[Escribir texto]

Requeriment d’esmena de deficiències de la segona llista de sol·licituds presentades a la
convocatòria pública de l’ajuda al lloguer d’habitatges de 2020 mitjançant resolució del conseller
de Mobilitat i Habitatge de data 1 de juny de 2020, en el marc del Reial Decret 106/2019, de 9 de
març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.
De conformitat a allò que estableix l’article 21 de la Resolució del del conseller de Mobilitat i Energia per
la qual es convoquen les ajudes de l’any 2020 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial Decret
106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021(BOIB num. 98) si la
sol·licitud no compleix els requisits que estableix la normativa o hi manca documentació, l’IBAVI ha de
requerir a la persona interessada per què, en el termini improrrogable de deu dies hàbils, esmeni el
defecte o aporti la documentació preceptiva, i se li ha d’indicar que en el cas que no ho faci, s’entén que
desisteix de la sol·licitud i s’ha de dictar la resolució corresponent, d’acord amb els articles 21.1 i 68.1 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Aquest requeriment d’esmena i els altres actes de tràmit seran objecte de publicació en el tauler
d’anuncis de les oficines de l’IBAVI, a la seva página web www.ibavi.es i a la pàgina web de la Direcció

A tal efecte, els sol·licitants que es detallen a l’annex 1 disposen d’un termini de deu dies hàbils
compresos entre el 4 i 17 de maig de 2021 ambdós inclosos, per esmenar les deficiències o aportar la
documentació requerida a l’esmentat annex.
Una vegada esmenades les deficiències o aportada la documentació, la concessió de l’ajuda resultarà
condicionada sempre al compliment del requisit de no superar el límit d’ingressos màxims a l’exercici
fiscal de 2019 i d’estar al corrent amb les seves obligacions amb la seguretat social o tributàries amb
l’administració estatal o autonòmica, segons estableixen els articles 6 i 14 de la Resolució del conseller.
Una vegada finalitzat el termini establert sense esmenar o aportar la documentació, s’entendrà que
desisteix de la sol·licitud i es procedirà prèvia la resolució corresponent, a l’arxiu de l’expedient.
Tots aquells sol·licitants, l’expedient dels quals no hagi sortit a cap de les llistes publicades fins al
moment, han d’esperar a la publicació de properes llistes.
Per a esmenar la deficiència o aportar la documentació requerida, podran sol·licitar cita prèvia al
telèfon 900780000 o en la pàgina web www.ibavi.es o presentar-la per qualsevol de les oficines de
registre de la CAIB.
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