Oficina Gestora: Consell Comarcal del Baix Empordà
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

DNI/NIE

Perceptor Documentació a aportar

G M - 00365 2021

Data
Registre
27/04/21

***1898**

AGC

G M - 01204 2021

28/04/21

****4862*

AEA

G M - 02490 2021

29/04/21

***3117**

MDG

G M - 03572 2021

30/04/21

***2712**

IMQ

G M - 06261 2021
G M - 11133 2021
G M - 11199 2021
G M - 11995 2021

04/05/21
07/05/21
07/05/21
07/05/21

****1371*
****1079*
***1148**
****8169*

AA
AF
JCM
AEH

G M - 12172 2021
G M - 12541 2021

07/05/21
08/05/21

****8087*
****4393*

DJ
HK

G M - 12610 2021

08/05/21

****2082*

MZ

G M - 12941 2021

09/05/21

***5511**

EHR

G M - 13133 2021

09/05/21

***2679**

AGR

* Llibre de família, si escau.
* 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.
* Títol de família nombrosa.
* Acreditació dels ingressos de N.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 del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Convivent N.D..
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. FALTA SIGNATURA
* 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 COMPLERT a NOM DE LA PERSONA SOL.LICITANT . L'arrendatari ha d’acreditar del
pagament de la FIANÇA a l'arrendador.
* Títol de família nombrosa.
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* INGRESSOS INFERIORS Cal aportar ingressos suficients de tota la unitat de convivència del 2019
* INGRESSOS INFERIORS Cal aportar ingressos suficients de tota la unitat de convivència del 2019
* INGRESSSOS INFERIORS Cal aportar ingressos suficients de tota la unitat de convivència del 2019
* 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.
* Llibre de família, si escau.
* Títol de família nombrosa.
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificants.
* Títol de família nombrosa.
* Títol de família monoparental.
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de la següent :CONTRACTE DE TREBALL I NÒMINES 2O21
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)

G M - 14830 2021

10/05/21

***2182**

MMR

G M - 14951 2021
G M - 16534 2021

10/05/21
07/05/21

****0847*
****0343*

KSS
ML

G M - 19734 2021

13/05/21

***2890**

JJG

G M - 20295 2021

10/05/21

****9201*

LK

G M - 21175 2021

10/05/21

****9951*

NS

G M - 29989 2021

13/05/21

****8003*

VV

G M - 32989 2021

14/05/21

***0475**

SAA

* 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.
* Llibre de família, si escau.
* INGRESSOS INFERIORS Cal aportar ingressos suficients de tota la unitat de convivència del 2019 amb la
documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
* 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 la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* INGRESSOS INFERIORS Cal aportar ingressos suficients de tota la unitat de convivència del 2019
* Acreditació dels ingressos de tots el membres que formen la unitat de convivència amb la documentació que
escaigui de Charaf Fannich i Liliam Sabba Dris 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/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. De Charaf Fannich i Liliam Sabba Dris.
* 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 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 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 la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència.
* Document acreditatiu víctima de terrorisme.
* Document acreditatiu del Pla de protecció internacional a Catalunya, Acord Govern de 28 de gener de 2014.
* Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.
* Títol de família nombrosa.
* Títol de família monoparental.
* Documentació acreditativa grau i barem mobilitat, si escau.
* Mitjà de prova qualificat d'acord amb l'art. 33 Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
* Certificat de reconeixement del grau de disminució emès pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
* Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/ATC/TGSS)
* 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 tots el membres que formen la unitat de convivència dE amb la documentació
que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)
- CONTRACTE DE TREBALL I ÚLTIMES TRES NÒMINES 2021
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificants.
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificants.

G M - 33781 2021

23/05/21

***3493**

QBP

G M - 35929 2021

19/05/21

****5373*

DM

G M - 38704 2021

13/05/21

****2387*

EA

G M - 40404 2021

11/05/21

***9039**

EBR

G M - 42537 2021

28/05/21

***3956**

AEN

G M - 43150 2021

20/05/21

****3504*

LEA

G M - 43640 2021

17/05/21

****8776*

REH

G M - 43717 2021

28/05/21

***1441**

RFS

G M - 44370 2021

29/05/21

***2876**

EMM

* 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.
* 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.
* Llibre de família, si escau.
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificants.
* 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. Detallat l'import de la renta de lloguer i les despeses de comunitat.
* 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) CAL ACREDITAR INGRESSOS SUFICIENTS.
EXERCICI 2019
* 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.
* Acreditació dels ingressos de MLNO i 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)
* Títol de família nombrosa.
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificants.
* 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. REBUTS AMB L'IMPORT DE LLOGUER.
* Acreditació dels ingressos 2019 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)
-Renda
garantida o rendes exemptes de tributació.
* 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. CAL QUE PRESENTI ELS REBUTS PAGATS DE LLOGUER 2021
EN EL FORMAT I AMB LES DADES QUE ES DESCRIUEN.
* Llibre de família, si escau.
* 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) CAL PRESENTAR ELS INGRESSOS DE TOTA LA
UNITAT DE CONVIVÈNCIA. ENS MANCA LES DADES DE XXXX049T M.R.B. EXRECICI 2019
* 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.
* Llibre de família, si escau.

