Agència Tributària (IRPF) 2020.

B G - 02345 2022

11/03/22

***1876**

JFG

* Declaració del sol·licitant indicant tots els membres que formen la seva unitat de convivència. Fent constar el
nom i cognoms, el DNI/NIE o número de passaport de cada membre.Falta C.M.C.
* Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres de
millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 02385 2022

11/03/22

***0645**

JVG

* Annex al contracte de lloguer on s’especifiqui el receptor dels imports dels lloguers en el cas de discrepància
entre el titular del contracte de lloguer i el titular dels rebuts. L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 02586 2022

14/03/22

***6672**

MMR

* Annex al contracte de lloguer on s’especifiqui el receptor dels imports dels lloguers en el cas de discrepància
entre el titular del contracte de lloguer i el titular dels rebuts. L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 02588 2022

14/03/22

***4544**

PBS

* Contribuent obligat a presentar la declaració de la renta en 2020. Presentar declaració de l’Impost sobre la
renda de persones físiques de l’Agència Tributària (IRPF) 2020 de P.B.S.

B G - 02617 2022

14/03/22

***2275**

MAA

B G - 02644 2022

14/03/22

***1183**

MAH

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant. Núm.
compte on s'ha d'ingressar l'ajut
- Núm. compte des d'on es paga el lloguer si és diferent d'on s'ingressa l'ajut
* Annex al contracte de lloguer on s’especifiqui el receptor dels imports dels lloguers en el cas de discrepància
entre el titular del contracte de lloguer i el titular dels rebuts. L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.
* Contribuent obligat a presentar la declaració de la renta en 2020. Presentar declaració de l’Impost sobre la
renda de persones físiques de l’Agència Tributària (IRPF) 2020 de MC.A.H..
* Annex al contracte d’arrendament, on consti detallada la forma de pagament de la renta de lloguer i el
número de compte corrent del propietari o Administrador , signat per ambdues parts.

B G - 03218 2022

16/03/22

***2022**

BCG

* Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres de
millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 03234 2022

16/03/22

***4157**

RMM

* Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres de
millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.
* Annex al contracte de lloguer on s’especifiqui el receptor dels imports dels lloguers en el cas de discrepància
entre el titular del contracte de lloguer i el titular dels rebuts. L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 03260 2022

16/03/22

***0402**

MRA

* Contribuent obligat a presentar la declaració de la renta en 2020. Presentar declaració de l’Impost sobre la
renda de persones físiques de l’Agència Tributària (IRPF) 2020 de M.R.A.

B G - 03329 2022

16/03/22

***0048**

AMM

* Contribuent obligat a presentar la declaració de la renta en 2020. Presentar declaració de l’Impost sobre la
renda de persones físiques de l’Agència Tributària (IRPF) 2020 de AM.M.M.

B G - 03651 2022

17/03/22

***0095**

JVD

* Annex al contracte de lloguer on s’especifiqui el receptor dels imports dels lloguers en el cas de discrepància
entre el titular del contracte de lloguer i el titular dels rebuts. L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 03664 2022

17/03/22

***3348**

AAA

* Contribuent obligat a presentar la declaració de la renta en 2020. Presentar declaració de l’Impost sobre la
renda de persones físiques de l’Agència Tributària (IRPF) 2020 de A.A.A..

B G - 04235 2022

21/03/22

***0468**

TBA

* Annex al contracte de lloguer on el propietari designa al seu Administrador i on consti el número de compte
corrent, nom i CIF de l’Administrador on es fa el pagament de la renta del lloguer. L’annex ha d'estar signar per
les dues parts.

B G - 04275 2022

21/03/22

***0729**

JRP

* Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres de
millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.
* Annex al contracte de lloguer on el propietari designa al seu Administrador i on consti el número de compte
corrent, nom i CIF de l’Administrador on es fa el pagament de la renta del lloguer. L’annex ha d'estar signar per
ambdues parts.

B G - 04866 2022

23/03/22

***2859**

LJG

* Contribuent obligat a presentar la declaració de la renta en 2020 Presentar declaració de l’Impost sobre la
renda de persones físiques de l’Agència Tributària (IRPF) 2020 de L.J.G
* Certificat de titularitat de compte bancària a nom del sol.licitant o full de transferència bancària normalitzat a
nom del sol.licitant (En el full ha de constar la localitat i data i ha d’estar degudament signat i segellat per
l’entitat de crèdit i pel creditor/creditora, en l’espai corresponent en el model normalitzat).

B G - 05359 2022

25/03/22

***5393**

RFG

* 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.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 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 Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.
* Certificat de titularitat de compte bancària a nom del sol.licitant o full de transferència bancària normalitzat a
nom del sol.licitant (En el full ha de constar la localitat i data i ha d’estar degudament signat i segellat per
l’entitat de crèdit i pel creditor/creditora, en l’espai corresponent en el model normalitzat).

B G - 05535 2022

27/03/22

***4931**

CGM

B G - 06495 2022

31/03/22

***3298**

GNS

* Annex al contracte de lloguer on el propietari designa al seu Administrador i on consti el número de compte
corrent, nom i CIF de l’Administrador on es fa el pagament de la renta del lloguer. L’annex ha d'estar signar per
les dues parts.

B G - 06616 2022

31/03/22

***6146**

EHB

* Acreditació documental que la persona titular del contracte de lloguer E.H.B o qualsevol altre membre de la
unitat de convivència no disposa de l'ús i gaudi de l'habitatge en propietat, per causa de separació o divorci o
per qualsevol causa aliena a la seva voluntat.

B G - 06827 2022

02/04/22

***5314**

HDV

* Original i fotocòpia del NIE de FG.G.DP..
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador. (CAL APORTAR UN ANNEX DE CONTRACTE ON CONSTI EL CANVI DEL NIF DE
L'ARRENDADORA.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant. Núm.
compte on s'ha d'ingressar l'ajut
- Núm. compte des d'on es paga el lloguer si és diferent d'on s'ingressa l'ajut.
* Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres de
millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 06881 2022

04/04/22

***0742**

YLP

B G - 06904 2022

04/04/22

***1945**

JCA

* Annex al contracte de lloguer on s’especifiqui el receptor dels imports dels lloguers en el cas de discrepància
entre el titular del contracte de lloguer i el titular dels rebuts. L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 07460 2022

07/04/22

***9747**

EOV

* Acreditació documental que la persona titular del contracte de lloguer E.O.V o qualsevol altre membre de la
unitat de convivència no disposa de l'ús i gaudi de l'habitatge en propietat, per causa de separació o divorci o
per qualsevol causa aliena a la seva voluntat.

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.

Badalona, 04/05/2022

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

