Oficina Gestora: Ajuntament de Badalona
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
En relació amb el procediment regulat per la Resolució DSO/1967/2022 de 21 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència
pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per 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
B M - 00225 2022

Data
Registre
28/06/22

DNI/NIE

Perceptor Documentació a aportar

***9368**

MRT

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* 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 (J.Z.R, R.C.R) cada membre. En cas que la persona
que apareix al padró no formi part d e la unitat familiar cal aportar la baixa del padrò.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 00236 2022

28/06/22

***3841**

ERG

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 00355 2022

28/06/22

****5980*

SH

B M - 00443 2022

28/06/22

***7015**

BVH

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
BANC I DEL SOL·LICITANT
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 00554 2022

28/06/22

***0213**

VHL

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 00583 2022

28/06/22

***9093**

NEF

B M - 00633 2022

28/06/22

****3515*

AL

* 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.
* 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 M - 00666 2022

28/06/22

***6099**

LCO

* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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 M - 00970 2022

28/06/22

***9076**

SJT

* 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 (P.T.J. i F.T.J.).

B M - 00973 2022

28/06/22

***9716**

ELL

* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 01162 2022
B M - 01198 2022

28/06/22
28/06/22

****2386*
***6463**

AR
HEZ

* Llibre de família, si escau.Falta de M.F.
* 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 M - 01226 2022

28/06/22

****6353*

SY

B M - 01021 2022
B M - 01109 2022

28/06/22
28/06/22

***1208**
****4295*

NEA
AB

* 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.
* Llibre de família, si escau.
* 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 M - 01048 2022

28/06/22

***6020**

MGM

B M - 01073 2022

28/06/22

****0179*

EL

* Certificat cobrament anual RENTA GARANTIDA ANY 2020
* Llibre de família, si escau.
* 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).
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Llibre de família, si escau. Falta D.A.L.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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 M - 01108 2022
B M - 01461 2022

28/06/22
29/06/22

****2478*
***3316**

AH
MAC

En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.

* Llibre de família, si escau.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.

B M - 01397 2022

29/06/22

***1245**

MGC

* Llibre de família
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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 M - 01294 2022

29/06/22

***3854**

AMA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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 M - 01327 2022

29/06/22

****6130*

AEA

B M - 01354 2022

29/06/22

****8064*

MW

B M - 01531 2022

29/06/22

****6751*

MH

* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.

B M - 01545 2022

29/06/22

***6808**

ARM

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 01617 2022

29/06/22

****2817*

AB

B M - 01685 2022

29/06/22

***0345**

OGG

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). FALTA LA SIGNATURA DEL
CONTRACTE
* El membre que consta a la sol.licitud O. G. G. no consta empadronat a l’habitatge. En el cas de no formar
part de la unitat de convivència cal aportar instància demanant la baixa de d’aquest membre de la sol.licitud
presentada i si del contrari sí que forma part de la unitat de convivència haurà d’aportar volant de convivència
conforme aquest membre està empadronat a l’habitatge.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 01686 2022

29/06/22

***0445**

MCB

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.

B M - 01940 2022

29/06/22

***2997**

LDM

*
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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 01728 2022

29/06/22

***0928**

ABA

* 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 M - 01804 2022

29/06/22

****3392*

AM

B M - 01843 2022
B M - 01844 2022

29/06/22
29/06/22

****5824*
***2331**

BA
SCC

* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Llibre de família, si escau.Falta A.A.
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 01880 2022

29/06/22

****4810*

YDD

B M - 01919 2022

29/06/22

***6632**

IFR

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. CAL ESTAR SIGNAT PEL
SOL·LICITANT I SIGNAT I SELLAT PEL BANC
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 02966 2022

29/06/22

***8783**

RCM

* 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 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 02932 2022

29/06/22

***3267**

ABB

B M - 02233 2022

29/06/22

***1726**

ETS

B M - 02412 2022

29/06/22

***6261**

NEL

* 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 M - 02628 2022

29/06/22

****5002*

MGG

* Llibre de família, si escau.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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 M - 02636 2022

29/06/22

****7312*

AIM

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (CAL SIGNATURA DEL BANC)
* Llibre de família, si escau.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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 M - 02673 2022

29/06/22

****7350*

SM

* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.Falta de C.Q,M,/ M.I.L. i M.Y.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.Rebut de juny.
* 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.Q.M / M.I.L. i M.Y.

B M - 02782 2022

29/06/22

***7198**

MSD

* 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 A.R.S / HJ.R.S. i A.K.S.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 02666 2022

29/06/22

***7564**

MIG

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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.

B M - 02874 2022

29/06/22

***9134**

MGG

* 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 M - 02921 2022

29/06/22

***7013**

MLM

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 03064 2022

29/06/22

****7170*

NG

* 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 M - 03081 2022
B M - 03245 2022

29/06/22
30/06/22

****4650*
***1732**

MO
JRF

* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 03061 2022

29/06/22

****4687*

NH

B M - 03043 2022

29/06/22

***4726**

MGS

B M - 03053 2022

29/06/22

****9517*

NF

* 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 (S.H) cada membre.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 03077 2022

29/06/22

***3339**

MLC

*
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 M - 03384 2022

30/06/22

***6785**

LGR

B M - 04651 2022
B M - 03463 2022

30/06/22
30/06/22

****3868*
***9607**

AH
CCG

B M - 03587 2022

30/06/22

***4255**

FCC

B M - 03753 2022

30/06/22

***8937**

SBM

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.(PENDENT REBUT DEL MES DE MAIG)
* Llibre de família, si escau.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* 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 (J.P.A) cada membre.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). (FALTA SIGNATURA DE
L'ARRENDADOR I ARRENDATARI)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Llibre de família, si escau.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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 M - 03908 2022

