208424
Ajuntament de Vic

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DELS AJUTS PER A CONTRIBUIR A
MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19
Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per
contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.
Un cop revisades les sol·licituds i documentació presentades, les persones que es relacionen a l’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 de l'ajut, la documentació es presentarà per mitjans preferentment telemàtics des de
la pàgina web de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.
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 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 desistiu de la vostra petició, la qual s'arxivarà sense cap més tràmit.
Expedient

Data
Registre

DNI/NIE

Sol·lic Documentació a aportar
itant

7B/0097-20

19/05/20

***5316**

APT

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na Andrea Perez
Turu i Bruna Perez Turu.
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Andrea Perez Turu
i Bruna Perez Turu.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Andrea Perez Turu i Bruna Perez Turu.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Andrea Perez Turu i Bruna
Perez Turu.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
de les persones treballadores per compte pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs
en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que
superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Escriptura del préstec subscrit amb l'entitat bancària.
* Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona
titular de l'ajut transitori, la data de constitució del préstec i el
detall de l'import concedit
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la l'entitat bancària, signada per
aquesta

7B/0321-20

19/05/20

***5810**

BRA

7B/0443-20

19/05/20

***5946**

LBB

* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració responsable de la davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
de les persones treballadores per compte pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs
en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que
superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Laura Bunyol
Bartrina i Tito Daniel Pino Valenzuela.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na Laura Bunyol Bartrina i Tito Daniel
Pino Valenzuela.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
de les persones treballadores per compte pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs
en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que
superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/0552-20

19/05/20

***4690**

FCC

* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Fabiola Enidt Carpio Cueva, Walter Jara Hermosa, Maria Jara
Carpio, Leydi Jara Carpio i Veronica Jara Carpio.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Fabiola Enidt Carpio Cueva,
Walter Jara Hermosa, Maria Jara Carpio, Leydi Jara Carpio i
Veronica Jara Carpio.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
de les persones treballadores per compte pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs
en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que
superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/0636-20

19/05/20

***7821**

CMV

* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na Carles Xavier
Mata Vegas i Lorena Carrera Romero.
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Carles Xavier Mata
Vegas i Lorena Carrera Romero.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Carles Xavier Mata Vegas i Lorena Carrera Romero.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs
en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que
superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

7B/0694-20

19/05/20

***8440**

JBG

* DNI/NIE o document equivalent vigent d'en/na Javier
Berenguer Gabalda.
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Javier Berenguer
Gabalda.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Javier Berenguer Gabalda.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Javier Berenguer Gabalda.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
de les persones treballadores per compte pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d'ingressos, en el cas
d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua
d'ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels
ingressos, etc.)
* Declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de
2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha
d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos
corresponents.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona propietària o
administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la
diligència de conformitat de l'entitat bancària
* Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per
a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels tres
mesos previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu
defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris
que en justifiquin els pagaments.
* Extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs
en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que
superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
* Escriptura del préstec subscrit amb l'entitat bancària.
* Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona
titular de l'ajut transitori, la data de constitució del préstec i el
detall de l'import concedit
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la l'entitat bancària, signada per
aquesta

7B/0819-20

19/05/20

***9993**

AMD

* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de vida laboral actualitzat d'en/na Ana Maria Martinez
Dede.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Ana Maria Martinez Dede.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Ana Maria Martinez Dede.
* Certificat acreditatiu de percepció d'algun tipus de pensió
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o per l'Agència Tributària de Catalunya en cas de
cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte
pròpia.
* Declaració responsable de la davallada d’ingressos, en el cas
que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
de les persones treballadores per compte pròpia.
* Declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no ha
estat possible aportar algun dels documents necessaris per la
tramitació d'aquest ajut, com a conseqüència del COVID-19.
* Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al
compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiària de
l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
* Contracte d’arrendament.
* Extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs
en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que
superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.
* Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el
pagament de l'ajut, a nom de la persona sol·licitant, signada per
aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

Vic, 28/07/2020

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

