Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions d’ajudes al lloguer
d’habitatge de l’Ajuntament d’Eivissa, aprovades pel Ple d’aquest consistori de 27 de
maig de 2021 i publicada la seua aprovació definitiva en el BOIB núm. 89 de 6 de juliol
de 2021.
Vista la corresponent convocatòria de subvencions en matèria d’ajudes al lloguer
d’habitatge de l’Ajuntament d’Eivissa, per a l’any 2021, aprovada per la Junta de
Govern Local d’aquesta corporació de data 28 de juliol de 2021 i publicada en el BOIB
núm. 110 de data 19 d’agost de 2021. El termini per a presentar sol·licituds en aquesta
convocatòria va ser del 20 d’agost al 2 de setembre de 2021(ambdós inclosos).
En relació amb les sol·licituds presentades, incloses en la taula Annex 1, s’ha detectat
que no reuneixen algun/s dels requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP), falta alguna documentació o el compliment d’algun tràmit exigit a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), o bé a les bases
específiques reguladores, o a la convocatòria corresponent.
Als efectes de resoldre el procediment de concessió de subvencions, es requereix a
les persones indicades per que en el termini de 10 dies hàbils a comptar de
l’endemà del dia de publicació d’aquest requeriment d’esmena en el tauler d’anuncis
de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa, emplenin els extrems requerits de les
seves sol·licituds i facin arribar a aquest Departament la documentació que es
relaciona en l’Annex 1, d’acord amb l’article 7 de les bases específiques reguladores
d’aquesta convocatòria.
Per a complir amb aquest requeriment, les persones interessades poden aportar la
documentació requerida de la forma que li resulti menys onerosa, sempre que quedi
constància de la data de la seva presentació, d’acord amb l'article 75 de la LPACAP
En cas que les persones requerides no formalitzin aquest tràmit en el termini i la forma
assenyalats, se les tindrà per desistides de les seves sol·licituds de subvenció, segons
preveu l'article 68 de la LPACAP.
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Assumpte: Requeriment d’esmena de sol·licituds

Annex 1 – Relació de sol·licituds d’ajudes al lloguer d’habitatge de l’Ajuntament
d’Eivissa, presentades i documentació a esmenar.

Registre d'Entrada Documentació a esmenar
-Aclarir, amb una declaració responsable de l'ordenant de les
transferències, el motiu pel qual l'ordenant no coincideix amb el sol·licitant
2021-E-RE-16847 de l'ajuda. A tots els rebut o transferències ha de constar la dada, el
concepte i el nom i compte de l'ordenant i destinatari. -Acreditar certificat
de titularitat bancari. -Aportar llibre de família

-Acreditació pagament rebut juliol, agost i setembre 2020 a un compte
bancari diferent al estipulat al contracte de lloguer i una quantitat diferent
2021-E-RC-10073 a la resta de rebuts. -Acreditació rebut juliol 2021, ordenant diferent al
sol·licitant. -Falta documentació d'un fill (a la sol·licitud, a l'annex I) Aclariment certificat titularitat bancària
2021-E-RC-9922

-Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i ATIB
que acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat Social de
trobar-se al corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019. -Acreditació
de la no convivència de les persones que figuren empadronades al
domicili i no formen part de la unitat de convivència. Si formen part de la
unitat de convivència, justificació dels seus ingressos. -Certificat cadastral
que no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional,
com a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que
permeti l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser
propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de
l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta convocatòria. Declaració de la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici
2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la U.C marors de 16 anys.
En cas que existeixi algun altre ingrés (pensió,nòmina...) s’ha de
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-Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) que
acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat d’estar al corrent de les
obligacions tributaries amb l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre
2019 -Certificat de la Seguretat Social de trobar-se al corrent
d'obligacions a data 31 desembre 2019 -Certificat cadastral que no
apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional, com a
propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti l'ús i
gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser propietari o
2021-E-RC-10668
titular, cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de l'habitatge per
alguna de les causes que estableix aquesta convocatòria. -Declaració de
la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2020 dels
sol·licitants i de tots els membres de la U.C marors de 16 anys. En cas
que existeixi algun altre ingrés (pensió,nòmina...) s’ha de presentar
document acreditatiu d’aquest. -Aportar volant d'empadronament
col·lectiu de tots el membres de la unitat de convivència en el domicili on
es tramita l'ajuda o autorització per poder consultar les seves dades.
Aportar certificat històric d'empadronament del sol·licitant.

presentar document acreditatiu d’aquest. -Acreditar llibre de família i títol
de família nombrosa. -Aportar la declaració administrativa sobre el tipus i
grau de discapacitat reconegut.
2021-E-RC-9857

-Aclarir perquè el mes de juliol 2020 paga una quantitat diferent. -Aportar
llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la unitat de
convivència.

2021-E-RC-10397

-Acreditar vigència carnet família nombrosa -Completar Annex I amb la
signatura de tots els membres de la unitat de convivència

2021-E-RC-10502

-Acreditar rebut de juliol 2021. -Emplenar sol·licitud amb totes les dades
de l'altre membre de la unitat de convivència major de 16 anys.

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
2021-E-RE-17599
destinatari, data i concepte. -Els rebuts han d'estar signats. -Acreditar
certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc.
-Aportar rebut lloguer juliol 2021. -Aportar llibre de família (per acreditar fill
a càrrec).

- Aportar els rebuts de lloguer. S'ha de poder comprovar nom i compte de
l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Aportar certificat de titularitat
bancari o formulari M-004 -Certificat de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària (AEAT) que acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat de estar
al corrent de les obligacions tributaries amb l'ATIB a data 31 desembre
2019 -Certificat de estar al corrent de les obligacions tributaries amb
l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat
Social de trobar-se al corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019 Certificat cadastral que no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot
el territori nacional, com a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol
2021-E-RC-10593
dret real que permeti l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol.
En cas de ser propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i
gaudi de l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta
convocatòria. -Declaració de la Renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici 2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la
Unitat de Convivència majors de 16 anys. En cas que existeixi algun altre
ingrés (pensió,nòmina...) s’ha de presentar document acreditatiu d’aquest.
-Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la
unitat de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per
poder consultar les seves dades. Aportar certificat històric
d'empadronament del sol·licitant.
2021-E-RC-10401

-Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència.

2021-E-RE-16541 -Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte. -Completar Instància i annex I signada amb
declaració de autorització de verificació de informació per part de
l'ajuntament -Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de
la unitat de convivència. -Aportar document d'identitat del membre d'unitat
de convivència. --Aportar llibre de família o documentació acreditativa de
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2021-E-RE-17389

fill a càrrec en la unitat de convivència.
Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
2021-E-RE-17439 falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte.
-Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a
2021-E-RE-17573 càrrec en la unitat de convivència. -Aclarir tots els rebuts de pagament del
lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de poder comprovar nom i
compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.
2021-E-RC-9789

No acredita correctament pagament de rendes. Falten rebuts signats.
Falta document signat per l’arrendador de l'habitatge per justificar
reducció o condonació del deute de lloguer.