30/06/22

***1171**

DTT

* 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 retencions i ingressos a compte de l'IRPF (empresa)
- Certificat prestació emès per l'OTG en cas d’atur
- Certificat de l'organisme pagador en el cas de pensions contributives o no contributives)
* 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 M - 04195 2022

30/06/22

****1575*

LZ

* 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 M - 04254 2022

30/06/22

***0077**

MAA

*
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 M - 04263 2022

30/06/22

****8732*

KEJ

* 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)
* 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 M - 04326 2022

30/06/22

***4864**

APS

* 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).
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 04338 2022

30/06/22

***9154**

TYM

B M - 04410 2022

30/06/22

****8875*

ML

B M - 04523 2022

30/06/22

***2966**

AMA

B M - 04709 2022

30/06/22

***6426**

FCT

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària T. Y. M. amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària T. Y. M. actual.
L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.
* 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).
* 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 (Z.L) cada membre.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària F.C.T. amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària F.C.T. actual.
L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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 M - 05313 2022

30/06/22

****0205*

LM

*
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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 05149 2022

30/06/22

****1218*

HK

* 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.
* 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).
* Llibre de família, si escau.
* El membre que consta a la sol.licitud (I.A.A, J.A.A) no consta empadronat a l’habitatge. En el cas de no
formar part de la unitat de convivència cal aportar instància demanant la baixa de d’aquest membre de la
sol.licitud presentada i si del contrari sí que forma part de la unitat de convivència haurà d’aportar volant de
convivència conforme aquest membre està empadronat a l’habitatge.

B M - 04724 2022

30/06/22

****2994*

MBM

B M - 04726 2022

30/06/22

****4336*

AEO

B M - 04825 2022

30/06/22

***1045**

TMP

* 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 M - 04860 2022

30/06/22

***3397**

AAA

B M - 04907 2022

30/06/22

***2707**

AAA

* 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.
* Llibre de família, si escau.

B M - 04883 2022

30/06/22

****1044*

MM

* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. NÚMERO DE COMPTE
BANCARI INCORRECTE I FALTA LA SIGNATURA DEL SOL·LICITANT
* 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.

B M - 04924 2022

30/06/22

****3684*

SS

* 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 M - 04927 2022

30/06/22

****2786*

YM

B M - 04974 2022

30/06/22

***3183**

ACA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR O CREDITORA (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 05093 2022

30/06/22

***8873**

RJR

B M - 05129 2022

30/06/22

****9129*

SA

B M - 05131 2022
B M - 05125 2022

30/06/22
30/06/22

****4483*
***2569**

AY
EBB

* 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.
* El membre que consta a la sol.licitud I.C.M. no consta empadronat a l’habitatge. En el cas de no formar part
de la unitat de convivència cal aportar instància demanant la baixa de d’aquest membre de la sol.licitud
presentada i si del contrari sí que forma part de la unitat de convivència haurà d’aportar volant de convivència
conforme aquest membre està empadronat a l’habitatge.
* 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.
* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. Faltar signar pel sol.licitant.
* 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.
* Certificat de renda garantida de l'any 2020.
* 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 cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària E.B.B. amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària E.B.B actual. L’annex
ha d'estar signar per ambdues parts.

B M - 05138 2022

30/06/22

****3025*

AA

* Llibre de família, si escau.
* 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.
* n cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.

B M - 05183 2022

30/06/22

****8057*

AK

* 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 M - 05217 2022

30/06/22

***2152**

YCS

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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 M - 05257 2022
B M - 05272 2022

30/06/22
30/06/22

****6440*
***6017**

MH
ACE

B M - 05174 2022

30/06/22

****3295*

RZ

B M - 05291 2022

30/06/22

****1276*

AEG

B M - 05207 2022

30/06/22

***1154**

RBN

* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.Falta signar pel sol.licitant.
* 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.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.Falta signar pel sol-licitant.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 05237 2022

30/06/22

****7722*

MB

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 05278 2022
B M - 05279 2022

30/06/22
30/06/22

****2811*
***1452**

MS
CRJ

* Llibre de família, si escau.
* 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.

B M - 05396 2022

01/07/22

***2974**

FAB

* 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 S.B.

B M - 06072 2022

01/07/22

***0852**

EDB

* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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.
* 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 (E. G. de M.).

B M - 06192 2022

01/07/22

***3358**

RSM

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 06199 2022

01/07/22

****9836*

NA

* Original i fotocòpia del NIE de (N. M. i A. N.).

B M - 06298 2022

01/07/22

****0518*

NS

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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 M - 06381 2022

01/07/22

****0737*

WL

B M - 06442 2022

01/07/22

****8023*

NM

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.Cal presentar rebut del banc de mes de juliol.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.Cal signar pel sol-licitant.
* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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 (S. M.I. i F. M.).
* En el contracte aportat consta identificat com arrendador una altre persona diferent a la que signa i que
cobra els lloguers. Cal aportar un annex al contracte, indicant la designa a l’administrador, si s’escau. La
persona identificada com arrendador i l’arrendatari són les persones que han de signar l’annex. També cal fer
constar a l’ANNEX l’error amb el número d’identificador de l’arrendatari fent constar el NIE correcte.

B M - 06443 2022

01/07/22

***0358**

MMA

B M - 06450 2022

01/07/22

***6191**

JBB

B M - 07111 2022

01/07/22

****7697*

BEM

B M - 07078 2022

01/07/22

****8852*

AH

* Llibre de família, si escau.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.
* 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.
* 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.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* 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 M - 05921 2022

01/07/22

****1020*

BK

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* 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 M - 05974 2022

01/07/22

***6441**

NKY

B M - 06666 2022

01/07/22

****5449*

MI

B M - 06796 2022

01/07/22

***3246**

PPF

B M - 06809 2022

01/07/22

***9873**

MBD

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.Cal signar pel sol-licitant.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.

