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PREGUNTES FREQÜENTS BO JOVE UN COP HE PRESENTAT LA SOL.LICITUD 

ELECTRÒNICAMENT 

 

 

1. He presentat la sol·licitud electrònicament: 

 

- Es genera document de resguard on hi consta el dia i l’hora de 

presentació, s’ha presentat correctament. 

 

- En 24 hores aproximadament es pot consultar a l’àrea privada de 

tràmits gencat la documentació a aportar, si escau. 

 

- Hi consta: 

 

 

La documentació que consta “si escau”, no és obligatòria. 
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La resta de documentació que corresponen a ingressos 2021 i/o 2022 s’ha 

d’aportar en el cas que hagis començat a treballar a l’exercici 2021 i/o 2022  amb 

la declaració responsable d’ingressos, document que consta al tràmit. 

Si a l’exercici 2020 ja disposaves d’una font regular d’ingressos i constes d’alta a 

la vida laboral 3 mesos dins dels 6  abans de presentar la sol·licitud NO cal 

aportar la documentació exercici 2021 i/o 2022. 

 

L’apartat altres hi podeu pujar qualsevol document, si us heu equivocat en 

alguna dada podeu afegir document fent constar les dades correctes i si escau 

el document que ho justifiqui. 

 

Si t’has oposat a la consulta de les dades s’ha d’aportar tota la documentació 

que consta en el tràmit com el padró convivents, les dades econòmiques de 

l’exercici que correspongui, els certificats dels deutes de trobar-se al corrent de 

pagament amb l’AEAT/ATC/TGSS, la vida laboral, .... més la documentació 

obligatòria que en principi si ja has presentat la sol·licitud electrònica ja l’has 

d’haver aportat (contracte, rebuts, document SEPA (compte corrent) o 

document equivalent (certificat titularitat) 

  

No obstant, un cop es revisi la sol·licitud, si cal més documentació i/o informació 

es gestionarà un requeriment de documentació, si és el cas rebreu un SMS 

informatiu i es publicarà el llistat de requeriments a la web de tràmits a l’e-tauler 

i al taulell de l’oficina d’habitatge que us correspon d’acord amb la vostra 

adreça. 

 

 


