Oficina Gestora: Ajuntament de Vilafranca
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
En relació amb el procediment regulat per la Resolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió,en règim de concurrència
pública competitiva,de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves per a l’any 2022,les persones que es
relacionen a continuació han d’aportar la documentació que en cada cas s’hi indica per tal que l’òrganencarregat de la gestió de l’expedient pugui prosseguir el tràmit.
Expedient

DNI/NIE

Perceptor Documentació a aportar

B V - 01034 2022

Data
Registre
28/09/22

***8378**

ASI

B V - 06357 2022

28/09/22

***3817**

RGC

B V - 14355 2022

03/10/22

****0187*

GAT

B V - 07833 2022

30/09/22

***4938**

MDG

B V - 11720 2022

30/09/22

***0030**

JPG

B V - 14019 2022

03/10/22

***6542**

ALG

B V - 14892 2022

04/10/22

***4863**

RTC

B V - 15036 2022

04/10/22

****5122*

IR

B V - 15147 2022

04/10/22

****4179*

CZ

B V - 16159 2022

04/10/22

****6935*

NI

B V - 16211 2022

04/10/22

****8436*

CRS

* 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.
* 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) de DGG
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF (empresa)
- Certificat prestació emès per l'OTG en cas d’atur
- Certificat de l'organisme pagador en el cas de pensions contributives o no contributives)
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud (mínim 6 rebuts) per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o
bizum. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). Annex on es desglossi el import del
lloguer
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud (mínim 6 rebuts) per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o
bizum. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud (mínim 6 rebuts) per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o
bizum. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/ATC/TGSS)
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). Annex on es desglossi el import del
lloguer
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud (mínim 6 rebuts) per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o
bizum. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Manca el rebut del mes d'agost
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent , a nom de la persona sol·licitant. Núm.
compte on s'ha d'ingressar la prestació
- Núm. compte des d'on es paga el lloguer si és diferent d'on s'ingressa l'ajut.
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud (mínim 6 rebuts) per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o
bizum. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.
* Llibre de família, si escau.

B V - 17221 2022

05/10/22

***5979**

PMR

B V - 17366 2022

05/10/22

****4016*

PRI

B V - 17383 2022

05/10/22

***9663**

SCC

B V - 22538 2022

06/10/22

***8958**

DMC

B V - 22124 2022

06/10/22

***4858**

ACV

B V - 26399 2022

07/10/22

****2061*

PD

B V - 16706 2022

04/10/22

****9752*

FD

* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud (mínim 6 rebuts) per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o
bizum. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador (contracte lloguer). Annex desglossant imports
* Documentació que acrediti que AK no pot fer ús o ja no es propietari d'un habitatge al carrer Rodrigo Caro, 44
de Barcelona
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud (mínim 6 rebuts) per mitjà
de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca o
bizum. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Rebut setembre
* Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/ATC/TGSS)
* 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) de FAH
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF (empresa)
- Certificat prestació emès per l'OTG en cas d’atur
- Certificat de l'organisme pagador en el cas de pensions contributives o no contributives)
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.
* Contracte de lloguer habitatge/habitació i/o cessió d'ús, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha
d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador

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.

Vilafranca del Penedès, 15/11/2022

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