B M - 06827 2022

01/07/22

***5867**

MCC

B M - 06901 2022

01/07/22

****9596*

BM

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* 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 M - 06993 2022

01/07/22

***7401**

LKH

* 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 M - 07010 2022

01/07/22

****3493*

RS

* Llibre de família, si escau.
* 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 M - 07036 2022

01/07/22

***2416**

VPG

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 07016 2022

01/07/22

****1262*

MB

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.Cal signar pel sol-licitant.
* Llibre de família, si escau.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).(FALTA SIGNATURA)
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 07139 2022

01/07/22

***6487**

MRC

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICITANT)
* 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 M - 07148 2022

01/07/22

***6204**

ABB

B M - 07170 2022

01/07/22

****3170*

AB

B M - 07228 2022

01/07/22

****1576*

ZEG

* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* 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 (K.O.G, H.B, N.O.B, M.O.B, S.O.B) cada membre.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICITANT)
* Certificat de no tenir deute amb Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i en cas de pagament del
deute, aportar documentació acreditativa del pagament.
* 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).
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del rebut del lloguer del mes de gener a juny de 2022, si s'escau,
per mitjà de ingrés en compte, transferència bancària, rebut domiciliat o rebut .emès per l'administrador de la
finca. En el rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 07435 2022

01/07/22

***1055**

ALF

* 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 M - 07437 2022

01/07/22

****2242*

AFQ

B M - 07480 2022

01/07/22

****4370*

AEK

B M - 07355 2022

01/07/22

****2011*

AA

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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.
* Llibre de família, si escau. (M.E.E)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.
*
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 M - 07373 2022

01/07/22

****8499*

HS

*
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 M - 07401 2022

01/07/22

***0973**

MLA

* Llibre de família, si escau.

B M - 07404 2022

01/07/22

****6995*

KB

* 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 M - 07463 2022

01/07/22

****6997*

AB

B M - 07466 2022

01/07/22

***6434**

IAA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.Cal signar pel sol-licitant.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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 M - 07508 2022

01/07/22

***1790**

RCP

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
*

En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.

B M - 07631 2022

02/07/22

***6352**

MSH

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
BANC
*
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 M - 07650 2022

02/07/22

***6777**

VPV

B M - 07667 2022

02/07/22

****6172*

RM

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
*
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 M - 07717 2022

02/07/22

***6084**

AAA

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). FALTA LA SIGNATURA DE LA PART
ARRENDADORA
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
*
En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.
* 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 M - 07679 2022

02/07/22

***2621**

MKB

* 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 M - 07761 2022

02/07/22

****9818*

NA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICITANT)
* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors “M. R.”.

B M - 08105 2022

02/07/22

****6415*

MA

* 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 (A. U.R. i K. S.).
*
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 M - 07997 2022

02/07/22

****1817*

MB

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Aportar la totalitat dels fulls de contracte de lloguer i annexes.

B M - 07933 2022

02/07/22

****0082*

AE

B M - 07798 2022

02/07/22

***0679**

JSR

B M - 07805 2022

02/07/22

****8064*

OF

B M - 07806 2022

02/07/22

****5186*

AA

B M - 07831 2022
B M - 07907 2022

02/07/22
02/07/22

***2344**
***1511**

AHA
EGP

* 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 (H.B.E, A.D.O, A.D.B, A.D.B, Z.D.B, N.D.B) cada
membre.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Original i fotocòpia del NIE de (Z. R. i O. F.).
* 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 (M.A) cada membre.
* RENDA GARANTIDA 2020
* Llibre de família, si escau.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
*
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 M - 07982 2022

02/07/22

****8747*

MZ

B M - 08024 2022

02/07/22

****3093*

KK

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. MANCA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICITANT)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.

B M - 08028 2022

02/07/22

****7225*

FL

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. MANCA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICITANT)
* 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 M - 08035 2022

02/07/22

***0550**

CRD

B M - 08092 2022

02/07/22

****5862*

ZA

B M - 08131 2022

02/07/22

****1546*

OBM

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* Llibre de família, si escau.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/TGSS)
* 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.
* 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 (M.B) cada membre.

B M - 08153 2022

02/07/22

****8915*

HEF

B M - 08166 2022

02/07/22

****2770*

MS

B M - 08362 2022

03/07/22

****9352*

NI

B M - 10766 2022

04/07/22

****8859*

AEF

B M - 09022 2022

04/07/22

***0458**

NUM

B M - 08274 2022

03/07/22

***2929**

ABB

B M - 08318 2022

03/07/22

****8974*

MA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. MANCA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICITANT)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. MANCA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICITANT)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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 (R.A, M.A, S.H.B, A.M, A.H.B, B.A)cada membre.
* 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).
* Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT)
* L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).
* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. NÚMERO DE COMPTE
BANCARI ERRONI
* CERTIFICAT RENDA GARANTIDA 2020
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.