-Aportar certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'AEAT a 31
desembre 2019 -Aportar certificat d'estar al corrent d'obligacions amb la
Seguretat Social a 31 desembre 2019 -Aportar certificat cadastral -Aportar
declaració de renda de tots els membres de la unitat de convivència. 2021-E-RC-10169
Aportar certificat empadronament del sol·licitant i de tots els membres de
la unitat de convivència amb l'objectiu de poder determinar art.5.2 i 5.6 de
la convocatòria. -Aportar certificat de titularitat bancari o formulari M-004
signat pel banc a nom de la persona sol·licitant
-Acreditar el motiu pel qual l'ordenant dels pagaments no coincideix amb
el sol·licitant de l'ajuda.

-Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) que
acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat Social de
trobar-se al corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019 -Certificat
cadastral que no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori
nacional, com a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real
que permeti l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas
de ser propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de
l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta convocatòria. 2021-E-RC-10302
Declaració de la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici
2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la U.C majors de 16 anys.
En cas que existeixi algun altre ingrés (pensió,nòmina...) s’ha de
presentar document acreditatiu d’aquest. -Aportar volant
d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la unitat de
convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per poder
consultar les seves dades. Aportar certificat històric d'empadronament del
sol·licitant. -Llibre de família -Acreditar rebuts de desembre 2020 i març
2021. Aclarir abril i maig 2021
2021-E-RE-17264 -Aclarir que l´habitatge objecte de lloguer estigui situat dins de l´àmbit
territorial del municipi d´Eivissa. -Aportar sol·licitud d´ajuda al lloguer d
´habitatge (model M270) signada pel sol·licitant i membres de la unitat de
convivència majors de 16 anys. -Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i
tots els membres de la unitat de convivència. - Aportar els rebuts de
lloguer -Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)
que acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat de estar al corrent de les
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2021-E-RC-10320

obligacions tributaries amb l'ATIB a data 31 desembre 2019 -Certificat de
estar al corrent de les obligacions tributaries amb l'ajuntament d'Eivissa a
data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat Social de trobar-se al
corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019 -Certificat cadastral que
no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional, com
a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti
l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser
propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de
l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta convocatòria. Declaració de la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici
2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la Unitat de Convivència
majors de 16 anys. En cas que existeixi algun altre ingrés
(pensió,nòmina...) s’ha de presentar document acreditatiu d’aquest. Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la unitat
de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per poder
consultar les seves dades. Aportar certificat històric d'empadronament del
sol·licitant.
-Aportar certificat de titularitat bancari o formulari M-004 -Aclarir rebuts
2021-E-RC-10188 d'octubre, novembre, desembre 2020 i febrer i març 2021 mitjançant
declaració responsable signada per l'arrendador.
-Escrit del propietari en relació a la condonació o aplaçament del lloguer
2021-E-RE-16162 i/o rebut pagats. (No coincideixen els rebuts amb la quantitat estipulada al
contracte)
-Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Document d´identitat en vigor del membre de la unitat de
2021-E-RC-10680 convivència major de 16 anys. -Aclarir tots els rebuts de pagament del
lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de poder comprovar nom i
compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.

-Acreditar documentalment que tots els membres integrants de l´unitat de
2021-E-RC-10394 convivència es trobin en situació d´atur i hagin esgotat les prestacions
corresponents a aquesta situació.
-Acreditar rebuts de agost, octubre i novembre de 2020. -Aclarir la
situació del Annex I on s'especifica un membre unitat de convivència però
2021-E-RC-10491
hi ha dos titulars al contracte d'arrendament i dos pagadors. Aclarir també
quantitat total que paga la sol·licitant
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte. -Aclarir, amb una declaració responsable de
2021-E-RE-16814 l'ordenant de les transferències, el motiu pel qual l'ordenant dels
pagaments no es la sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebut o transferències
ha de constar la dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i
destinatari.
2021-E-RC-10117 -Aclarir rebuts de juliol i agost 2020 -Aportar certificat de titularitat bancari
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-Aportar contracte inicial. -Aportar els rebuts de pagament. A tots els
rebuts o transferències ha de constar l'import, la dada, el concepte i el
2021-E-RC-10390
nom i compte de l'ordenant i destinatari. Si és en metàl·lic ha d'anar
signat per l'arrendador.

o formulari M-004 signat pel banc.
-Acreditació de la no convivència de les persones que figuren
2021-E-RC-10191 empadronades al domicili i no formen part de la unitat de convivència. Si
formen part de la unitat de convivència, justificació dels seus ingressos.
2021-E-RC-10510 -Acreditar rebuts d'agost, setembre i octubre 2020
2021-E-RC-10464 -Acreditar rebut del mes de juny 2021
-Acreditar títol família nombrosa renovat. -Completar annex I amb nom i
2021-E-RC-10068 signatura de tots el membres de la unitat de convivència. En cas de
menors, signada per progenitor
2021-E-RC-9968

-Acreditar imports dels rebuts de agost i desembre 2020. -Aportar rebut
de novembre 2020

-Acreditar tenir tots els rebuts pagats amb declaració responsable signada
2021-E-RC-10664 pel arrendador -Annex I signat per tots els membres de la unitat de
convivència. En cas de menors, firma del progenitor
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
2021-E-RC-10251
destinatari, data i concepte. -Aportar llibre de família. --Aportar Annex 1
signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència.
2021-E-RC-10525 -Aclarir rebuts -Acreditar carnet família nombrosa
2021-E-RC-10450

-Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Acreditar el pagament del mes de juliol 2021.

2021-E-RE-16297 -Aportar certificat de titularitat bancari o formulari M-004

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
2021-E-RC-10202 falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte.
2021-E-RC-10226 - Aclarir els rebuts de lloguer.
2021-E-RE-17110

- Aportar documentació de membre unitat de convivència. - Acreditar
rebut de gener 2021. - Acreditar certificat bancari o formulari M-004 signat
pel banc

-Aportar certificat de titularitat bancari o formulari M-004. -Aclarir tots els
rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de
2021-E-RC-10429 poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i
concepte. -Aportar una autorització, ja que la persona que realitza el
registre no és la mateixa que sol·licita l'ajuda.
2021-E-RC-10215 -Contracte sense firmar per arrendador
2021-E-RC-9775

-Acreditar rebuts de juliol, setembre i octubre de 2020 i de gener de 2021.
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-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte. -Completar Instància i annex I signada amb
2021-E-RC-10288
declaració de autorització de verificació de informació per part de
l'ajuntament -Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de
la unitat de convivència.

