
Oficina Gestora: Ajuntament de Manresa
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
 

 

En relació amb el procediment regulat per la Resolució TES/1169/2021 de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per al
pagament del  lloguer per a l’any 2021, 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 Data
Registre

DNI/NIE Perceptor Documentació a aportar

B M - 00686 2021 27/04/21 ***1147** RRF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* 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.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa mensual del lloguer.

B M - 02360 2021 29/04/21 ***8240** AEL * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 02607 2021 29/04/21 ***8964** AOP * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 02677 2021 29/04/21 ***3737** LCL * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 03664 2021 30/04/21 ***0966** SAA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 03861 2021 30/04/21 ****9161* MA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de M.A (22/02/1971) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 04984 2021 03/05/21 ***3690** AEA * Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.

B M - 05139 2021 03/05/21 ***5074** ORS * - Declaració d'IRPF 2019  (Agència Tributària) Titular Obligat  (O.R.S.)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 05319 2021 03/05/21 ****3684* SA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 05411 2021 03/05/21 ***2274** ABB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 05489 2021 03/05/21 ***9876** AEH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 05630 2021 03/05/21 ****8660* HEG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 05706 2021 03/05/21 ***6118** MLG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 06396 2021 04/05/21 ***0842** JVP * Declaració d'IRPF de l'any 2019 (Agència Tributària)(Titular obligat)
B M - 06597 2021 04/05/21 ***6721** CFH * Declaració d'IRPF de l'any 2019 (Agència Tributària). Titular obligat.



B M - 06651 2021 04/05/21 ****5935* ID * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 07071 2021 04/05/21 ***8797** KTM * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de M.T.
(25/07/1988)

B M - 07478 2021 04/05/21 ****3830* MS * Formulari de la sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MITMA any 2021 firmada per la
persona sol·licitant de l'ajuda.

B M - 07706 2021 05/05/21 ***9965** MSC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 07911 2021 05/05/21 ***8202** YOQ * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de Y.O.Q. (14_/01/1982) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 07989 2021 05/05/21 ****3740* SML * Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador
B M - 08115 2021 05/05/21 ****4478* EMA * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de E.M.A (20/05/1975) amb la documentació que escaigui de la

següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)
* 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.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE  o document equivalent, vigent del/de E.M.A.
(20/05/1975) de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 08235 2021 05/05/21 ***7736** LAP * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 08251 2021 05/05/21 ****8719* YCP * Rebuts de lloguer de gener i febrer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al
rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador.

B M - 08715 2021 05/05/21 ****9392* GMM * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de V.D.R. (22/05/1990) de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de V.D.R.
(22/05/1990).

B M - 09249 2021 06/05/21 ****5988* BC * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.J.
(28/06/1985), I.C.J. (28/10/2010) i de S.C. (03/10/2012).

B M - 09355 2021 06/05/21 ****5556* NG * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de N.G.
(14/12/1983), M.G.E.C.C. (24/08/2008) i de R.G.E.C. (14/12/2012).

B M - 09397 2021 06/05/21 ****2637* MD * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* 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)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.T.
(04/03/1968).

B M - 09436 2021 06/05/21 ****9051* IEH * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 09532 2021 06/05/21 ***0677** DVG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de gener, febrer, març i abril de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.



B M - 09674 2021 06/05/21 ***2083** ACS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de A.C.S. (09/06/1977) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 09748 2021 06/05/21 ***0695** TMS * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.V.P.
(01/06/1999) i B.P.A. (22/12/1996)  membres que formen la unitat de convivència.

B M - 09817 2021 06/05/21 ****6382* EC * Rebuts de lloguer de febrer, març i abril de l'any 2021 pagats  per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 10058 2021 06/05/21 ***7033** MCG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de M.C.G. (26/04/1977) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 10260 2021 06/05/21 ***3910** HAB * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de H.A.B.
(09/05/1964).

B M - 10285 2021 06/05/21 ***5402** MBC * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de M.R.E. (10/08/1925) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 10948 2021 07/05/21 ****4507* RG * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa mensual del lloguer.

