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Manresa, 19/05/2022
 

Resolució TES/2464/2020, de 23 de setembre, per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del
compliment dels requisits per a la renovació de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament
del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució
TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques
d'especial urgència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

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/2464/2020, de 23 de setembre, 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

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


6B/1033-22 28/03/22 ****9984* TGB * Informe social dels Serveis Socials (original i signat).
* Certificat de convivència actualitzat en el qual constin les
persones que realment conviuen a l'habitatge.
* En el cas que hi hagi hagut algun canvi en la unitat de
convivència, la documentació que ho acrediti (llibre de família,
sentència judicial o conveni de separació o divorci o d’altres
documents equivalents).
* DNI/NIE vigent del sol·licitant de l'ajut.
* Nòmines dels mesos de setembre, octubre, novembre i
desembre 2021, i de gener i febrer 2022 de l'Evelyn Y. R. N. i en
Shaquil I. G. R..
* 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.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant,
signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat
bancària.
* Rebuts de lloguer pagats per mitjà de transferència bancària,
rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per
l'administrador o pel propietari, de l'habitatge pel qual se sol·licita
la prestació, dels mesos d'abril i maig 2022, així com un altre
rebut de lloguer pagat arribats els mesos que s'esdevinguin.
* Contracte de lloguer, de cessió, de sotsarrendament o
qualsevol títol jurídic habilitant que n'acrediti l'ocupació.

6B/1467-22 05/05/22 ****9524* YA * Informe social dels Serveis Socials (original i signat).
* Tots els rebuts de lloguer pagats per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per
l'administrador o pel propietari, de l'habitatge pel qual se sol·licita
la prestació, dels mesos que s'esdevinguin.


