
ANUNCI

En relació a les les Bases Reguladores i Convocatòria 2021 de prestacions 
econòmiques  de  caracter  social  per  al  pagament  del  lloguer  o  hipoteca, 
corresponent a l’exp. núm. SBV22021000004, i publicades en data 16/12/2021, 
de conformitat amb el que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques 
(LPACAP), les seguents sol·licitud disposen del termini de deu (10) dies per a 
l’aportació de la documentació que es detalla a continuació: 

Nº 
ordre

Registre entrada
Data de 

presentació
DNI/NIE

Inicials
Sol·licitant

3 E2021035283 28/12/2021 ****3834H ABH

 Cal presentar el contracte original a la Oficina Local d'Habitatge ja que 
aquests  documents  no  es  poden  manipular.  Cal  presentar  adenda  i/o 
annex al contracte en cas de modificacions, amb els canvis signat per 
ambdues parts contractuals.

5 E2021035312 29/12/2021 ****2250J MAA

 Cal presentar la vida laboral de la filla de la sol·licitant

8 E2021035502 31/12/2021 ****2463E KS

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

 Cal presentar vida laboral de la cònjugue de la sol·licitant 

 Cal  presentar  els  rebuts  de  lloguer  pagats  mitjançant  els  sistemes 
permesos a la convocatòria. 

12 E2022000494 10/01/2022 ****3209L VM

 Cal presentar vida laboral del sol·licitant 

 Cal presentar els rebuts de lloguer pagats pels sistemes permesos a la 
convocatòria.

13 E2022000500 10/01/2022 ****4096H PLSC

 Cal  presentar  model  Declaració  d’ingressos  signada  pel  OICP  amb 
passaport

 Cal presentar la vida laboral de la neta de la sol·licitant CLYS

17 E2022000551 10/01/2022 **** 5498Q DBG

 Manca presentar rebut de mes d’agost de 2021 

19 E2022000654 11/01/2022 ****8904J BA

 Manca presentar la vida laboral de la conjugue del sol·licitant

24 E2022000904 12/01/2022 ****8576J LAG

 Manca presentar sentència de separació i divorci i conveni regulador del 
fill menor a càrrec

28 E2022001189 13/01/2022 ****4872A MTPP
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 Manca presentar rebuts de gener i febrer de 2021

 Cal acreditar l’obligació de pagament de fiança d'acord amb títol II de la 
LAU 2, i el punt 5. i)  de les bases de la convocatòria 

29 E2022001192 13/01/2022 ****8178H ABC

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

30 E2022001210 13/01/2022 ****3585L OEMEAS

 Cal presentar documents de identitat vigents de la resta de membres que 
formen la uc 

 Cal presentar vida laboral de la germana de la sol·licitant 

 Cal presentar la declaració responsable d’ingressos dels membres de la 
uc amb passaport

36 E2022001331 14/01/2022 ****6756W ZB

 Cal presentar passaport vigent i declaració responsable d'ingressos de la 
cònjuge del sol·licitant

37 E2022001340 14/01/2022 ****7151V AEC

 Manca presentar els rebuts de novembre i desembre de 2021

40 E2022001413 17/01/2022 ****3240Y RJP

 Manca presentar el rebut d’octubre de 2021

41 E2022001417 17/01/2022 ****2192J VKF

 Manca  presentar  el  rebut  de  desembre  de  2021  pagat  pel  sistemes 
permesos a la convocatòria 

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

 Cal presentar carnet monoparental

 Manca signar el model document bancari

46 E2022001496 17/01/2022 ****0746F JPB

 Manca  signatura  del  sol·licitant  i  segell  del  banc  al  model  document 
bancari

 Per  acreditar  situació  ERTO cal  presentar  Certificat  de  l’empresa  que 
acrediti  que la persona sol·licitant o altre membre es troba en aquesta 
situació, d’acord amb el punt 6 g) de les Bases

50 E2022001597 18/01/2022 ****4797C MBC

 Cal presentar sentència de separació i  conveni  regulador del  menor a 
càrrec

51 E2022001619 19/01/2022 ****6895A MVL

 D'acord amb el  punt  6.  (J,  de les bases reguladores,  cal  presentar  el 
certificat  de la  entitat  creditora on consti  el  nom del  titular  del  prestec 
hipotecari  i  participació,  data  de  constitució  de  prestec  i  les  quotes 
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vençudes de l'any 2020.

