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Manresa, 29/03/2022
 

Resolució TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions
econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el
procediment per concedir-les.

Un cop revisades les sol·licituds i documentació presentades, les persones que es relacionen al llistat annex
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 continuar amb el tràmit.

D’acord amb la Resolució TES/126/2021, de 15 de gener, la documentació es presentarà per mitjans,
preferentment telemàtics, a través de la  pàgina web de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 o dels canals de les entitats col·laboradores.

D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es fa saber a les persones incloses al llistat que disposen d'un termini de DEU
DIES, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació al Tauler de la seva Oficina
d’Habitatge de referència i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per presentar
la documentació esmentada, i que en cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva petició, la
qual s'arxivarà sense cap més tràmit.

Expedient Data
Registre

DNI/NIE Sol·lic
itant

Documentació a aportar

1B/2845-21 14/05/21 ****5861* REG * Declaració jurada d'ingressos actuals de la unitat familiar / de
convivència, model adjunt. Us  recordem que s'han d'acreditar
ingressos suficients per continuar pagant.
* La relació de lloguers pendents actualitzada degudament
formalitzada, amb data i signada.
* Rebuts de lloguer pagats a partir de juny de 2021 fins l'actual.
* Us recordem que vau sol·licitar 5 rebuts inicialment, i que el
deute no pot superar els 4.500€, així doncs cal que aporteu
<b>els rebuts pagats que us requerim</b>. Si no podeu fer front
al pagament d'algun d'aquests rebuts i heu augmentat el deute,
us recomanem que us poseu en contacte amb la vostra
Treballadora Social.

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid


1B/0260-22 01/02/22 ***4025** PLP * NIE vigent de la Sra. R.D.M.P.
* Declaració jurada d'ingressos actuals de la unitat familiar / de
convivència, model adjunt. Us  recordem que s'han d'acreditar
ingressos suficients per continuar pagant.
* La relació de lloguers pendents actualitzada degudament
formalitzada, amb data i signada, pel propietari.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener 2022 a l'abril
2022, així com altres rebuts de lloguer pagats dels mesos que
s'esdevinguin.
* Compromís escrit de renovació o pròrroga del contracte
d'arrendament, segons la normativa vigent.
* Us recordem que en el moment que s'hagi d'emetre la
resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de
vigència igual o superior a dotze mesos.
* Us recordem que l’ajut màxim són 4.500 € i que amb
l’atorgament s’ha de liquidar el deute.
* Justificant del pagament del deute que superi els 4.500€, o bé
l’acord signat amb la propietat per fer efectiu el pagament de
l‘esmentat deute que superi aquest import.
* Us recordem que el deute no pot ser superior a 12 rebuts de
lloguer impagats.