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
2021-E-RC-10395 nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Aportar
llibre de família.
2021-E-RC-10258 -Aportar títol família nombrosa renovat.
- Acreditar rebut novembre - Acreditar la custòdia del menor mitjançant la
2021-E-RC-10137 presentació de conveni, sentència o d'altres documents vàlids en dret
(punt 1 sector preferent)
-Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de
2021-E-RC-10311
poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i
concepte.
-Certificat de estar al corrent de les obligacions tributàrias amb
l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre 2019 -Certificat de estar al
corrent de les obligacions tributàries amb l'ATIB a data 31 desembre 2019
2021-E-RE-17524 -Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la
unitat de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per
poder consultar les seves dades. Aportar certificat històric del sol·licitud
d'empadronament.
2021-E-RC-9934

-Aclarir domicili on es troba empadronat el sol·licitant

-Acreditar documentalment que tots els membres integrants de l´unitat de
2021-E-RC-10466 convivència es trobin en situació d´atur i hagin esgotat les prestacions
corresponents a aquesta situació.
2021-E-RC-10529

-Aclarir rebuts de setembre, octubre i novembre 2020. S'ha de poder
comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
2021-E-RE-17607 nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Acreditar
certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc
-Acreditar els rebuts de juny i juliol 2021. -Certificat cadastral que no
apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional, com a
propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti l'ús i
gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser propietari o
titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de l'habitatge per alguna
de les causes que estableix aquesta convocatòria. -Certificat de estar al
corrent de les obligacions tributàries amb l'ATIB a data 31 desembre
2021-E-RE-17600
2019.
-Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la
unitat de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per
poder consultar les seves dades. Aportar certificat històric
d'empadronament del sol·licitant. -Certificat de estar al corrent de les
obligacions tributàrias amb l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre
2019
2021-E-RC-10229 -Aclarir, amb una declaració responsable de l'ordenant de les
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-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
2021-E-RE-17289 nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Aportar
declaració de conformitat de l'altra persona que paga el lloguer.

transferències, el motiu pel qual l'ordenant dels pagaments es un altre i
no la sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebut o transferències ha de constar
la dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i destinatari. -Aclarir
tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar nom i
compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.
2021-E-RC-10272

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.

2021-E-RC-10430 -Aclarir rebut d'abril 2021 -Aportar llibre de família
-Aclarir rebuts des de juliol 2020 fins novembre 2020. S'ha de poder
2021-E-RE-17273 comprovar compte bancari del destinatari i ha de coincidir amb
arrendatari.

Declaració de la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici
2020 dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. En cas
que existeixi algun altre ingrés (pensió,nòmina...) s’ha de presentar
document acreditatiu d’aquest. Aclarir els rebuts de pagament del lloguer
de febrer, març i juny 2021 . S'ha de poder comprovar nom i compte de
2021-E-RC-10646 l'ordenant i del destinatari, data i concepte. Aclarir, amb una declaració
responsable de l'ordenant de les transferències, el motiu pel qual
l'ordenant dels pagaments es el membre de l´unitat de convivència i no el
sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebuts o transferències ha de constar la
dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i destinatari. Aclarir
imports febrer i març 2021.
2021-E-RE-16166 -Aportar sol·licitud d´ajuda al lloguer d´habitatge (model M270) signada
pel sol·licitant i membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aportar contracte de lloguer i annex contracte lloguer signat
per l´arrendatari i l´arrendador. -Certificat de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT) que acrediti trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries a data 31 desembre 2019
-Certificat de estar al corrent de les obligacions tributàrias amb l'ATIB a
data 31 desembre 2019 -Certificat de estar al corrent de les obligacions
tributàrias amb l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre 2019 -Certificat
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-En la sol·licitud i en l'annex I no han d'aparèixer les dades de la persona
autoritzada, solament el/la sol·licitant de la ajuda i els membres de la
unitat de convivència. Es requereix omplir adequadament ambdós
documents. -Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
(AEAT) que acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries a data 31 desembre 2019. -Certificat de la
Seguretat Social de trobar-se al corrent d'obligacions a data 31 desembre
2019. -Certificat cadastral que no apareixen titularitats cadastrals vigents
2021-E-RE-17282
en tot el territori nacional, com a propietaris, usufructuaris o titulars de
qualsevol dret real que permeti l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori
espanyol. En cas de ser propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat
d'ús i gaudi de l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta
convocatòria. -Declaració de la Renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici 2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la
U.C majors de 16 anys. En cas que existeixi algun altre ingrés
(pensió,nòmina...) s’ha de presentar document acreditatiu d’aquest.

de la Seguretat Social de trobar-se al corrent d'obligacions a data 31
desembre 2019 -Certificat cadastral que no apareixen titularitats
cadastrals vigents en tot el territori nacional, com a propietaris,
usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti l'ús i gaudi
d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser propietari o
titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de l'habitatge per alguna
de les causes que estableix aquesta convocatòria. -Declaració de la
Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2020 dels
sol·licitants i de tots els membres de la Unitat de Convivència majors de
16 anys. En cas que existeixi algun altre ingrés (pensió,nòmina...) s’ha de
presentar document acreditatiu d’aquest. -Aportar volant
d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la unitat de
convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per poder
consultar les seves dades. Aportar certificat històric d'empadronament del
sol·licitant. -Aclarir rebuts de novembre 2020 i març 2021.S'ha de poder
comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
2021-E-RC-10293
destinatari, data i concepte. -Els rebuts han d'estar signats per
l'arrendador.

-Aclarir amb declaració responsable de l'arrendador estat al corrent de
pagament dels rebuts del període subvencionable -Aportar sol·licitud d
´ajuda al lloguer d´habitatge (model M270) signada pel sol·licitant i
membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. -Declaració de la
Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2020 dels
2021-E-RC-10533
membres de la Unitat de Convivència mayors de 16 anys. En cas que
existeixi algun altre ingrés (pensió, nòmina...) s’ha de presentar document
acreditatiu d’aquest. -Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el
membres de la unitat de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o
autorització per poder consultar les seves dades.
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
2021-E-RE-17333 destinatari, data i concepte. -Aclarir amb declaració responsable de
l'arrendador estat al corrent de pagament dels rebuts del període
subvencionable
2021-E-RC-10381 -Acreditar rebut febrer 2021
- Aclarir a la sol·licitud les dades i la signatura de tots els membres de la
unitat de convivència. - Aportar llibre de família. - Aclarir els rebuts de
2021-E-RC-10241
lloguer. - Acreditar permís de residència els integrants de la unitat de
convivència.
2021-E-RC-9878

-Declaració rebuts de setembre 2020, febrer, març i abril de 2021

2021-E-RC-10364 -Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
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-Acreditar pagaments del mesos de agost i desembre de 2020. -Aclarir,
amb una declaració responsable de l'ordenant de les transferències, el
2021-E-RE-17533 motiu pel qual l'ordenant no coincideix amb el sol·licitant de l'ajuda. A tots
els rebut o transferències ha de constar la dada, el concepte i el nom i
compte de l'ordenant i destinatari.

falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte. -Aportar sol·licitud d´ajuda al lloguer d
´habitatge (model M270) signada pel sol·licitant i membres de la unitat de
convivència majors de 16 anys.
2021-E-RC-10014

-Aportar declaració responsable del propietari aclarint el seu IBAN. Aclarir
també la quantitat pagada cada mes pel sol·licitant.