G M - 45355 2021

18/05/21

****8236*

SO

G M - 48084 2021

26/05/21

***9734**

ICN

G M - 48184 2021

26/05/21

****6434*

MJ

G M - 50989 2021

26/05/21

****9686*

ATT

G M - 51460 2021

21/05/21

****5979*

HO

G M - 52241 2021

21/05/21

****8555*

A0S

G M - 53193 2021
G M - 55901 2021

26/05/21
31/05/21

****6649*
***0140**

MH
GAJ

G M - 55958 2021

31/05/21

****0046*

IS

G M - 56097 2021

21/05/21

****2415*

RG

G M - 58081 2021

02/06/21

****5222*

SB

G M - 58284 2021

02/06/21

****2648*

PP

G M - 58812 2021

03/06/21

****9971*

HT

* 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. CAL PRESENTAR ELS REBUTS PAGATS A TRAVÉS D'ENTITAT
BANCÀRIA DELS MESOS DE MAIG , JUNY I JULIOL DE 2021.
* Sentància de divorci on consti la custòdia compartida, o certificat d'empadronament de la filla.
* 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.
* INGRESSOS INFERIORS Acreditació dels ingressos SUFICIENTS de tots el membres que formen la unitat
de convivència amb la documentació que escaigui del 2019
* 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.
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificants.
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. FALTA SIGNATURA
* 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. APORTAR REBUTS DE GENER I FEBRER 2021.
* 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. APORTAR DOCUMENTACIÓ DEL 5è. I 6è.
CONVIVENT QUE FIGURA AL VOLANT DE CONVIVÈNCIA .
* Declaració responsable. Model 1
* Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva.
* INGRESSOS INFERIORS Cal aportar ingressos suficients de tota la unitat de convivència del 2019
* 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.
* 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. FALTA GENER
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificarnts.
* 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. APORTAR REBUTS DE GENER, FEBRER I MARÇ 2021 PAGATS
MITJANÇANT UN DELS CANALS ESTABLERTS A LA CONVOCATÒRIA.
* 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. FALTA ACREDITAR 2 PERSONES QUE
CONSTEN A LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA : S.A. amb NIE Xxx844xxx i R.O. amb NIE Yxx303xxx.
* 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.
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificants.
* 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.

G M - 59641 2021

03/06/21

****8416*

MEY

G M - 62863 2021

08/06/21

***5740**

OGF

G M - 62892 2021

08/06/21

***8834**

STS

G M - 63213 2021

09/06/21

****8006*

TIG

G M - 64990 2021

10/06/21

****3148*

IK

G M - 68174 2021

26/05/21

***8290**

KJJ

G M - 68419 2021
G M - 69602 2021

02/06/21
10/06/21

***6734**
***0444**

MEM
KET

G M - 71463 2021

11/06/21

***4541**

MPZ

* 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.
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de de tots el membres que formen
la unitat de convivència amb la documentació que escaigui
* 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.
* Títol de família nombrosa. VIGENT
* 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.
* 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.
* INGRESSOS SUPERIORS Manca declaració jurada d'ingressos del 2021 de tota la unitat de convivència i
justificants.
* 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.
* INGRESSOS INFERIORS Cal aportar ingressos suficients de tota la unitat de convivència del 2019
* 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.
* Títol de família nombrosa.
* Certificat de reconeixement del grau de disminució emès pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
* 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 del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. DE TOTES LES PERSONES QUE CONSTEN
AL CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA.
* 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.
* Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva.
* Declaració responsable. Model 1
* 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 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)
* Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la unitat de
convivència en edat laboral.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals, Certificat OTG, pensió no contributiva.
* Declaració responsable. Model 1
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* 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 tots el membres que formen la unitat de convivència SAE i OBL amb la
documentació que escaigui de la següent :
- Declaració d'IRPF (Agència Tributària)
- Certificat d'Imputacions de l'IRPF (Agència Tributària)

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.

Bisbal d''Empordà, la, 29/07/2021

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