B M - 11039 2021 07/05/21 ****1610* CF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 11091 2021 07/05/21 ***3818** JLS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 11128 2021 07/05/21 ****3878* RS * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 11151 2021 07/05/21 ****1234* SM * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de S.M. (01/05/1973) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 11174 2021 07/05/21 ****6460* GIA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació

B M - 11270 2021 07/05/21 ***4167** ARB * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* Document justificatiu del número de compte del propietari de l'habitatge de lloguer.

B M - 11424 2021 07/05/21 ***8352** MBS * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de M.B.S. (07/01/1967) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 11797 2021 07/05/21 ***2269** MMD * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.



B M - 11961 2021 07/05/21 ****0670* MT * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de Y.M.T.
(26/12/1983), S.D.T.T. (14/01/2008) i de M.F.T.T. (11/01/2010).

B M - 12289 2021 07/05/21 ***3840** AEA * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 13450 2021 10/05/21 ****7608* MLB * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 13787 2021 10/05/21 ****3536* AG * Rebut de lloguer del mes de febrer de l'any 2021 pagat per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat,
ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra,
l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 13837 2021 10/05/21 ****5416* ACT * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de H.D.
(01/01/1957), A.B. (25/08/1979) i de H.C. (18/01/1982).

B M - 13925 2021 10/05/21 ****3401* AEA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 14231 2021 10/05/21 ***7912** MGA * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i.

B M - 14276 2021 10/05/21 ***4492** CGS * Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de I.S.G. (25/05/2005).
B M - 14781 2021 10/05/21 ***9100** GCM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar

la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 15271 2021 11/05/21 ***4196** LAP * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de L.A.P. (21/01/1950) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 15284 2021 11/05/21 ***7743** JFQ * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de J.F.Q. (10/12/2022) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 15464 2021 11/05/21 ****0931* MOE * Contracte de lloguer sencer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la
fiança a l'arrendador.

B M - 15613 2021 11/05/21 ***2512** MTR * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.
* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de H.R.T. (14/01/2006).
* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de D.C.T. (28/08/2007).

B M - 16288 2021 11/05/21 ***9529** LZB * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
B M - 16404 2021 11/05/21 ****0465* DM * Títol de família monoparental.

* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de E.D.L.L.M. (23/04/2018).



B M - 17570 2021 12/05/21 ****0865* TK * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer del mes d'abril es titularitat
del propietari o administrador.

B M - 17719 2021 12/05/21 ****8844* MB * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de M.B. M.B. (28/03/1985) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de M.B.
(28/03/1985).

B M - 17806 2021 12/05/21 ****5643* BSM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant i signat per aquesta a Signatura
del creditor. Núm. compte on s'ha d'ingressar la prestació
* Document d'acord de rebaixa de lloguer de a 270€ signat pel propietari de l'habitatge.

B M - 17915 2021 12/05/21 ***9890** NTS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Document justificatiu del número de compte del propietari de l'habitatge on paga el lloguer.

B M - 17917 2021 12/05/21 ***2852** AAC * Rebuts de lloguer de febrer, març i abril de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de A.A.C. (20/01/1970) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 17949 2021 12/05/21 ****0628* CC * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de C.J.C. (11/10/1977) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de C.J.C.
(11/10/1977).

B M - 18282 2021 12/05/21 ****5832* SR * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa mensual del lloguer.

B M - 19227 2021 13/05/21 ****3631* MVH * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de C.A.C.V. (04/05/2009).

B M - 19393 2021 13/05/21 ****8806* ADT * Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de M.T.T. (14/09/2002).
B M - 19446 2021 13/05/21 ****9517* SS * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.S.

B M - 21138 2021 14/05/21 ***3922** ASD * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de A.S. (17/01/1996) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 22833 2021 15/05/21 ****8691* BA * Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.

B M - 22838 2021 15/05/21 ****5343* ZA * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de Y.S. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de Y.S.