B M - 08347 2022

03/07/22

****0994*

MY

* 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 M - 08381 2022

03/07/22

****5478*

AM

B M - 08412 2022
B M - 08472 2022

03/07/22
03/07/22

****5879*
***1396**

MM
ALB

B M - 08702 2022

03/07/22

****5330*

MR

* 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.
* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent (de 2022), 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 l'ajut.
* Llibre de família de E. Z. I.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. Els rebuts han de ser del banc.
* 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 M - 08808 2022

04/07/22

***1772**

VLR

* Acreditació documental que la persona titular del contracte de lloguer V.L.R. 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 M - 08918 2022

04/07/22

***1954**

MVB

B M - 09616 2022

04/07/22

****3585*

HS

* 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 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 M - 09668 2022

04/07/22

***2967**

OHL

* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària (O.F.H) amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària (O.F.H) actual.
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 M - 09797 2022

04/07/22

****6418*

LS

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. MANCA DA SIGNATURA DEL
BANC
* 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.S.

B M - 10425 2022

04/07/22

****7760*

TN

B M - 10486 2022

04/07/22

***9929**

MLP

* 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.
* Llibre de família, si escau.
* 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.

B M - 10545 2022

04/07/22

****2458*

AM

B M - 10608 2022

04/07/22

****2374*

MI

* 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 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 M - 10660 2022

04/07/22

***8625**

HOM

* Comunicació de subrogació de la part arrendadora del contracte de lloguer, on consti nom complet i
dni/nif/nie de la nova part arrendadora i a més en cas de realitzar el pagament de la renda de lloguer per
transferència bancària o ingrés en compte, haurà de constar també el número de compte corrent on es fa el
pagament de la renta del lloguer.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària H.O.M amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària H.O.M actual.
L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B M - 10712 2022

04/07/22

****7817*

VT

* 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.
* RENDA GARANTIDA 2020
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
BANC
* 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 M - 10799 2022

04/07/22

****4594*

KL

B M - 10950 2022

04/07/22

****5062*

AS

B M - 11768 2022

05/07/22

****4504*

AJ

* 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. (FALTA SIGNATURA DEL PROPIETARI/A)

B M - 11072 2022

04/07/22

****7182*

HS

B M - 11073 2022

04/07/22

***6348**

MBH

* 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.
* 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 (G.T) cada membre.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 09127 2022
B M - 09156 2022

04/07/22
04/07/22

***6314**
***1172**

MCL
MJG

* Certificat de la Renda Garantida 2020
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 09162 2022

04/07/22

***2439**

ODG

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. MANCA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICTANT DE L'AJUT)
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 09296 2022

04/07/22

***2815**

MFP

B M - 09315 2022

04/07/22

****5038*

RA

B M - 09360 2022

04/07/22

****2471*

AS

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. (El rebut del mes de juliol no és vàlid, ja que ha de portar la referència i el CIF del
beneficiari).
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. (Els rebuts aportats no són vàlids, ja que en aquests ha de figurar la referència
de la domiciliació i el nom, cognoms i NIF del beneficiari).
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència. (N.B)

B M - 09478 2022

04/07/22

****7393*

DB

B M - 09494 2022
B M - 09946 2022

04/07/22
04/07/22

***6474**
***0517**

MBT
DGC

B M - 10112 2022

04/07/22

***6276**

MSM

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.
* En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (SOL·LICTANT) I LA DATA.
*
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 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 M - 10257 2022

04/07/22

***0918**

SYB

* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària S.Y.B. amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària S.Y.B. actual.
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 M - 10278 2022

04/07/22

****8905*

MK

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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 M - 10357 2022

04/07/22

***7309**

MOT

* 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.
* Llibre de família, si escau.
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors “M.M.P. ”
I justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Annex de contracte on s'especifiqui l'adreça correcta de l'habitatge, ja que aquesta no coincideix amb
l'adreça de l'empadronament.
* 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.

B M - 10845 2022

04/07/22

***1089**

YPC

B M - 10872 2022

04/07/22

***7476**

AZT

B M - 10886 2022

04/07/22

****8899*

WB

* 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 M - 10921 2022

04/07/22

***2334**

MEK

* 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 M - 10933 2022

04/07/22

****5985*

LZ

B M - 10977 2022

04/07/22

****8523*

SP

B M - 10996 2022

04/07/22

***0727**

ZRC

B M - 11000 2022

04/07/22

****7247*

JA

B M - 11046 2022

04/07/22

***8832**

BPN

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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.
* 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 (T.K, A.Z, A.Z) cada membre.
* 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.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* 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.
* Llibre de família, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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.

B M - 11129 2022

04/07/22

***1867**

JDM

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, 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 l'ajut. HA DE SER DEL 2022
* 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.

B M - 11131 2022

04/07/22

****8231*

AA

* 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.
* 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 M - 11174 2022

04/07/22

****1098*

SD

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONAL SOL·LICITANT DE L'AJUT)

B M - 11220 2022

04/07/22

***7847**

AME

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. En cas que el lloguer es pagui per banc, s'han d'aportar els rebuts del banc.
* Aportar la totalitat dels fulls de contracte de lloguer i annexes.

B M - 11842 2022

05/07/22

****7621*

SEJ

B M - 11897 2022

05/07/22

****5333*

IEH

B M - 11951 2022

05/07/22

***0565**

NGP

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, 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 l'ajut.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* RENDA GARANTIDA 2020
* Llibre de família, si escau.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Sentencia /Conveni regulador i justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o
compensatoria de l’any 2020.
* Acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador. Tal i com
estableix l’art.36 de Llei d’Arrendament Urbans.

B M - 11988 2022

05/07/22

****4539*

MS

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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.
* 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.
* 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 (J.K, H.S, S.S, R.R, B.B, S.S) cada membre.

B M - 11993 2022

05/07/22

****4357*

AI

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar 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.

