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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/3039-20 18/11/20 ***8824** ARL * Certificat de convivència actualitzat en el qual constin les
persones que realment conviuen a l’ habitatge. De les persones
que formin part de la unitat de convivència cal aportar si escau:
DNI/NIF/NIE vigent, certificat de vida laboral actualitzat i nòmines
i/o certificat de l'OTG d'agost, setembre i octubre 2020, si no hi
formen part, la <b>sol·licitud de baixa del padró</b>.
* 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 <b>actualitzada</b>
degudament formalitzada, amb data i signada.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de desembre 2020, i de
gener a maig 2021, així com, un rebut més pagat arribat el mes
de juny 2021.
* Compromís escrit de renovació o pròrroga del contracte
d'arrendament, segons la normativa vigent atès 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.

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


1B/3044-20 18/11/20 ****4607* OD * Nòmina del mes d'agost 2020 de na A.D.
* 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 <b>actualitzada</b>
degudament formalitzada, amb data i signada.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de novembre i desembre
2020, i de gener a maig 2021, o bé, dels mesos de juny a
desembre 2020. Així com, un rebut més pagat arribat el mes de
juny 2021.
* Us recordem que a efectes d’aquest ajut només podem atendre
els imports corresponents a la renda de lloguer, als
endarreriments de la renda, a obres de millora, a l’IBI i a la taxa
pel servei de recollida d’escombraries.
* Us informem que la sol·licitud que heu presentat és de
prestació econòmica d’especial urgència i és incompatible amb el
seu ajut exp.  B M - 55740 2020 pels mateixos mesos i amb un
import màxim de tots els ajuts de 4.500€ al mateix any.
* Comprovant de pagament del subministrament d'aigua i
electricitat per cada mensualitat de deute, atès que són
conceptes que no podem atendre.