- Aclarir imports de rebuts de juliol, agost, setembre, octubre, novembre i
desembre de 2020. - Acreditar rebuts de gener i juny de 2021 -Completar
2021-E-RE-17616
Instància i annex I signada amb declaració d'autorització de verificació de
informació per part de l'ajuntament
2021-E-RC-10662 -Aportar els rebuts de lloguer de juliol a desembre 2020.
2021-E-RC-9964

-Clarificació rebuts novembre 2020 i febrer 2021

2021-E-RE-17425 Aclarir els beneficiaris dels rebuts de pagament del lloguer
2021-E-RC-10102 -Aclarir rebut de gener i febrer de 2021
-Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aclarir els rebuts de pagament del lloguer d´agost 2020,
maig 2021, juny 2021 i juliol 2021. L´ordenant de les transferències no
2021-E-RC-10669 coincideix amb el sol·licitant. Acreditar el motiu. -Aportar llibre de família o
documentació acreditativa de fill a càrrec en la unitat de convivència. Acreditar condició de l´arrendador segons document signat per l
´arrendador de l´habitatge indicant la seva condició.
- Aportar llibre de família - Aportar declaració de la renda tots els
2021-E-RC-10308 membres de la U.C majors de 16 anys que no autoritzen a l'ajuntament a
verificar la seva informació

2021-E-RE-16018

-Aclarir perquè el número de l'habitatge objecte de la subvenció
(contracte lloguer) no coincideix amb el dels justificants de pagament

2021-E-RC-10673

-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència.

2021-E-RC-10204

-Aportar Annex I amb tots els membres de la unitat de convivència. Aportar llibre de família. -Aportar rebut de juliol de 2020

2021-E-RC-10130 -Aclarir els rebuts aportats, aclarir concepte i quantitat del lloguer
-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència. Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i
2021-E-RC-10499 aportar els rebuts que falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de
l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Escrit per part de l
´arrendador/a on especifiqui les mensualitats ajornades o condonades.
2021-E-RC-10545 - Acreditar import del rebut de juliol 2020. - Certificat de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT) que acrediti trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries a data 31 desembre 2019
-Declaració de la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici
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-Acreditar rebuts de febrer, març i maig de 2021. -Acreditar pagaments no
2021-E-RC-10485 realitzats pel sol·licitant i els realitzats a destinatari que no apareix al
contracte.

2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la Unitat de Convivència
mayors de 16 anys. En cas que existeixi algun altre ingrés
(pensió,nòmina...) s’ha de presentar document acreditatiu d’aquest. Certificat de estar al corrent de les obligacions tributàrias amb l'ATIB a
data 31 desembre 2019 -Certificat de estar al corrent de les obligacions
tributàrias amb l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre 2019 -Certificat
de la Seguretat Social de trobar-se al corrent d'obligacions a data 31
desembre 2019
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
2021-E-RC-10120
destinatari, data i concepte. -Acreditar certificat de titularitat bancari o
formulari M-004 signat pel banc

2021-E-RC-9796

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. Aclarir, amb
una declaració responsable de l'ordenant de les transferències, el motiu
pel qual l'ordenant dels pagaments no es la sol·licitant de l'ajuda. Documentació justificativa dels sectors preferents, segons l´establert a la
convocatòria.

-Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) que
acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat de estar al corrent de les
obligacions tributàrias amb l'ATIB a data 31 desembre 2019 -Certificat de
estar al corrent de les obligacions tributàrias amb l'ajuntament d'Eivissa a
data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat Social de trobar-se al
corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019 -Certificat cadastral que
no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional, com
a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti
l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser
2021-E-RC-10514
propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de
l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta convocatòria. Declaració de la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici
2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la Unitat de Convivència
mayors de 16 anys. En cas que existeixi algun altre ingrés
(pensió,nòmina...) s’ha de presentar document acreditatiu d’aquest. Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la unitat
de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per poder
consultar les seves dades. Aportar certificat històric del sol·licitud
d'empadronament.
2021-E-RE-17266 -Acreditar perquè el mes d'agost 2020 paga menys.
-Aclarir, amb declaració responsable escrita per l'altre membre de la unitat
de convivència, que la part proporcional pagada per aquesta persona al
2021-E-RE-16491
rebuts aportats està acordada. -Aclarir amb document escrit per
l'arrendador, la condonació de l'import pactat.
2021-E-RE-17161 -Acreditar el formulari M-004 signat pel banc. No es troba signat
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-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
2021-E-RC-10569 unitat de convivència. Falta el d´un dels fills. -Acreditar residència legal a
Espanya dels membres de l´unitat de convivència.

-Aportar certificat de titularitat bancari o formulari M-004 -Aclarir tots els
rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de
poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i
concepte. -Document signat per l´arrendador/a de l´habitatge objecte de l
2021-E-RE-16079
´ajuda indicant, en el seu cas, la seva condició de persona jurídica amb
un sol pis en lloguer o persona física amb un sol pis de lloguer. Documentació justificativa dels sectors preferents, segons l´establert a la
convocatòria.
2021-E-RC-10441

-Aclarir en annex I el nombre total de membres de la unitat de
convivència. Dades del menor signada per un dels progenitors

2021-E-RC-10116 -Acreditar rebut de novembre 2020. Registro 9968
2021-E-RC-9837

-Acreditar la custòdia del menor mitjançant la presentació de conveni,
sentència o altres documents vàlids en dret

-Aportar declaració responsable del arrendador de l'habitatge aclarint el
2021-E-RC-10181 motiu pel qual el beneficiari de les transferències no coincideix amb
l'arrendador.
2021-E-RC-9943

-Acreditació de la no convivència de les persones que figuren
empadronades al domicili i no formen part de la unitat de convivència. Si
formen part de la unitat de convivència, justificació dels seus ingressos. Acreditació de lloc d'empadronament del sol·licitant i membres U.C

2021-E-RC-9953
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
2021-E-RC-10589 nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Aportar
llibre de família.

-Acreditar document condonació de deute. -Acreditar rebuts de setembre,
2021-E-RC-10280 octubre, novembre i desembre de 2020. -Aportar Annex 1 signat pel
sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència.
2021-E-RE-17111

- Aportar certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc.

2021-E-RE-16366 -Acreditar rebut maig
-No acredita correctament pagament de rendes. Falten rebuts signats -La
2021-E-RE-15992 documentació aportada no és un certificat bancari -Aportar autorització ja
que la persona que fa el registre no és la que sol·licita l'ajuda.
2021-E-RC-10205 - Acreditar signatura del arrendador als rebuts de lloguer.
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
2021-E-RC-10457 l'import, el nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. Acreditar signatura del convivent a la sol·licitud i a l'annex I
2021-E-RC-10442 -Acreditar rebuts de octubre de 2020 i desembre de 2021
2021-E-RC-10052 -Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aportar sol·licitud d´ajuda al lloguer d´habitatge (model
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-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
2021-E-RC-10375 falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte.

M270) signada pel sol·licitant i membres de la unitat de convivència
majors de 16 anys. -Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i
aportar els rebuts que falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de
l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Acreditar certificat de
titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc -Aportar el document
d'identitat del membre de la unitat de convivència.