B M - 22896 2021 15/05/21 ***0172** MHH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 23025 2021 16/05/21 ****0568* ISF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 23052 2021 16/05/21 ***9689** KJF * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de R.J. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de R.J.

B M - 23064 2021 16/05/21 ****4166* SY * Llibre de família, si escau.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de B.Y.



B M - 23103 2021 16/05/21 ****5248* AEB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 23154 2021 16/05/21 ***7125** BPS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca (rebuts segellats). Al
rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 23361 2021 16/05/21 ****5579* AEB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 23850 2021 17/05/21 ***7362** LMN * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de L.M.N. (04/05/1996) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 24771 2021 17/05/21 ****7084* CEK * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 25076 2021 17/05/21 ****2126* AC * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 25104 2021 17/05/21 ***0165** SDA * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de I.A.A. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de I.A.A.

B M - 25133 2021 17/05/21 ***1547** EMS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 25149 2021 17/05/21 ****9759* SD * Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de F.K.
B M - 25167 2021 17/05/21 ****0680* MB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona

sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
B M - 25175 2021 17/05/21 ****7148* BO * Rebuts de lloguer de febrer, març, abril i maig de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut

domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 25180 2021 17/05/21 ****2769* MEA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 25186 2021 17/05/21 ****5506* AM * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 25261 2021 17/05/21 ****4818* AR * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 25262 2021 17/05/21 ****0008* KAF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Llibre de família, si escau.
* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de N.J.M.A.

B M - 25294 2021 17/05/21 ***0989** HLA * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 25884 2021 18/05/21 ****6332* MEW * Rebuts de lloguer de gener, febrer i març l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 26095 2021 18/05/21 ***9553** YSD * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació



B M - 26360 2021 18/05/21 ***9496** JDC * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de M.F.D.C. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de M.F.D.C.

B M - 26676 2021 18/05/21 ****2054* MB * Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.

B M - 26957 2021 18/05/21 ****5689* YE * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 27271 2021 18/05/21 ***6094** JNB * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 27507 2021 18/05/21 ****1431* YZ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 27898 2021 19/05/21 ****0213* RK * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de J.E.O. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de J.E.O.

B M - 28175 2021 19/05/21 ****0345* AB * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de S.S. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del S.S.

B M - 28440 2021 19/05/21 ***9368** AMR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 29649 2021 19/05/21 ****2204* LMP * *  Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de J.L., V.E.M.L. i de D.G.M.N. amb la documentació que escaigui
de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de J.L., V.E.M.L. i
de D.G.M.N.

B M - 29835 2021 19/05/21 ****3216* MEB * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de M.E.B. (10/02/1980) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 29894 2021 19/05/21 ***9459** MEM * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa mensual del lloguer.

B M - 30906 2021 20/05/21 ****0675* AMJ * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 30985 2021 20/05/21 ***9624** AJM * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de O.N. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de O.N.

B M - 31335 2021 20/05/21 ****5741* OK * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de S.E. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de S.E.

B M - 31363 2021 20/05/21 ****8710* JD * Acreditació dels ingressos de A.D. i de F.H.:
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de A.D. i de F.H.



B M - 31379 2021 20/05/21 ****1058* SH * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca (segellats). Al rebut ha
de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de H.R. i de A.R.R. amb la documentació que escaigui de la següent
:
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de
- H.R.
-A.R.R.
* Acreditació dels ingressos de l’any 2019 de S.H. (01/01/1981) amb la documentació que escaigui de la
següent:
- Declaració d’IRPF (Titular obligat)

B M - 31566 2021 20/05/21 ***8287** LCJ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 31607 2021 20/05/21 ****9472* EA * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 31947 2021 20/05/21 ***2260** SHH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de febrer, març, abril i maig de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 31973 2021 20/05/21 ***7768** LKK * Full de transferència bancària normalitzat i signat per la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 32498 2021 21/05/21 ***9500** RKK * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Llibre de família, si escau.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de R.K.K., Z.K.K., J.K.K. i de M.J.K.K. amb la documentació que
escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de: R.K.K.,
Z.K.K., J.K.K. i de M.J.K.K.
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.