B M - 12026 2022

05/07/22

***5828**

FLL

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* 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 M - 12075 2022

05/07/22

****9662*

REH

B M - 12638 2022

05/07/22

***4012**

DPB

B M - 12764 2022

05/07/22

****4481*

AE

B M - 12789 2022

05/07/22

****9758*

RK

B M - 12866 2022

05/07/22

***6468**

MMV

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (EL CREDITOR/A HA DE SER
EL SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* RENDA GARANTIDA 2020
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. (FALTA REBUT D'ABRIL)
* 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.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. FALTA EL REBUT DE MAIG I JULIOL 2022
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
BANC I DEL CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT)
* 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.
*
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 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 M - 12888 2022

05/07/22

****1127*

AH

B M - 12966 2022

05/07/22

****8767*

NB

B M - 15204 2022

06/07/22

****0471*

ZK

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* 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.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar 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.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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 M - 15357 2022

06/07/22

***1058**

NMM

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. EL NÚMERO DE COMPTE
BANCARI ES INCORRECTE, A MÉS HA D'ESTAR SIGNAT I SEGELLAT PER L'ENTITAT BANCÀRIA.
* Comunicació de subrogació de la part arrendadora del contracte de lloguer, on consti nom complet i
dni/nif/nie de la nova part arrendadora i a més en cas de realitzar el pagament de la renda de lloguer per
transferència bancària o ingrés en compte, haurà de constar també el número de compte corrent on es fa el
pagament de la renta del lloguer.

B M - 15437 2022

06/07/22

***1527**

MGQ

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 15440 2022

06/07/22

****1327*

MA

B M - 12538 2022

05/07/22

****8654*

SS

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE 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.

B M - 13065 2022

05/07/22

***1865**

MAB

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. LA PART DE BAIXA DE DADES
BANCÀRIES S'HA DE DEIXAR EN BLANC
*
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.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària M.K.A.B. amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària M.K.A.B. actual.
L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.
* 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.

B M - 18618 2022

07/07/22

****1225*

HL

B M - 23035 2022

09/07/22

****3666*

AM

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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 R.B.B.
*
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 M - 16994 2022

06/07/22

****5317*

MCD

B M - 16997 2022

06/07/22

****8458*

NI

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. S'HAN D'APORTAR ELS REBUTS BANCARIS
* 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 (D.N) cada membre.

B M - 11260 2022

04/07/22

***3456**

CSC

B M - 11537 2022

05/07/22

***1631**

TIS

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).
* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 11566 2022

05/07/22

***9228**

SMB

* 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.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària S.M.B amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària S.M.B actual. L’annex
ha d'estar signar per ambdues parts.
* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* 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.

B M - 12126 2022
B M - 12195 2022

05/07/22
05/07/22

***2033**
***2982**

MSS
RMS

B M - 12217 2022

05/07/22

****5730*

AA

B M - 12222 2022

05/07/22

****6558*

OLP

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 12349 2022

05/07/22

***6064**

FST

* 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.

B M - 12368 2022

05/07/22

***2272**

ACA

B M - 12505 2022

05/07/22

***1173**

MEK

B M - 13203 2022

05/07/22

****2722*

ZO

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau
* Comunicació de subrogació de la part arrendadora del contracte de lloguer, on consti nom complet i
dni/nif/nie de la nova part arrendadora i a més en cas de realitzar el pagament de la renda de lloguer per
transferència bancària o ingrés en compte, haurà de constar també el número de compte corrent on es fa el
pagament de la renta del lloguer. EN LA SUBROGACIÓ APORTADA, FALTA EL DNI DE L'ARRENDADORA.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària M. E.A. K. amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària M. E.A. K. actual.
L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.
* Certificat amb el total cobrat de renda garantida durant l'any 2020
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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 M - 13279 2022

05/07/22

***8696**

FGC

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 13288 2022

05/07/22

***3763**

ERJ

B M - 13298 2022

05/07/22

***1690**

IOZ

B M - 13466 2022

05/07/22

****7121*

GU

B M - 13309 2022

05/07/22

****3684*

MS

B M - 13385 2022

05/07/22

***1043**

MHM

B M - 13502 2022

05/07/22

****6021*

MI

B M - 13513 2022

05/07/22

****2377*

RY

B M - 13644 2022

05/07/22

****1349*

SR

* 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.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar 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.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). FALTA LA SIGNATURA DE LA PART
ARRENDATARIA
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A I SIGNATURA DEL BANC)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent del 2022 , 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 l'ajut.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). (FALTA SIGNATURA
ARRENDATARI/A).
* RENDA GARANTIDA 2020
* 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.
* El membre que consta a la sol.licitud T.S. no consta empadronat a l’habitatge. En el cas de no formar part de
la unitat de convivència cal aportar instància demanant la baixa de d’aquest membre de la sol.licitud
presentada i si del contrari sí que forma part de la unitat de convivència haurà d’aportar volant de convivència
conforme aquest membre està empadronat a l’habitatge.

B M - 13591 2022

05/07/22

****8360*

JS

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent del 2022, 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 l'ajut.
* Aportar la totalitat dels fulls de contracte de lloguer i annexes.

B M - 13610 2022

05/07/22

****3602*

HM

B M - 13619 2022

05/07/22

***8937**

MHW

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA DEL
BANC)
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària M.H.W. amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària M.H.W. actual.
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.

B M - 13705 2022

05/07/22

****1337*

MA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. S'HA D'OMPLIR EL MODEL
ACTUAL (ADJUNTAT) I HA D'ESTAR SIGNAT PEL CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE 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.