2021-E-RE-17284

-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència.

2021-E-RE-16019

-Aclarir perquè el número de l'habitatge objecte de la subvenció
(contracte lloguer) no coincideix amb el dels justificants de pagament

-Aportar sol·licitud d´ajuda al lloguer d´habitatge (model M270) signada
pel sol·licitant i membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aportar certificat de titularitat bancari o formulari M-004. Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte. -Certificat de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària (AEAT) que acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat de estar
al corrent de les obligacions tributàrias amb l'ATIB a data 31 desembre
2019 -Certificat de estar al corrent de les obligacions tributàrias amb
l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat
Social de trobar-se al corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019 2021-E-RE-16104 Certificat cadastral que no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot
el territori nacional, com a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol
dret real que permeti l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol.
En cas de ser propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i
gaudi de l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta
convocatòria. -Declaració de la Renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici 2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la
Unitat de Convivència mayors de 16 anys. En cas que existeixi algun altre
ingrés (pensió,nòmina...) s’ha de presentar document acreditatiu d’aquest.
-Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la
unitat de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per
poder consultar les seves dades. Aportar certificat històric
d'empadronament del sol·licitant. -Documentació justificativa dels sectors
preferents, segons l´establert a la convocatòria.

Codi Validació: AF9E5QFZ5DCFEJX6YMR2REFSQ | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 24

-Acreditació de estar empadronat en en municipi d'Eivissa des de gener
2020 fins l'últim dia de presentació de les sol·licituds. -Certificat de l'AEAT
de trobar-se al corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019. -Justificant
de trobar-se al corrent dels deutes amb l'ajuntament d'Eivissa a 31
desembre 2019 -Certificat de la Seguretat Social de trobar-se al corrent
d'obligacions a 31 de desembre de 2019. -Declaració de la renda de 2020
2021-E-RC-10044 de tots els membres de la unitat de convivència -Certificat Cadastral on es
pugui comprovar que el sol·licitant no figura inscrit com a titular cadastral
de cap immoble en el territori nacional. -Acreditació de que les persones
que formen la unitat de convivència son les úniques que es troben
empadronades al domicili per al que es sol·licita l'ajuda. -Acreditació del
pagament dels rebuts de maig, juny, juliol i agost de 2021. -Acreditació
permís de residència membres unitat de convivència mayors de 16 anys

-Aclarir l'import dels rebuts. Als rebuts s'ha de poder comprovar nom i
compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. Si no es pot
2021-E-RC-10521 aportar rebuts amb informació suficient, aportar declaració responsable
del arrendador, signada, informant que el arrendatari està al corrent dels
pagaments.
-Aportar certificat de titularitat bancari o formulari M-004. -Aclarir tots els
rebuts de pagament del lloguer. L´ordenant de les transferències no
2021-E-RC-10619
coincideix amb el sol·licitant. Acreditar el motiu. El destinatari ha de ser
l'arrendador.
- Acreditar certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel
2021-E-RE-16938 banc. - Aclarir els rebuts de pagament del lloguer on una part de l'import
no l'ha pagat el sol·licitant. Acreditar el motiu.
2021-E-RE-17575

-Aclarir rebuts sobre els mesos que paga menys quantitat. -Acreditar
certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc

-Declaració responsable del propietari amb clarificació del pagaments de
la renda -Aportació autorització de l'altre membre de la unitat de
2021-E-RE-16378
convivència a poder accedir a les dades necessàries per valorar la
sol·licitud o en cas contrari, aportació de declaració de la renda.
2021-E-RC-10166 -Aportar llibre de família o document legal equivalent
-Acreditar documentació de tots el membres de la unitat de convivència. 2021-E-RC-10409 Aportar annex I amb les dades i signatures de tots els membres de la
unitat de convivència -Aportar rebuts de febrer, març i abril 2021
-Emplenar la sol·licitud amb tots els membres de la unitat de convivència i
2021-E-RC-10522 la seva documentació completa. -Acreditar rebut d'abril 2021 -L´ordenant
de les transferències no coincideix amb el sol·licitant. Acreditar el motiu.
-Acreditació de la no convivència de les persones que figuren
2021-E-RE-16553 empadronades al domicili i no formen part de la unitat de convivència. Si
formen part de la unitat de convivència, justificació dels seus ingressos.

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
2021-E-RC-10524 nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Acreditar
certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc
-Aportar rebut desembre. -Aclarir, amb una declaració responsable de
l'ordenant de les transferències, el motiu pel qual l'ordenant dels
2021-E-RC-10488 pagaments es diferent de la persona que sol·licita l'ajuda. A tots els rebuts
o transferències ha de constar la dada, el concepte i el nom i compte de
l'ordenant i destinatari.
-Document d´identitat en vigor del sol·licitant -Aportar llibre de família o
documentació acreditativa de fill a càrrec en la unitat de convivència. Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer de juliol 2020 a desembre
2021-E-RC-10477
2020. Aportar declaració responsable del arrendador de l'habitatge
aclarint el motiu pel qual el beneficiari de les transferències no coincideix
amb l'arrendador.
2021-E-RC-10679 -Aportar els rebuts de lloguer de octubre 2020 i novembre 2020 --Aportar
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2021-E-RC-10274 -Aclarir quantitat dels rebuts des de juliol fins desembre de 2020

certificat de titularitat bancari o formulari M-004
-Acreditar rebut octubre 2020. -Certificat de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT) que acrediti trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries a data 31 desembre 2019
-Certificat de estar al corrent de les obligacions tributàrias amb
l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat
Social de trobar-se al corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019 Certificat cadastral que no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot
el territori nacional, com a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol
dret real que permeti l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol.
2021-E-RC-10671 En cas de ser propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i
gaudi de l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta
convocatòria. -Declaració de la Renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici 2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la
U.C mayors de 16 anys. En cas que existeixi algun altre ingrés
(pensió,nòmina...) s’ha de presentar document acreditatiu d’aquest. Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la unitat
de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per poder
consultar les seves dades. Aportar certificat històric d'empadronament del
sol·licitant.
2021-E-RE-16085 -Acreditar rebut juliol 2021
2021-E-RC-9846

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte. -Acreditar certificat de titularitat bancari o
formulari M-004 signat pel banc.

2021-E-RC-9954

- Acreditar signatura del arrendador als rebuts de lloguer.

