Ajuntament d'Olesa de Montserrat
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
En relació amb el procediment de control i verificació del compliment de requisits per al manteniment del dret a rebre les prestacions permanents per al pagament del lloguer,
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

DNI/NIE

Perceptor Documentació a aportar

B L P100066 2019

Data
Registre
07/02/19

XXXX6629J

MGA

B L P 43160 2019

21/02/19

XXXX9139E

MB

B L P 44446 2019

25/02/19

XXXX6859J

SEO

B L P 51907 2019
B L P 97671 2019
B L P 80830 2019

27/02/19
27/02/19
28/02/19

XXXX7364A
XXXX8702Y
XXXX4040W

RLR
EMV
AEA

B L P 81165 2019

01/03/19

XXXX8594J

ZO

B L P 81733 2019

01/03/19

XXXX0350J

MBS

B L P 52734 2019

01/03/19

XXXX7153V

IDS

B L P100065 2019

01/03/19

XXXX7468E

PZC

B L P100064 2019

01/03/19

XXXX7608Q

FLR

* Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Contractes de treball i certificat d’empresa amb la previsió d’ingressos 2019 de tots els membres de la unitat
de convivència majors de 16 anys.
* Justificants dels ingressos des del mes de gener de 2019 i fins a l’actualitat de tots els membres de la unitat
de convivència majors de 16 anys.
* Certificat emès per l’INSS de la prestació per Protecció familiar per fill a càrrec de 2019. En cas de no haverne estat beneficiari, certificat negatiu.
* Rebuts de lloguer de l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.FALTEN ELS REBUTS
DE GENER I FEBRER DE 2019.
* Certificat emès per l’INSS de la prestació per Protecció familiar per fill a càrrec de 2017 + 2019. En cas de no
ser-ne beneficiari, certificat negatiu.
* Nòmina corresponent al mes de FEBRER 2019
* Declaració de l'IRPF corresponent a l'any 2017 de la persona sol·licitant per ser un titular obligat a la seva
presentació davant l’Agència Tributària.
* Sentència judicial amb la ratificació del conveni regulador de 26/02/19.
* Document signat per l’arrendador de l’immoble que justifiqui l'increment de l’import del lloguer.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de ZL amb número d’identificació XXXX4040W
* Rebuts de lloguer de l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. PAGAMENT ÍNTEGRE
GENER PER IMPORT 430€ O MODIFICACIÓ IMPORT LLOGUER A PARTIR FEBRER.
* La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la UC són titulars d'un habitatge
en propietat, essent aquest un motiu d'exclusió, excepte que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes
a la seva voluntat. Cal acreditar aquest fet mitjançant sentència judicial ferma o certificat negatiu de béns
immobles.
* Certificat emès per l’INSS de la prestació per Protecció familiar per fill a càrrec de 2017.
* Original del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la
unitat de convivència. FALTA DNI/NIE de HEY amb número de document XXXX1912L
* La persona titular del contracte d'arrendament és titular d'un habitatge en propietat, essent aquest un motiu
d'exclusió, excepte que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat. Cal acreditar
aquest fet mitjançant sentència judicial ferma o certificat negatiu de béns immobles.
* Rebuts de lloguer de l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. FALTA EL REBUT DE
MARÇ.
* En el cas que la sentència de separació o divorci estipuli una pensió per aliments dels fills, justificants
bancaris de les quantitats ingressades l’any 2017 per aquest concepte.
* Rebuts de lloguer de l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. FALTA MARÇ
* Declaració de l’IRPF o certificat d'imputacions emès per l'Agència Tributària corresponent a l'any 2017.
* Rebuts de lloguer de l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. FALTEN REBUTS
GENER, FEBRER I MARÇ
* Rebuts de lloguer de l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.FALTA MARÇ
* Sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per l'any 2019 CAL INDICAR SI HI HA HAGUT
CANVIS RESPECTE L'ANY 2018

B L P 52992 2019

01/03/19

XXXX7970J

MEA

* Certificat emès per l’INSS de la prestació per Protecció familiar per fill a càrrec de 2017
* Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral. FALTA VIDA LABORAL DE MEA amb DNI/NIE XXXX7970J
* Rebuts de lloguer de l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. FALTA MARÇ
* 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)
- 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

D’acord amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 la Llei 26/2010 i l’article 71.1 de la Llei 30/1992,
esmentades, modificada aquesta darrera per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Olesa de Montserrat, 06/03/2019

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