B M - 13754 2022
B M - 13769 2022

05/07/22
05/07/22

***8441**
****1665*

CRM
AEM

B M - 13886 2022

05/07/22

****2283*

MK

B M - 13901 2022

05/07/22

****4612*

SA

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. CAL APORTAR EL MODEL
D'AQUEST MATEIX ANY (ADJUNTAT) I AQUEST HA D'ESTAR SEGELLAT I SIGNAT PEL BANC I PEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT) EN EL LLOC CORRESPONENT.
* 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.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITORA PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
*
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 M - 13985 2022

05/07/22

****0574*

SS

B M - 13969 2022

05/07/22

****8475*

MS

B M - 13983 2022

05/07/22

****0285*

AB

B M - 13990 2022

05/07/22

****6334*

AM

* 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 (M.S) cada membre.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE 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.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE 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.
*
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 M - 14042 2022

05/07/22

***6323**

JRD

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. (FALTA SIGNATURA CREDITOR/A)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària J.R.D amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària J.R.D actual. L’annex
ha d'estar signar per ambdues parts.
* 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 M - 14063 2022

05/07/22

***3449**

AZK

B M - 14090 2022

05/07/22

****8604*

MA

B M - 14412 2022

06/07/22

****8285*

LF

B M - 14846 2022

06/07/22

***7162**

MAA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. HA D'ESTAR SIGNAT I
SEGELLAT PEL BANC I SIGNAT PEL CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE 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.

B M - 15084 2022

06/07/22

****0764*

IEB

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR
* 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 M - 15768 2022

06/07/22

***1559**

MCR

* Llibre de família, si escau.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

* Acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador. Tal i com
estableix l’art.36 de Llei d’Arrendament Urbans.

B M - 15854 2022

06/07/22

***6994**

YGF

* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Comunicació de subrogació de la part arrendadora del contracte de lloguer, on consti nom complet i
dni/nif/nie de la nova part arrendadora i a més en cas de realitzar el pagament de la renda de lloguer per
transferència bancària o ingrés en compte, haurà de constar també el número de compte corrent on es fa el
pagament de la renta del lloguer.

B M - 15955 2022

06/07/22

***8857**

RGP

* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 16102 2022

06/07/22

****9126*

FA

* Annex al contracte de lloguer on consti detallat el nom/s i NIF/NIE del/s membre/s de la part arrendatària
actual. L’annex ha d'estar signar per la part arrendadora i la part arrendatària.
* 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 M - 16194 2022

B M - 16366 2022

06/07/22

06/07/22

****4761*

***3016**

NS

IML

* Acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de l’actualització de la fiança a
l'arrendador. LA FIANÇA HA D'ESTAR A NOM DEL NOU ARRENDATARI.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* – Comprovar que tots els membres que surtin al padró constin a la sol·licitud, sinó requerir:
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 (V.S) cada membre.
* 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.
* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 16409 2022

06/07/22

***6106**

ASZ

B M - 16580 2022

06/07/22

***7123**

AAM

B M - 16597 2022
B M - 16719 2022

06/07/22
06/07/22

****2946*
***2739**

SA
AVC

B M - 16767 2022

06/07/22

****8448*

SB

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(CAL SIGNATURA CREDITOR/A)
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària A.S.Z amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària A.S.Z actual. L’annex
ha d'estar signar per ambdues parts.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
*
En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.
* El membre que consta a la sol.licitud B. N.H. no consta empadronat a l’habitatge. En el cas de no formar part
de la unitat de convivència cal aportar instància demanant la baixa de d’aquest membre de la sol.licitud
presentada i si del contrari sí que forma part de la unitat de convivència haurà d’aportar volant de convivència
conforme aquest membre està empadronat a l’habitatge.
* 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 M - 16788 2022

06/07/22

****6406*

HA

* 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 M - 16825 2022

06/07/22

****8898*

MA

* 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 M - 16852 2022

06/07/22

***8625**

SSD

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA BANC)
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.

B M - 16858 2022

06/07/22

***3265**

NAB

B M - 16890 2022

06/07/22

****4419*

MA

B M - 16972 2022

06/07/22

****2354*

MM

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. ERROR EN EL NÚMERO DE
COMPTE BANCARI
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* Certificat amb el total cobrat de Renda Garantida en 2020
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* 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 M - 16973 2022

06/07/22

****3918*

MBA

* 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 M - 17036 2022

06/07/22

****3230*

NA

* 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.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Aportar la totalitat dels fulls de contracte de lloguer i annexes.
* Annex contracte de lloguer especificant el NIE de la part arrendatària, ja que el que consta és incorrecte.

B M - 17040 2022

06/07/22

****6485*

SEA

B M - 17092 2022

06/07/22

****4506*

ABA

B M - 17119 2022

06/07/22

****8519*

EEJ

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
*
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.
* 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 M - 17132 2022

06/07/22

****5981*

OEZ

*
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.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats de març a juliol 2022.

B M - 17172 2022

06/07/22

****6404*

HK

B M - 17195 2022

06/07/22

****1906*

EG

B M - 17232 2022

06/07/22

****0383*

SS

B M - 17328 2022

06/07/22

****7837*

ZC

* 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.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* 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 M - 17278 2022

06/07/22

***6328**

MJA

* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària M. N. J. A. amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF i el nomb complet del membre de la part arrendatària
actual M. N. J. A.. L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B M - 17367 2022

06/07/22

****8114*

HA

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 18005 2022

07/07/22

***5066**

GNT

* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària G.N.T.amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària G.N.T. actual.
L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B M - 18073 2022

07/07/22

***7636**

SMM

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 18084 2022
B M - 18125 2022

07/07/22
07/07/22

***6262**
****7158*

MRM
MEC

B M - 18248 2022

07/07/22

****0134*

YC

B M - 18317 2022

07/07/22

***0550**

ETF

B M - 18343 2022

07/07/22

***2810**

MTC

* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* 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.
* 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.
* Aportar sentencia de guarda i custodia del menor i justificants/comprovants dels pagaments de la pensió
d’aliments o compensatoria de l’any 2020
* 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 (J.R.T) cada membre.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 18362 2022

07/07/22

***3546**

AGS

B M - 18528 2022

07/07/22

****1952*

AEM

B M - 18466 2022

07/07/22

****6086*

ZM

B M - 18624 2022

07/07/22

****8349*

DRR

B M - 18647 2022

07/07/22

****6247*

IM

B M - 21560 2022

08/07/22

****9485*

SM

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* 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.
* 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.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). FALTA LA SIGNATURA DE LA PART
ARRENDATARIA
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* 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 (T.R, A.S, M.S, A.S) cada membre.
* 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.