53 E2022001633 19/01/2022 ****0830K NAA

 Cal presentar sentència de separació i conveni regulador dels fills menors 
a càrrec

 Declaració responsable de ingressos i Informe de serveis socials atès que 
no es poden acreditar ingressos, d’acord amb el punt 6 f) de les Bases

54 E2022001640 19/01/2022 ****4161R FMS

 Cal  presentar  la  Renda 2020 de la  sol·licitant  atès que consta  com a 
obligada tributària d’aquest any

58 E2022001767 20/01/2022 38459073Z MPT

 D'acord  amb  el  punt  6  j)  de  les  bases  específiques  cal  presentar  el 
certificat de la entitat creditora on consti que el sol·licitant de la prestació 
és  titular  del  prestec  hipotecari  així  com  de  l’immoble,  amb  data  de 
constitució de prestec i les quotes vençudes de l'any 2020

60 E2022001804 21/01/2022 ****2917D MEOEJ

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

 Manca el contracte de lloguer a nom del sol·licitant i pel qual es demana 
la prestació

63 E2022001830 21/01/2022 ****1911T KL

 Cal  acreditar  que  el  rebut  del  mes  de  gener  és  al  compte  de 
l’arrendador/a

69 E2022002039 25/01/2022 ****6381P SA

 Per  acreditar  situació  ERTO cal  presentar  Certificat  de  l’empresa  que 
acrediti  que la persona sol·licitant o altre membre es troba en aquesta 
situació, d’acord amb el punt 6 g) de les Bases

72 E2022002107 26/01/2022 ****1084K MTCP

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

 D'acord  amb  el  punt  6  j)  de  les  bases  específiques  cal  presentar  el 
certificat de la entitat creditora on consti que la sol·licitant de la prestació 
és  titular  del  prestec  hipotecari  així  com  de  l’immoble,  amb  data  de 
constitució de prestec i les quotes vençudes de l'any 2020

76 E2022002120 26/01/2022 ****7305L AA

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

 Cal presentar NIE vigent de la conjugue del sol·licitant

77 E2022002140 26/01/2022 ****1878C LMP

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
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el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la  baixa  del  padró si  és que no en formen part  de  la  uc.  Cal  que el  
formulari vagi signat pel sol·licitant 

 Manca signatura i segell del model bancari de transferència

 D'acord  amb  el  punt  6  j)  de  les  bases  específiques  cal  presentar  el 
certificat de la entitat creditora on consti que la sol·licitant de la prestació 
és  titular  del  prestec  hipotecari  així  com  de  l’immoble,  amb  data  de 
constitució de prestec i les quotes vençudes de l'any 2020

 Manca sentència  de  separació  i  conveni  regulador  dels  fills  menors  a 
càrrec

80 E2022002236 27/01/2022 ****9173Y ACM

 Cal acreditar l’obligació de pagament de fiança d'acord amb títol II de la 
LAU 2, i el punt 5. i)  de les bases de la convocatòria

 Cal presentar els rebuts de lloguer amb l'import pagat ja que els que ha 
presentat no hi consta

84 E2022002260 27/01/2022 ****5537Z EMC

 Cal presentar addenda al contracte d'arrendament presentat ja que, no 
coincideix  data de signatura del  mateix,  amb la  vigència i  termini  que 
consta a la clàusula 8a, i d’acord amb el rebuts presentats

86 E2022002266 27/01/2022 ****5172G SES

 Cal presentar vida laboral de la conjugue de la sol·licitant 

90 E2022002316 27/01/2022 ****8034Y HF

 Manca signatura i segell del model bancari de transferència

 Cal  presentar  la  Renda 2020 del/la  sol·licitant  atès que consta com a 
obligada tributària d’aquest any

93 E2022002336 27/01/2022 ****5044Z JRCH

 Manca formulari sol·licitud signat 

 Manca signatura i segell del model bancari 

 Cal  presentar  declaració  responsable  d'ingressos  de  la  parella  del 
sol·licitant 

 Manquen rebuts de lloguer de gener a juliol 2021

95 E2022002386 28/01/2022 ****9761W MGMH

 Cal  presentar  la  Renda 2020 de la  sol·licitant  atès que consta  com a 
obligada tributària d’aquest any

99 E2022002414 28/01/2022 ****7023T CPN

 Cal acreditar obligació pagament fiança d'acord amb títol II de la LAU 2, i  
el punt 5. i)  de les bases de la convocatòria