2021-E-RE-16239 -Aportar rebut de juliol, agost, setembre i octubre 2020
-Aportar llibre de família. -Aclarir els rebuts aportats. S'ha de poder
comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.
2021-E-RC-10544
En cas contrari, s'ha de aportar declaració responsable de l'arrendador,
signada, aclarint que s'han efectuat tots els pagaments.
-Aportar declaració responsable del arrendador de l'habitatge aclarint el
2021-E-RC-10635 motiu pel qual el beneficiari de les transferències no coincideix amb
l'arrendador.
2021-E-RC-10515 -Acreditar documentalment la situació de família monoparental
-Aclarir, amb una declaració responsable de l'ordenant de les
transferències, el motiu pel qual l'ordenant dels pagaments no es la
2021-E-RC-10304
sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebut o transferències ha de constar la
dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i destinatari.
2021-E-RE-16235 Acreditar certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc

Codi Validació: AF9E5QFZ5DCFEJX6YMR2REFSQ | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 24

-Aportar llibre de família nombrosa en vigor. -Aclarir, amb una declaració
responsable de l'ordenant de les transferències, el motiu pel qual
2021-E-RC-10617 l'ordenant dels pagaments no és la sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebuts
o transferències ha de constar la dada, el concepte i el nom i compte de
l'ordenant i destinatari.

2021-E-RC-10175

-Clarificació dels mesos en els quals, l'ordenant de les transferències no
coincideix amb la sol·licitant

-Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) que
acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat de estar al corrent de les
obligacions tributàrias amb l'ATIB a data 31 desembre 2019 -Certificat de
estar al corrent de les obligacions tributàrias amb l'ajuntament d'Eivissa a
data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat Social de trobar-se al
corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019 -Certificat cadastral que
no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional, com
2021-E-RC-10416
a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti
l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser
propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de
l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta convocatòria. Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la unitat
de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per poder
consultar les seves dades. Aportar certificat històric del sol·licitud
d'empadronament.
- Aportar rebuts de lloguer -Aportar llibre de família -Aclarir tots els rebuts
2021-E-RC-10404 de pagament del lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de poder
comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
2021-E-RE-17030 falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte.
-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència. -Aportar document d'identitat del membre de la
2021-E-RC-10681 unitat de convivència. -Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i
aportar els rebuts que falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de
l'ordenant i del destinatari, data i concepte.

2021-E-RE-17217

Aportar els rebuts de lloguer d´octubre 2020 a gener 2021. Aclarir rebut
juny 2021.

2021-E-RC-9941

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte.

-Aportar NIE dels tres membres unitat convivència. -Aportar llibre de
2021-E-RE-16371 família o títol família nombrosa. -Corregir annex I amb tots els membres
de la unitat de convivència inclosos -Acreditar rebuts maig i juny 2021
-Aportar llibre de família -Acreditar rebuts de juliol i agost de 2020. Aportar declaració responsable del arrendador explicant el beneficiari dels
2021-E-RC-10672 rebut des de setembre fins a desembre del 2020. -Aclarir quantitat del
rebut de gener de 2021. -Completar annex I amb nom i signatura del fill. Acreditar certificat de titularitat bancaria o formulari M-004 signat pel banc
2021-E-RC-10316 -Acreditar rebuts de novembre 2020, febrer i abril 2021.
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-Aclarir els rebuts de pagament del lloguer (juliol 2021) i aportar els rebuts
2021-E-RC-10557 que falten (agost 2020). S'ha de poder comprovar nom i compte de
l'ordenant i del destinatari, data i concepte.

-Aportar el document d'identitat de la persona sol·licitant i dels membres
de la unitat de convivència. --Aclarir tots els rebuts de pagament del
2021-E-RC-10512
lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de poder comprovar nom i
compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.
2021-E-RC-10297 -Aclarir rebut de juliol, agost, setembre de 2020 i gener de 2021.
- Aportar tots els rebuts del lloguer. - Aportar llibre de família. - Annex I
2021-E-RC-10195 incomplet, s'ha d'afegir al menor amb les seves dades i signat per un dels
progenitors.
-Aportar contracte de lloguer actualitzat signat per l´arrendatari i l
2021-E-RC-10666 ´arrendador. -Declaració administrativa sobre el tipus i el grau de
discapacitat reconegut per l´òrgan competent.
2021-E-RE-15966

-Acreditar el motiu pel qual l'ordenant dels pagaments no es correspon
amb el sol·licitant de l'ajuda

- Acreditar llibre de família. - Acreditar documentació custodia. - Annex I
2021-E-RC-10148 amb tots els membres de la unitat de convivència. Els menors d'edat amb
signatura del progenitor.
-Completar Instància i annex I signada amb clarificació de autorització de
verificació de informació per part de l'ajuntament. -Aclarir tots els rebuts
de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar nom i compte de
2021-E-RE-17363
l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Aclarir contracte de lloguer
(falten fulls). -Acreditar certificat de titularitat bancari o formulari M-004
signat pel banc.
2021-E-RC-10236

- Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.

2021-E-RC-10443

Escrit per part de l´arrendador/a on especifiqui les mensualitats ajornades
o condonades.

2021-E-RE-17292

-Acreditar pagaments del mesos de setembre de 2020 i gener 2021. Aportar contracte de lloguer signat per l´arrendatari i l´arrendador.

2021-E-RC-10358

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.

-Acreditar rebuts dels mesos de novembre de 2020, març i juliol 2021. Aportar certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'AEAT -Aportar
2021-E-RC-10198 certificat d'estar al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social. -Aportar
certificat cadastral -Aportar llibre de família. -Incloure als menors a l'annex
I amb la signatura d'un dels progenitors
-Completar la instància de la sol·licitud i l'annex I amb les dades i la
2021-E-RC-10356 signatura de tots els membres de la unitat de convivència. En cas de
menor d'edat, signatura del progenitor.
2021-E-RC-10261 -Acreditar títol de família nombrosa
2021-E-RC-10658

-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència.

Codi Validació: AF9E5QFZ5DCFEJX6YMR2REFSQ | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 24

2021-E-RC-10153 -Acreditació de estar empadronat al domicili o es sol·licita l'ajuda.

2021-E-RC-10597 -Acreditar rebuts dese juliol 2020 fins desembre 2020
2021-E-RE-17614

-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència.

2021-E-RC-10526 -Aportar els rebuts de lloguer de desembre 2020 i juliol 2021
2021-E-RC-10448

-Completar annex I amb tots els membres de la unitat de convivència. En
cas de menors d'edat, signatura del progenitor

2021-E-RC-10200

-Acreditar rebut novembre 2020 -Aportar certificat SEPE de l'altre membre
de la unitat de convivència major de 16 anys -Aportar llibre de família

-Acreditació de la no convivència de les persones que figuren
2021-E-RE-16355 empadronades al domicili i no formen part de la unitat de convivència. Si
formen part de la unitat de convivència, justificació dels seus ingressos.
- Aportar els rebuts de lloguer de juliol 2020 a juny 2021 -Aportar llibre de
família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la unitat de
2021-E-RE-17134
convivència. -Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de
la unitat de convivència.
-Aclarir, amb una declaració responsable de l'ordenant de les
transferències, el motiu pel qual l'ordenant dels pagaments és ell i no la
2021-E-RE-17416
sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebut o transferències ha de constar la
dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i destinatari.
2021-E-RC-9892

-Acreditació rebut octubre 2020 (no coincideix amb compte del contracte).
-Es requereix certificat de titularitat bancari o aportació formulari M-004
segellat i signat pel banc.

2021-E-RE-17550

-Aportar annex I complimentat per tots els membres de la unitat de
convivència.