B M - 21562 2022
B M - 21592 2022

08/07/22
08/07/22

****3224*
****2210*

SA
AS

B M - 21611 2022

08/07/22

****2307*

TK

B M - 23072 2022

09/07/22

***9993**

NNM

* Certificat amb l'import total cobrat de Renda Garantida durant l'any 2020
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar 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 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.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA EL NOM DEL
SOL·LICITANT I LA SIGNATURA DEL BANC.
* Sentencia / Conveni regulador de separació o divorci, si escau.
* 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.
* 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 S.H.I. I C.M.L.

B M - 23094 2022

09/07/22

***9800**

MGM

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* RENDA GARANTIDA 2020
* Llibre de família, si escau.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). Falta la signatura de la part
arrendadora.
* 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.
* Annex al contracte de lloguer on consti detallat el nom/s i NIF/NIE del/s membre/s de la part arrendatària
actual. L’annex ha d'estar signar per la part arrendadora i la part arrendatària.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 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.
* 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 M - 23114 2022

09/07/22

****0346*

HEB

B M - 21945 2022

08/07/22

***2935**

CRC

B M - 22978 2022

08/07/22

***3862**

JPE

B M - 22932 2022

08/07/22

****4302*

MR

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* 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 M.R.

B M - 17637 2022

07/07/22

***1223**

SVS

* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors i justificants/comprovants dels pagaments de la pensió
d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 17654 2022
B M - 17796 2022

07/07/22
07/07/22

***1818**
***4637**

CCL
CRS

* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de (S.C.L, M.C.C)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (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)
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats. S'ha de detallar el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres
de millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signat per ambdues parts.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 18700 2022

07/07/22

***1797**

HZA

* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.

B M - 18811 2022

07/07/22

****0420*

FM

* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.
* 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 M - 18825 2022

07/07/22

****1141*

AEA

B M - 18888 2022

07/07/22

***9978**

MCN

B M - 19046 2022

07/07/22

***8962**

MBB

B M - 19237 2022

07/07/22

****2020*

LAA

B M - 19270 2022

07/07/22

****4684*

MH

B M - 19401 2022

07/07/22

****6607*

LG

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Aportar la totalitat dels fulls de contracte de lloguer i annexes.
* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors “N.N.C, A.N.C ”
* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Una vegada consultat d’ofici, no ens conta que disposi del títol de família nombrosa vigent, en cas de
disposar del mencionat títol cal aportar-ho.
* 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.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). FALTA LA SIGNATURA DEL
ARRENDADOR
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (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).
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.
* El membre que consta a la sol.licitud H. E.I. no consta empadronat a l’habitatge. En el cas de no formar part
de la unitat de convivència cal aportar instància demanant la baixa de d’aquest membre de la sol.licitud
presentada i si del contrari sí que forma part de la unitat de convivència haurà d’aportar volant de convivència
conforme aquest membre està empadronat a l’habitatge.
* 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 M - 19378 2022

07/07/22

****1028*

NM

* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 19562 2022

07/07/22

***3310**

MSY

* 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 (K.T.D, O.S.T, H.S.T, A.S.T)cada membre.
* 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 M - 19567 2022

07/07/22

***2014**

SPP

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent de 2022, 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 l'ajut.
* Aportar sentencia de guarda i custodia de la menor i justificants/comprovants dels pagaments de la pensió
d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Comunicació de subrogació de la part arrendadora del contracte de lloguer, on consti nom complet i
DNI/NIF/NIE de la nova part arrendadora. A més ha de designar al seu Administrador (Alquiler Seguro, S.A.U.)
fent constar el número de compte corrent, nom i CIF de l’Administrador on es fa el pagament de la renda del
lloguer. L’annex ha d'estar signat per ambdues parts.

B M - 19577 2022

07/07/22

****8702*

AEM

B M - 19634 2022

07/07/22

****9775*

MA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* El membre que consta a la sol.licitud M.A no consta empadronat a l’habitatge. En el cas de no formar part de
la unitat de convivència cal aportar instància demanant la baixa de d’aquest membre de la sol.licitud
presentada i si del contrari sí que forma part de la unitat de convivència haurà d’aportar volant de convivència
conforme aquest membre està empadronat a l’habitatge.

B M - 19699 2022

07/07/22

***6181**

OML

B M - 19934 2022

07/07/22

****5959*

FB

B M - 19999 2022

07/07/22

****6711*

MS

B M - 19715 2022

07/07/22

***2590**

LST

B M - 19737 2022

07/07/22

****8953*

JS

* 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 M - 19745 2022

07/07/22

****3491*

ML

B M - 19775 2022

07/07/22

****3079*

REB

B M - 19915 2022

07/07/22

****7996*

DA

* 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.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(CAL SIGNATURA CREDITOR/A)
* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors “A.E ”.
* Certificat Renda Garantida del total cobrat durant l'any 2020

* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* 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.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* 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 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.
* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors “M.S”.
* 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 ( M.S.S, E.S.S) cada membre.