B M - 32914 2021 21/05/21 ***3530** MHG * Acreditació dels ingressos de S.K. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de S.K.

B M - 33379 2021 21/05/21 ***7396** YBS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 33403 2021 21/05/21 ****6058* MB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.



B M - 33471 2021 21/05/21 ****2721* LK * Rebuts de lloguer dels mesos de gener i febrer de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària,
rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga,
qui cobra, l'import i el concepte.
* Document justificatiu del número de compte del propietari on es paga el lloguer.

B M - 33479 2021 22/05/21 ****3468* HA * Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.
* Justificació de la relació de parentiu entre sol·licitant i arrendador de l'habitatge.

B M - 33498 2021 22/05/21 ****1866* AS * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. O bé acord de rebaixa de l'import de lloguer signat pel propietari de
l'habitatge.

B M - 33691 2021 22/05/21 ****3656* YBM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 33716 2021 22/05/21 ****4528* SE * Rebuts de lloguer febrer i març de l'any 2021 pagats  per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat,
ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra,
l'import i el concepte.

B M - 33720 2021 22/05/21 ***7315** SEF * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Llibre de família, si escau.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de N.T.E. i de
M.T.E.

B M - 33738 2021 22/05/21 ****3482* RI * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de O.P.I.I. (12/02/2015) i de
D.O.I.I. (14/09/2017).

B M - 33853 2021 23/05/21 ***5829** MNP * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebut de lloguer d'abril de l'any 2021 pagat per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en
compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el
concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 33921 2021 23/05/21 ****1664* MO * Acreditació dels ingressos dela Sra K.O. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de la Sra. K.O.

B M - 33968 2021 23/05/21 ****1523* EB * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa mensual del lloguer.

B M - 33977 2021 23/05/21 ****3699* MB * Justificant de pagament de la fiança.
B M - 34002 2021 23/05/21 ****3576* BJ * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.



B M - 35672 2021 25/05/21 ****9541* AAA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de tots G.G.G. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de G.G.G.

B M - 35873 2021 25/05/21 ***3475** APD * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 36073 2021 25/05/21 ****1255* HR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 36595 2021 25/05/21 ***3897** NMM * Rebuts de lloguer de maig i juny de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat,
ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra,
l'import i el concepte.

B M - 36604 2021 25/05/21 ****1068* LK * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de L.K. (01/01/1971) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)

B M - 36887 2021 25/05/21 ****0712* MB * Declaració d'IRPF de l'any 2019 de M.B. (Titular obligat) (Agència Tributària)
B M - 37256 2021 25/05/21 ***3716** AAA * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
B M - 37441 2021 25/05/21 ***0548** ASP * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona

sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 37609 2021 25/05/21 ****1243* TS * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa del lloguer del mes de gener 2021.
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer del mes de gener 2021, es
titularitat del propietari o administrador.
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer del mes de febrer 2021, es
titularitat del propietari o administrador.

B M - 37618 2021 25/05/21 ****7947* MA * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca (segellats). Al rebut ha
de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 37625 2021 25/05/21 ****8937* MD * Full de transferència bancària normalitzat signat a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha
d'ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer dels mesos d'abril i maig de  l'any 2021 pagats  per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 37758 2021 25/05/21 ***9759** LAA * Full de transferència bancària normalitzat i signat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha
d'ingressar la prestació

B M - 38632 2021 26/05/21 ***2326** ZEH * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Sentència de separació i/o conveni regulador.

B M - 39415 2021 26/05/21 ****8788* MS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 39678 2021 26/05/21 ****3738* EM * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
B M - 39749 2021 26/05/21 ***3689** AAD * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.



B M - 39765 2021 26/05/21 ***0906** EBC * Full de transferència bancària normalitzat i signat a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha
d'ingressar la prestació
* Acreditació dels ingressos de Z.B.M.E.M. i de I.B.M.E.M. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de Z.B.M.E.M. i
de I.B.M.E.M.

