
 

 

 

Documentació necessària: 

 

a. Documentació relativa als membres de la unitat de convivència: 

1. DNI, NIE o Passaport de tots els membres de la unitat de convivència, 

amb el corresponent permís de residència vigent. 

2. Si s’escau, certificats de discapacitat i/o mobilitat reduïda de qualsevol 

dels membres de la unitat de convivència. 

3. Llibre de família o document que els substitueixi. 

4. Certificat d’empadronament i de convivència. 

5. En el cas de famílies monoparentals, el carnet de família monoparental. 

En el cas que aquesta situació sigui resultant d’un divorci o separació, 

sentència de divorci o separació. 

6. En el supòsit b. de l’article 5, certificat mèdic i historial clínic. 

7. En el cas de famílies nombroses, el carnet de família nombrosa. 

 

b. Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència: 

8. Declaració de la renda de l’any fiscal anterior o certificat d’imputació 

d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència, majors de 

16 anys. 

9. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat 

Social, amb data d’emissió inferior a 3 mesos, de tots els membres de la 

unitat de convivència majors de 16 anys. 

10. Contracte de treball i nòmines dels darrers 6 mesos de tots els membres 

de la unitat de convivència en actiu. 

11. En el cas d’unitats familiars en el que el sol·licitant o un dels seus 

membres siguin pensionistes, certificat o resolució que acrediti la 

percepció d’una pensió emès per l’INSS o per l’òrgan gestor que detalli 

l’import i el període de cobrament. 

12. Certificat de prestacions socials emès per Benestar i Família. 

13. Certificat emès per l’entitat gestora de les prestacions, en el que 

s’indiqui la quantitat mensual rebuda en concepte o prestacions o 

subsidis per atur. 

14. En el cas d’unitats familiars que es troben separades o divorciades, 

hauran d’acreditar la separació o divorci amb sentència i/o acord 

ratificat judicialment. En el cas de presència de menors, s’acreditarà el 

cobrament/pagament de les pensions d’aliments, o en el seu defecte, la 

reclamació judicial per fer-ne efectiva l’obligació. S’exceptua de la 

presentació d’aquesta documentació les situacions de violència 

masclista degudament acreditades. 

15. Extractes bancaris de tots els comptes dels que siguin titulars qualsevol 

dels membres de la unitat de convivència i amb declaració jurada.  

16. Demanda d’ocupació en el cas de trobar-se sense feina. 

17. Declaració jurada d’ingressos reals, en model normalitzat, conforme no 

es reben més ingressos dels declarats. 

18. Certificat del IRPF i declaracions d’IVA trimestral si es tracta de persones 

en règim d’autònoms. 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Documentació relacionada amb l’habitatge, procediment judicial i la situació social greu 

o d’emergència. 

19. Decret de incoació de la demanda judicial o d’execució hipotecària en 

els supòsits regulats a l’article 6 a. i 6 b. 

20. Decret o sentència judicial ferma, resolució notarial, interlocutòria 

d’adjudicació de l’habitatge que s’ocupava, o resolució administrativa 

en els supòsits regulats a l’article 6 a., b. i f. 

21. Contracte de lloguer i 3 darrers rebuts o escriptures de constitució de la 

hipoteca i de la compra-venda i rebuts hipotecaris. 

22. Si s’escau, interlocutòria d’assenyalament de llançament en execució 

dels títols judicials. 

23. En el cas de dació en pagament, document d’intermediació que acrediti 

la pèrdua de l’habitatge o, en el seu defecte, informe del servei 

d’Habitatge referent a l’acord amb l’entitat financera. 

24. Informe emès pels serveis tècnics de l’ajuntament que detallin les 

patologies o deficiències de l’habitatge i les afectacions de condicions 

d’habitabilitat, seguretat, higiene o salubritat. 

25. Ordre de desallotjament per ruïna imminent. 

26. En casos de violència masclista: els mitjans d’acreditació previstos a 

l’article 33 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista. 

27. Certificats de la Gerència Cadastral, respecte de tots els membres de la 

unitat de convivència majors d’edat, que acrediti que no són propietaris 

ni titulars d’altres drets reals d’ús o gaudi de cap habitatge. 

28. Qualsevol altra documentació que es pugui considerar necessària per 

comprovar que es reuneixen els requisits establerts i/o situació 

invocada. 

 

Només es pot presentar una sol·licitud per cada unitat de convivència per un membre 

d’aquesta, major d’edat. 

 

Els sol·licitants no estaran obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol 

Administració o que hagin aportat anteriorment a qualsevol Administració, en els termes que 

preveu l’article 28 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  

 