B M - 19959 2022

07/07/22

****9912*

AM

B M - 19989 2022

07/07/22

****5101*

GH

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE 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.
* 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.
* 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.

B M - 19991 2022

07/07/22

****9002*

AB

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR
* 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 M - 20018 2022
B M - 20069 2022

07/07/22
07/07/22

****3818*
****6260*

QA
MM

* En cas de disposar d’un contracte de lloguer anterior del mateix habitatge, cal aportar-ho.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* 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.

B M - 20145 2022

07/07/22

***5743**

EEE

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. S'HAN D'APORTAR COM A MÍNIM TRES REBUTS
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.
*
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 M - 20210 2022

07/07/22

****5716*

SA

B M - 20162 2022

07/07/22

***2957**

PDD

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/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.
* 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 M - 20201 2022

07/07/22

***6498**

MBZ

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.

B M - 20253 2022

07/07/22

****0702*

RDB

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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 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 M - 20322 2022

08/07/22

***1965**

GPG

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). (FALTA SIGNATURA DE
L'ARRENDADOR I ARRENDATARI)
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 20706 2022

08/07/22

****7180*

AS

B M - 20839 2022

08/07/22

***2719**

NAM

B M - 20854 2022

08/07/22

****6207*

MD

* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.

B M - 20865 2022

08/07/22

***7573**

SAP

* 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.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments de
la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 20899 2022

08/07/22

***9148**

YMA

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (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).
* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors i justificants/comprovants dels pagaments de la pensió
d’aliments o compensatoria de l’any 2020.

B M - 20930 2022

08/07/22

***2782**

MPC

B M - 20946 2022

08/07/22

****0420*

SS

B M - 20997 2022

08/07/22

****8237*

SS

* 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.
* 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 (J.V.A) cada membre. En cas que la persona que
apareix al padró no formi part d e la unitat familiar cal aportar la baixa del padrò.
*
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.
* 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.

B M - 21079 2022

08/07/22

****0054*

EE

B M - 21125 2022

08/07/22

***8801**

MRF

B M - 21279 2022

08/07/22

****3592*

VMC

B M - 21809 2022

08/07/22

***4112**

TBS

B M - 21811 2022

08/07/22

***5570**

SMO

B M - 22020 2022

08/07/22

****6687*

KA

B M - 21931 2022

08/07/22

***1985**

MGG

B M - 22058 2022

08/07/22

***2450**

YEF

B M - 22421 2022

08/07/22

****6520*

MS

B M - 22465 2022

08/07/22

***7837**

SSE

B M - 22711 2022

08/07/22

****7349*

YR

* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* 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.
* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors “M.T.M, S.T.M ”
* 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, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o bizum. Al rebut ha de
constar l'import i el concepte. CAL APORTAR ELS REBUTS BANCARIS
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (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).
* Aportar la totalitat dels fulls de contracte de lloguer i annexes.
* Justificants/comprovants dels pagaments de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (EL CREDITOR/A NO ES EL
SOL·LICITANT)
* 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 (H.A.M, M.A.L, J.A, A.E) passaport de cada membre.
* Sentencia /Conveni regulador de separació o divorci, si escau. I justificants/comprovants dels pagaments
de la pensió d’aliments o compensatoria de l’any 2020.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT).
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.(FALTA SIGNATURA
CREDITOR/A)
* 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.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). FALTA LA SIGNATURA DE LES DUES
PARTS.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent de l'any 2022, 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 l'ajut.
* Aportar sentencia de guarda i custodia del/ls menors “T.S.S.” i “D.S.S.”
* Llibre de família, si escau. (FALTA S.R)

B M - 22518 2022

08/07/22

****3108*

HB

* 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 M - 22589 2022

08/07/22

***2627**

SAO

* 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.
* En el contracte aportat consta el membre de la part arrendatària S.A.O amb el N.I.E anterior. Cal aportar
annex al contracte de lloguer on consti detallat el NIF del membre de la part arrendatària S.A.O actual. L’annex
ha d'estar signar per ambdues parts.

B M - 22596 2022

08/07/22

****6523*

MEB

B M - 22629 2022

08/07/22

****2601*

FJ

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
BANC.
* Certificat amb el total cobrat durant l'any 2020 de renda garantida.
* Llibre de família, si escau. (FALTA M.S)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (FALTA SIGNATURA DEL
BANC)
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.
* 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.
* 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 (S.J) cada membre.

B M - 22707 2022

08/07/22

****7027*

JL

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (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).
* Certificat Renda Garantida amb el total cobrat durant l'any 2020.
* 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.

B M - 22788 2022

08/07/22

****0345*

AR

B M - 22891 2022

08/07/22

****2282*

FK

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
BANC.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. (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 M - 22871 2022

08/07/22

***3270**

SEM

B M - 22908 2022

08/07/22

****9936*

FT

* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut. FALTA LA SIGNATURA DEL
CREDITOR (PERSONA SOL·LICITANT DE L'AJUT)
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.

B M - 22885 2022

08/07/22

****5628*

BA

* 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.
* Llibre de família, si escau.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.

B M - 22903 2022

08/07/22

****3295*

PD

* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer).Aportar la totalitat dels fulls de contracte
de lloguer i annexes.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , 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 l'ajut.
* 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 (M.K, T.K) cada membre.
* Document annex al contracte, signat per ambdues parts, on consti el detall de la modificació en el preu de la
renda mensual, vist el preu que s'estableix al contracte d'arrendament aportat i vigent i el que s'ha cobrat
segons els rebuts domiciliats.

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, 05/09/2022

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

