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 - 08969 2022

Data
Registre
21/04/22

***0599**

JSB

B G - 09123 2022

21/04/22

***1541**

ASH

* Aportar el rebut del mes de Maig (Transferència bancaria o rebut domiciliat o pagament a l’administrador o
Bizum)
* Annex al contracte d’arrendament, on consti detallada la forma de pagament de la renta de lloguer(Bizum,
Transferència bancaria, rebut domiciliat o pagament a l’administrador) en cas de realitzar transferència cal que
es detalli el número de compte corrent del propietari o Administrador, signat per ambdues parts.
* 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
* Original i fotocòpia del NIE de S.H.A.
* 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 - 09169 2022

22/04/22

****6669*

ZK

B G - 09716 2022

26/04/22

***2452**

ESM

B G - 09746 2022

27/04/22

****0535*

MA

B G - 09779 2022

27/04/22

****9600*

UBL

B G - 09876 2022

27/04/22

***1005**

MPA

* 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
* 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 Z.K..
* 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.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* 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 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.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència. Cal aportar NIE del seu fill.
* 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).
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.

B G - 10060 2022

28/04/22

***3362**

JMM

B G - 10259 2022

29/04/22

***2998**

MRO

B G - 10390 2022

29/04/22

***2930**

MBL

B G - 10404 2022

29/04/22

***0783**

AGV

* 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).
* 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.
* 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.
* 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 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.

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, 27/05/2022

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