B M - 39827 2021 26/05/21 ***1686** JCM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 39836 2021 26/05/21 ***8992** ZEA * Rebuts de lloguer del mes de març de l'any 2021 pagat per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat,
ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra,
l'import i el concepte.
* Justificant del número de compte del propietari on es paga el lloguer.

B M - 39891 2021 26/05/21 ****7995* MZ * Rebuts de lloguer de gener, febrer i maig de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.
* Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.

B M - 39941 2021 26/05/21 ***9614** MZZ * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 40501 2021 27/05/21 ***7389** JBM * Declaració d'IRPF de l'any 2019 (Agència Tributària) de J.B.B.S. (titular obligat).
B M - 40880 2021 27/05/21 ****1893* MEB * Rebuts de lloguer de gener, febrer, abril i maig de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària, rebut

domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 41406 2021 27/05/21 ***4086** JBK * Justificació o annex del contracte de lloguer on informi del canvi de propietari de l'habitatge.
B M - 41670 2021 27/05/21 ***2131** ACG * Full de transferència bancària normalitzat i signat a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha

d'ingressar la prestació
B M - 41845 2021 27/05/21 ****3705* MB * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 41964 2021 27/05/21 ***3547** AAM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 42052 2021 27/05/21 ****8727* MB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 42795 2021 28/05/21 ****4096* SAB * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa mensual del lloguer.

B M - 43273 2021 28/05/21 ****8542* HH * Acreditació del pagament de la fiança a l'arrendador.
B M - 43403 2021 28/05/21 ****4445* LS * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
B M - 43780 2021 28/05/21 ***2818** JTC * Acreditació dels ingressos de Y.R.C.S. amb la documentació que escaigui de la següent :

- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de Y.R.C.S.

B M - 43812 2021 28/05/21 ***9639** MAL * Nòmines o certificat de la persona contractant on hi constin els ingressos percebuts durant l'exercici 2019.
B M - 43986 2021 28/05/21 ***0755** FPG * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona

sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
B M - 44058 2021 28/05/21 ****7009* VH * Document acreditatiu o justificació de que el sr. V.H. (13/07/1969) no disposa de l'ús i gaudi de l'habitatge

que te en propietat al 50%.



B M - 44092 2021 28/05/21 ****9450* AA * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 44181 2021 29/05/21 ***5446** ARP * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 44216 2021 29/05/21 ****9768* MH * Acreditació dels ingressos de A.T. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.T.
* Nòmines o certificat de la persona contractant on hi constin els ingressos percebuts durant l'exercici 2019.
* Vida laboral de M.H.

B M - 44398 2021 29/05/21 ***6319** MDA * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 44413 2021 29/05/21 ****2720* WF * Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de Y.Z.F. (03/08/2014).
B M - 44414 2021 29/05/21 ***7402** AMJ * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Sentència i/o conveni regulador de custòdia dels fills.

B M - 44446 2021 29/05/21 ****1650* KA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 44747 2021 30/05/21 ****8339* MA * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
B M - 44823 2021 30/05/21 ****6632* HEM * Rebuts de lloguer del mesos de febrer, març i abril de  l'any 2021 pagat per mitjà de transferència bancària,

rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga,
qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 44837 2021 30/05/21 ****4237* MB * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 44951 2021 30/05/21 ****2005* AK * Justificant del número de compte del propietari on es fa l'ingrés del lloguer.
B M - 45042 2021 30/05/21 ****1222* SS * 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.
B M - 45055 2021 30/05/21 ****1221* AK * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona

sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de J.K., H.K., F.K., A.K. i de Y.K. amb la documentació que escaigui
de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de:
- J.K.
- H.K.
- F.K.
- A.K.
- Y.K.

B M - 45449 2021 31/05/21 ***0602** KGH * Full de transferència bancària normalitzat i signat a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha
d'ingressar la prestació
* Rebut de lloguer del mes de març de l'any 2021 pagat per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat,
ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra,
l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer sencer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la
fiança a l'arrendador.