100 E2022002441 30/01/2022 ****1169Y EHHM

 Cal presentar NIE o Passaport vigent del fill del sol·licitant 

 Cal presentar Vida Laboral del fill

 Cal  presentar  el  model  de  transferència  bancaria  de  la  convocatòria 
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municipal

102 E2022002445 30/01/2022 ****8667S RD

 Manca presentar model domiciliació bancària signat i diligenciat

 Cal presentar Vida Laboral de la conjugue del sol·licitant 

 Manca presentar rebut de lloguer de gener 2021

105 E2022002460 31/01/2022 ****0378B VED

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

 Manca presentar model de transferència bancària signat i diligenciat

 Cal presentar sentència de separació i conveni regulador dels fills menors 
a càrrec

 Manquen rebuts de lloguer de gener a desembre 2021

106 E2022002465 31/01/2022 ****3047F RBE

 Cal acreditar que el compte corrent al qual es fa l’ingrés de la renda de 
lloguer pertany a l’arrendador/a

109 E2022002492 31/01/2022 ****9334J AOM

 Cal  presentar  la  Renda 2020 de la  sol·licitant  atès que consta  com a 
obligada tributària d’aquest any

110 E2022002511 31/01/2022 ****5314C VCA

 Manquen  rebuts  de  lloguer  de  gener,  agost,  octubre,  novembre  i 
desembre 2021

 Cal presentar sentència de separació i conveni regulador dels fills menors 
a càrrec

111 E2022002514 31/01/2022 ****7295P JMRR

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 
el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

 Cal presentar NIE vigent de la sol·licitant 

 Cal  presentar  la  Renda 2020 de la  sol·licitant  atès que consta  com a 
obligada tributària d’aquest any

112 E2022002516 31/01/2022 ****0076X MMR

 Manca signatura i segell del model de transferència bancaria

 D'acord  amb  el  punt  6  j)  de  les  bases  específiques  cal  presentar  el 
certificat de la entitat creditora on consti que la sol·licitant de la prestació 
és  titular  del  prestec  hipotecari  així  com  de  l’immoble,  amb  data  de 
constitució de prestec i les quotes vençudes de l'any 2020

113 E2022002530 31/01/2022 ****7042Q SA

 Cal presentar la Renda 2020 del fill de la sol·licitant AEF atès que consta 
com a obligat tributàri d’aquest any 

 Cal presentar la documentació i fer constar al formulari de sol·licitud tots 

5



el membres de la uc que consten empadronats al domicili o bé sol·licitar 
la baixa del padró si és que no en formen part de la uc

 Cal presentar vides laborals dels fills majors de 16 anys 

116 E2022002578 31/01/2022 ****2554X AMLG

 Cal presentar vida laboral dels dos membres de la uc. 

 D'acord  amb  el  punt  6  j)  de  les  bases  específiques  cal  presentar  el 
certificat de la entitat creditora on consti que la sol·licitant de la prestació 
és  titular  del  prestec  hipotecari  així  com  de  l’immoble,  amb  data  de 
constitució de prestec i les quotes vençudes de l'any 2020

118 E2022002594 31/01/2022 ****1594C NO

 Manca model de transferència bancària signat i diligenciat

 Manca segell  de l’administrador als rebuts presentats de gener, febrer, 
març, abril i maig 2021

47 E2022001549 18/01/2022 ****0464D MDGB

 D'acord  amb  el  punt  6  j)  de  les  bases  específiques  cal  presentar  el 
certificat de la entitat creditora on consti que la sol·licitant de la prestació 
és  titular  del  prestec  hipotecari  així  com  de  l’immoble,  amb  data  de 
constitució de prestec i les quotes vençudes de l'any 2020.

120 E2022002596 31/01/2022 ****5417G AEA

 Manca model de transferència bancària signat i diligenciat

Finalment us comunico que, en cas de no presentar la documentació requerida 
entendrem que desisteix de la seva petició de concessió de la prestació i/o 
subvenció,  prèvia  resolució  dictada  d’acord  amb el  que  preveu  l’art.  21  de 
l’esmentada LPACAP.

Atentament,

Departament d’habitatge social
Sant Vicenç dels Horts, a data de la signatura electrònica 

6


		2022-03-11T10:27:21+0100
	MARIA JESUS PELAEZ MORENO - 11/03/2022 10:27:21