- Aportar els rebuts de lloguer. S'ha de poder comprovar nom i compte de
2021-E-RE-17612 l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Document d´identitat en vigor
de membre de la unitat de convivència major de 16 anys.
-Clarificació dels rebuts presentats (s'ha de poder comprovar la data, el
concepte i els noms i comptes del emissor i receptor del pagament). Aportar acte judicial ferm que justifiqui el punt del sector preferent núm.4
2021-E-RC-10201 de la convocatòria (segons s'ha marcat a la sol·licitud) -Aporta declaració
administrativa dels serveis socials competents que justifiqui el punt 8 dels
dels sectors preferents de la convocatòria (segons s'ha marcat a la
sol·licitud).
2021-E-RC-9947

-Acreditar sector preferent amb sentència ferma o acte judicial ferm.

2021-E-RC-10609

-Aclarir els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar nom
i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.

2021-E-RE-17572 Aportar rebuts de lloguer
2021-E-RC-10331 -Document d´identitat en vigor del sol·licitant
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-Aclarir amb declaració responsable de l'altre membre de la unitat de
2021-E-RE-17423 convivència que el préstec al seu nom forma part del pagament del
lloguer i està d'acord

2021-E-RC-9979

-El compte del ordenant ha de coincidir amb el del sol·licitant, en cas
contrari acreditar el motiu.

2021-E-RC-10343

-Acreditar rebuts d'agost, octubre i novembre de 2020 i de gener i febrer
de 2021.

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
2021-E-RE-17397 nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. --Acreditar
certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
2021-E-RC-10527 falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte.
-Acreditació de la no convivència de les persones que figuren
empadronades al domicili i no formen part de la unitat de convivència. Si
2021-E-RE-16538
formen part de la unitat de convivència, justificació dels seus ingressos. Afegir fill a l'annex I, amb signatura de progenitor/a.
-Acreditar rebuts amb data i signatura de l'arrendador. -Aportar
documentació per sector preferent assenyalat a la sol·licitud. -Emplenar
2021-E-RC-10481
correctament la sol·licitud i l'annex I amb totes les dades i signatures dels
membres de la unitat de convivència.
-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència. -Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer.
2021-E-RC-10423
S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari,
data i concepte.
-Emplenar l'annex I amb tots els membres de la unitat de convivència. 2021-E-RE-17432 Aportar llibre de família. -Aportar l'autorització del sol·licitant de l'ajuda
perquè l'altre membre de la u. C pugui presentar la documentació
2021-E-RE-16344 -Acreditar rebut novembre 2020 -Aportar annex I amb fill inclòs
2021-E-RC-10029

-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència.

2021-E-RC-10665

-Acreditar pagaments del mesos de setembre i octubre de 2020. Rebuts
il·legibles.

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
2021-E-RC-10610 nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. --Acreditar
certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc
2021-E-RC-9844

-Declaració responsable del propietari, signada, aclarint els pagaments
realitzats pel sol·licitant.

2021-E-RC-10622

-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
unitat de convivència.

-Acreditar rebuts d'octubre 2020 i juliol 2021 -Aclarir amb declaració
responsable del arrendador el imports de les mensualitats de juliol, agost i
2021-E-RC-10577
setembre de 2020. -Completar la sol·licitud i l'annex I amb les dades i
signatures de tots els membres de la unitat de convivència.
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2021-E-RC-10196 -Aportar rebut juliol 2020.

-Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) que
acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries a data 31 desembre 2019 -Certificat de estar al corrent de les
obligacions tributàrias amb l'ATIB a data 31 desembre 2019 -Certificat de
estar al corrent de les obligacions tributàrias amb l'ajuntament d'Eivissa a
data 31 desembre 2019 -Certificat de la Seguretat Social de trobar-se al
corrent d'obligacions a data 31 desembre 2019 -Certificat cadastral que
no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional, com
a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti
l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser
2021-E-RC-10374
propietari o titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de
l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta convocatòria. Declaració de la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici
2020 dels sol·licitants i de tots els membres de la Unitat de Convivència
mayors de 16 anys. En cas que existeixi algun altre ingrés
(pensió,nòmina...) s’ha de presentar document acreditatiu d’aquest. Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres de la unitat
de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o autorització per poder
consultar les seves dades. Aportar certificat històric d'empadronament del
sol·licitant.

-Aportar sol·licitud d´ajuda al lloguer d´habitatge (model M270) signada
pel sol·licitant i membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Document d´identitat en vigor del sol·licitant i els membres
de la unitat de convivència majors de 16 anys. -Certificat de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària (AEAT) que acrediti trobar-se al corrent
en el compliment de les seues obligacions tributàries a data 31 desembre
2019. -Certificat de estar al corrent de les obligacions tributàrias amb
l'ATIB a data 31 desembre 2019. -Certificat de estar al corrent de les
obligacions tributàrias amb l'ajuntament d'Eivissa a data 31 desembre
2019. -Certificat de la Seguretat Social de trobar-se al corrent
d'obligacions a data 31 desembre 2019. -Certificat cadastral que no
apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional, com a
2021-E-RE-17402 propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti l'ús i
gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser propietari o
titular,cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de l'habitatge per alguna
de les causes que estableix aquesta convocatòria. -Declaració de la
Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2020 de tots els
membres de la Unitat de Convivència mayors de 16 anys. En cas que
existeixi algun altre ingrés (pensió,nòmina...) s’ha de presentar document
acreditatiu. -Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el
membres de la unitat de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o
autorització per poder consultar les seves dades. Aportar certificat històric
d'empadronament del sol·licitant. --Aclarir tots els rebuts de pagament del
lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de poder comprovar nom i
compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Aportar contracte
de lloguer signat per l´arrendatari i l´arrendador i condonació/ajornament
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-Completar sol·licitud i annex I amb dades de l'altre membre de la unitat
de convivència i signatura. -Acreditar rebut de gener 2021 i aportar
2021-E-RC-10210
informació addicional rebuts febrer, març, abril, maig, juny i juliol (ha de
constar la dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i destinatari).

-Aclarir pagaments. -Acreditar certificat de titularitat bancari. -Aportar llibre
2021-E-RE-17415 de família. -Acreditar documentació necessària per als sectors preferents
marcats a la sol·licitud.
2021-E-RC-10231 -Acreditar rebuts d'agost 2020, maig, juny i juliol 2021
2021-E-RC-10376 -Aportar carnet família nombrosa
-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer. S'ha de poder comprovar
nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte. -Aportat
2021-E-RC-10667
rebuts que falten. --Acreditar certificat de titularitat bancari o formulari M004 signat pel banc
-Documentació justificativa del sector preferent (punt set sectors
preferents), aportar certificat del Servei Públic d´Ocupació Estatal que ho
acrediti. -Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots el membres
de la unitat de convivència en el domicili on es tramita l'ajuda o
2021-E-RE-16048 autorització per poder consultar les seves dades. Aportar certificat històric
d'empadronament del sol·licitant. - Aportar el rebut de lloguer de juliol
2021 o aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts
que falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte.
-Aportar una autorització signada de la persona sol·licitant de l'ajuda. Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
2021-E-RE-16953
destinatari, data i concepte. -Aclarir, amb una declaració responsable de
l'ordenant de les transferències, el motiu pel qual l'ordenant paguen de
manera fraccionada el lloguer.