B M - 45819 2021 31/05/21 ****6035* MA * Acreditació dels ingressos de A.R. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de A.R.

B M - 46892 2021 31/05/21 ****5710* MD * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 47257 2021 31/05/21 ***3745** MIV * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
B M - 47265 2021 31/05/21 ***6945** LBS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona

sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
B M - 47269 2021 31/05/21 ***8208** MVF * Declaració d'IRPF de l'any 2019 de M.V.F. (Agència Tributària). Titular obligat.
B M - 47309 2021 31/05/21 ***8955** MKM * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* 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.

B M - 51015 2021 02/06/21 ***6399** MGT * Full de transferència bancària normalitzat  a nom de la persona sol·licitant i signat per aquesta a Signatura
del creditor. Núm. compte on s'ha d'ingressar la prestació

B M - 51066 2021 02/06/21 ****0649* MB * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 51103 2021 02/06/21 ****3347* RM * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* Sentència de separació i/o divorci i conveni regulador.

B M - 51353 2021 02/06/21 ****0847* LEF * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 51467 2021 02/06/21 ***4363** KDL * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.

B M - 51763 2021 02/06/21 ****1377* YEH * Declaració d'IRPF de l'any 2019 de Y.E.H. (Agència Tributària)(Titular obligat)
B M - 52633 2021 02/06/21 ****3369* MA * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de I.K.A. (13/06/2004) i de A.K.A.
(13/06/2004).

B M - 53848 2021 03/06/21 ****3781* MH * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 53992 2021 03/06/21 ***8776** SBA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de K.B. i de F.D. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de K.B. i de F.D.

B M - 54027 2021 03/06/21 ****1075* MR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació



B M - 54245 2021 03/06/21 ***0275** ABA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 54362 2021 03/06/21 ****0258* LC * Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de D.W.G.C. (31/12/2005).
* Original i fotocòpia de la sentència de divorci/separació i conveni regulador de L.M.M.R.I. (28/06/2014).

B M - 54569 2021 03/06/21 ***0483** AFB * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de L.A.K.S. i de A.G.V.K. amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de L.A.K.S. i de
A.G.V.K.

B M - 55231 2021 03/06/21 ****5361* MA * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació

B M - 55280 2021 03/06/21 ****1567* HN * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de H.N. (15/01/1987) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.

B M - 55329 2021 03/06/21 ****8631* MB * Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa mensual del lloguer.

B M - 55398 2021 03/06/21 ***5876** ASR * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 55458 2021 03/06/21 ****1477* MEK * Rebuts de lloguer de febrer, març, abril, maig i juny de l'any 2021 pagats per mitjà de transferència bancària,
rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga,
qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 55472 2021 03/06/21 ****4311* YLG * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de Y.J.L.G. (30/07/1982) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.

B M - 55485 2021 03/06/21 ****6140* MVM * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 55531 2021 03/06/21 ***8497** IHM * Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 55674 2021 03/06/21 ***7646** JHM * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Acreditació dels ingressos de M.J.M. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de M.J.M.



 
 
Manresa, 16/07/2021
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B M - 55718 2021 04/06/21 ***7383** LRS * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 56355 2021 04/06/21 ****9063* JY * Llibre de família, si escau.
* Acreditació dels ingressos de O.K.S., de M.R.Y. i de N.A.amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de O.K.S., de
M.R.Y. i de N.A.

B M - 57069 2021 04/06/21 ***8333** ECM * Rebuts de lloguer dels mesos de gener a març i maig de  l'any 2021 pagats per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 57289 2021 04/06/21 ***2709** WEK * Full de transferència bancària normalitzat i signat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha
d'ingressar la prestació
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 57898 2021 06/06/21 ****1391* SCC * Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'estar signat per la persona
sol·licitant i segellat per el banc. Núm. compte on s’ha d’ingressar la prestació
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d’acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B M - 57988 2021 06/06/21 ****9991* LBY * Acreditació dels ingressos de l'any 2019 de M.B.Y. amb la documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de M.B.Y.

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.


