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MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19
 

 
 

Sílvia Grau i Fontanals

Directora Operativa d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge

 
 
Sant Adrià de Besòs, 05/10/2020
 

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 de la vostra Oficina
d’Habitatge de referència i 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
itant

Documentació a aportar

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid


7B/4853-20 21/05/20 ****6784* YB * Certificat d'empadronament actualitzat a la data de presentació
de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes
les persones que integren la unitat familiar
* Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na Youssef B.i i
Noura A.Y
* Declaració que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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. Cal aportar-
los en el format correcte.
* Certificat actualitzat 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .

7B/4991-20 21/05/20 ****9794* YB * DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na Youssef B.
* Certificat de l'OTG de l'import percebut el mes previ a la
presentació de la sol·licitud d'en/na Youssef B.
* Declaració que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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.
* Certificat actualitzat 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 (gas, telefonia) 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.



7B/5586-20 21/05/20 ***4974** SRS * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Declaració que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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, 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Certificat actualitzat de la persona propietària o administradora
de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels
mesos corresponen

7B/5941-20 21/05/20 ****0232* LMD * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na Lina Silvana M
D.
* Certificat de vida laboral actualitzat  d'en/na Lina Silvana M D
* Certificat del SEPE on sindiqui el període reconegut de
prestació per atur de Lina Silvana M. D.
* Declaració que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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
* 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM 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.
* Rebuts de lloguer pagats fins al moment actual

7B/6123-20 21/05/20 ***6063** BGV * Certificat de vida laboral actualitzat de Jessica G.M
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'abril de
Jessica G.M
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Rebuts de lloguer pagats fins al moment actual



7B/6255-20 21/05/20 ***6999** EGB * Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
de febrer, març i abril d'en/na Estela Guallar Baile.
* Declaració que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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.
* Certificat actualitzat 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
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM 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/6637-20 21/05/20 ****8322* MM * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na Mehvish M,
Naeem A., Muhammad Hashim A.,Muhammad Arham.A.,
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'en/na
Mehvish Mehvish.
* 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.
* 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM 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/6938-20 21/05/20 ***4462** NCM * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que
acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un
habitatge. S'ha detectat que un dels membres de la UF té
propietats al seu nom. Cal aportar la documentació on es faci
constar que no té l'ús i gaudi de l'habitatge. Si no viu però el té
llogat és un gaudi i s'hauria de denegar.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC). German N.L no està al corrent de pagament del deute
tributari en el període executiu.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud (abril)
d'en German NL.
* Certificat d'empresa en que s'acrediti que la persona sol·licitant
està afectada per un Expedient de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO)
* Declaració que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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 actualitzat 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .



7B/7247-20 21/05/20 ***1218** SFM * Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud
(abril)d'en Youssef F.F
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* 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 que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC..
* 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .

7B/9160-20 22/05/20 ****1086* MS * DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na Magdalena S.
* Nòmina del mes previ a la presentació de la sol·licitud d'abril de
Magdalena S.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF
* 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 que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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.



7B/9320-20 22/05/20 ***3825** SSR * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Declaració que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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
* 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 i gas) 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* Certificat de la persona propietària o administradora de
l'habitatge actualitzat, acreditatiu de l'import detallat del deute i
dels mesos corresponents.



7B/9527-20 22/05/20 ****4239* LVR * Llibre de família o document equivalent, si escau.
* Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC). SANDY YARETH F.V i ERICK HUMBERTO F.V, tenen
deutes vençuts amb la Seguretat Social,  i ERICK HUMBERTO
F.V no está al corriente de obligaciones tributarias por
incumplimiento de presentación de declaraciones o
autoliquidaciones
* DNI/NIE o document equivalent vigent  d'en/na Lucila Villarreal
Rueda.
* En el cas de treballadors per compte propi, la declaració
trimestral d’IRPF de SANDY Y.F
* 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 que acrediti que continuen estant en situació de
vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència
del COVID-19(estar en situació d'atur, ERTO, reducció de la
jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari o
altres motius que suposin una pèrdua d'ingressos. Model que es
troba en l'apartat de documentació relacionada de la web de
l'AHC.
* 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
* En cas de NO estar al corrent de pagament, certificat de la
persona propietària o administradora de l'habitatge, acreditatiu
de l'import detallat del deute i dels mesos corresponents.
* En cas de NO estar al corrent de pagament, 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.
* Els extractes bancaris de la persona titular del contracte
d'arrendament i de la resta altre membre de la unitat familiar que
justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits
anàlegs en entitats financeres no disposen de recursos suficients
que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual .
* En cas d'estar al corrent de pagament, 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.
* En cas d'estar al corrent de pagament, rebuts de lloguer pagats
fins al moment actual
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