-Aclarir diferència entre renda que consta al contracte i renda que paga. Aclarir amb declaració responsable per part de l'arrendador que les dades
2021-E-RC-10033
del beneficiari de les transferències efectuades es corresponen amb les
dades de l'arrendador.
2021-E-RC-10655 -Aportar contracte de lloguer.
-Aclarir, amb una declaració responsable de l'ordenant de les
transferències, el motiu pel qual l'ordenant dels pagaments es ell i no la
2021-E-RE-17174 sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebut o transferències ha de constar la
dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i destinatari. -Aportar
rebuts de juliol i agost 2020.
- Acreditació de la no convivència de les persones que figuren
empadronades al domicili i no formen part de la unitat de convivència. Si
2021-E-RE-16161
formen part de la unitat de convivència, justificació dels seus ingressos. Acreditar lloc d'empadronament de la sol·licitant - Aclarir rebut d'abril
2021-E-RE-17485

-Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer (imports). S'ha de poder
comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.
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-Aclarir, amb una declaració responsable de l'ordenant de les
transferències, el motiu pel qual l'ordenant dels pagaments es un altre
2021-E-RC-10325 persona que la sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebuts o transferències ha
de constar la dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i
destinatari.

-Acreditar el pagament del lloguer amb els rebuts mensuals on es pugui
2021-E-RC-10176 veure el compte de l'ordenant i del destinatari així com el concepte i la
data
-Aclarir, amb una declaració responsable de l'ordenant de les
transferències, el motiu pel qual l'ordenant dels pagaments no es la
sol·licitant de l'ajuda. A tots els rebut o transferències ha de constar la
2021-E-RE-16307 dada, el concepte i el nom i compte de l'ordenant i destinatari. -Aclarir tots
els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de
poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i
concepte.
2021-E-RC-10286

-Completar annex I amb nom i signatura de tots els membres de la unitat
de convivència. En cas de menor d'edat, signatura del progenitor.

-Aportar sol·licitud d´ajuda al lloguer d´habitatge (model M270) signada
pel sol·licitant i membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. 2021-E-RC-10428 Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aportar contracte de lloguer signat per l´arrendatari i l
´arrendador. - Aportar els rebuts de lloguer de juliol 2020 a març 2021.

-Acreditar certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc
-Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a
2021-E-RC-10676
càrrec en la unitat de convivència. -Aclarir els rebuts de pagament del
lloguer i aportar els rebuts que falten. S'ha de poder comprovar nom i
compte de l'ordenant i del destinatari, data i concepte.
-Aportar sol·licitud i annex I amb tota la informació clarificada del
sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència, amb signatures
2021-E-RC-10528 incloses. -Aportar llibre de família. -Aclarir tots els rebut presentats, s'ha
de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del destinatari, data i
concepte.
2021-E-RC-10306

-Aclarir els rebuts de 2020. Els titulars del contracte no es corresponen
amb el sol·licitant

-Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a càrrec en la
2021-E-RC-10338 unitat de convivència. -Aportar el rebut de lloguer de juliol 2020. Aclarir
rebut abril 2021 o aportar rebut amb pagament complet.
2021-E-RE-16017 - Acreditar certificat de titularitat bancari o formulari M-004 signat pel
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-Acreditar diferència entre renda al contracte i a la sol·licitud. -Acreditar
rebuts de juliol, agost, setembre, octubre i desembre de 2020 i de gener,
febrer, març, i maig de 2021. -Aportar certificat de la AEAT que acrediti
estar al corrent de les obligacions tributàries a 31 desembre 2019. Aportar certificat de la ATIB que acrediti estar al corrent de les obligacions
tributàries a 31 desembre 2019 --Aportar certificat de la Seguretat Social
2021-E-RC-10335
que acrediti estar al corrent de les obligacions a 31 desembre 2019 Aportar certificat cadastral que acrediti no tenir propietats o ser
usufructuari de habitatges al territori nacional. -Aportar declaració de la
renda de tots els membres de la unitat de convivència mayors de 16 anys.
-Aportar volant d'empadronament col·lectiu de tots els membres de la
unitat de convivència i empadronament històric

banc. - Acreditar rebuts de juliol, agost i setembre de 2020. - Aportar
contracte de lloguer complet. - Aclarir que l´habitatge objecte de lloguer
estigui situat dins de l´àmbit territorial del municipi d´Eivissa.
2021-E-RC-10348 - Aportar els rebuts de lloguer
2021-E-RE-16372

-Autorització signada per el sol·licitant de l'ajuda. -Acreditar certificat de
titularitat bancari o formulari M-004 signat pel banc

2021-E-RE-16836

-Aclarir pagament del lloguer dels mesos juliol, agost, setembre, octubre i
novembre de 2020.

-Aportar Annex 1 signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat de
convivència. -Aportar llibre de família o documentació acreditativa de fill a
càrrec en la unitat de convivència. -Escrit per part de l´arrendador/a on
especifiqui les mensualitats ajornades o condonades. Aclarir pagaments. 2021-E-RE-17568
Aclarir tots els rebuts de pagament del lloguer i aportar els rebuts que
falten. S'ha de poder comprovar nom i compte de l'ordenant i del
destinatari, data i concepte L´ordenant de les transferències no coincideix
amb el sol·licitant. Acreditar el motiu.
2021-E-RC-10222 - Acreditar rebut de juliol de 2020
2021-E-RE-17305

-Falta signatura a la sol·licitud i a l'annex I -Aclarir que l´habitatge objecte
de lloguer estigui situat dins de l´àmbit territorial del municipi d´Eivissa

2021-E-RE-16485

-Acreditar rebuts de juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2020,
manca informació.

2021-E-RE-16165 -Acreditar rebut desembre 2020
2021-E-RC-9815

-Acreditar permís de residencia en vigor

2021-E-RC-9870

-Acreditar rebut juny 2021

2021-E-RC-10257 -Acreditar els rebuts de juliol i agost de 2020

-Acreditar annex I amb tots els membres de la unitat de convivència 2021-E-RE-16734 Aportar el contracte, no solament la pròrroga -Aportar llibre de família i
títol de família nombrosa
-Aclarir el beneficiari de les transferències efectuades. No quadra amb
l'arrendador. -Aclarir l'import de les transferències. Els dos punts es poden
2021-E-RC-10094
aclarir amb una declaració responsable de l'arrendador on especifiqui que
l'arrendatari està al corrent dels pagaments.
Eivissa,
Tècnic/a Responsable d’àrea
(Document signat electrònicament al marge)
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2021-E-RC-10291 -Aclarir rebuts del lloguer

Codi Validació: AF9E5QFZ5DCFEJX6YMR2REFSQ | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 24

