
 
DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN AQUESTA SOL·LICITUD: 
 

1. Declaració Jurada de no haver estat titular d’un altre habitatge de Protecció Pública. 
2. Declaració Jurada de no tenir en propietat o dret real d’ús cap altre habitatge a la població. 
3. Declaració Jurada que l’habitatge sol·licitat constituirà residència habitual i permanent. 
4. Fotocòpia dels DNI/NIE dels sol·licitants i/0 membres de la unitat familiar. 
5. Fotocòpia del llibre de família i  del carnet de família nombrosa (en el seu cas). 
6. Certificat municipal d’empadronament i convivència del sol·licitant i de les persones que 

convisquin amb ell, amb l’antiguitat. 
7. Certificat municipal de Béns Immobles del Gabinet Tècnic Fiscal, de les persones que 

integraran la unitat familiar. 
8. Declaració de Renda (últim obligatori) o Certificació dels ingressos bruts anuals dels 

sol·licitants  ( o de la unitat familiar) de l’any 2008 i ingressos darrer trimestre 2009. 
9. En el cas de no estar obligat a fer la declaració, acreditarà els seus ingressos presentant:   

certificat d’ingressos d’Hisenda i/o certificat d’ingressos del pagador.  
10. Certificat de l’INSS de la vida laboral. 
11. Certificat acreditatiu de l’organisme oficial de la pensió anual (en el seu cas). 
12. Demandant de treball del SOC, amb indicació del subsidi (si s’escau). 
13. Còpia del contracte d’arrendament de l’habitatge actua i 3 últims rebuts de lloguer ( si 

s’escau). 
14. Documentació acreditativa de desnonament o denegació de pròrroga de contracte( si 

s’escau). 
15. Justificant de trobar-se acollit a un establiment de beneficència, hostatge, o similar(si s’escau). 
16. Certificat de l’Institut Espanyol d’Emigració o representació diplomàtica o consulat de 

residència a l’estranger, de retorn d’emigrants (si s’escau). 
17. En el cas de discapacitat en algun dels membres de la unitat familiar, caldrà certificat de 

disminució, incapacitat o malaltia de l’ICASS, on s’indiqui el grau de disminució i si afecta (o 
afectarà) a la mobilitat. 

18. Sentència i Conveni Regulador en cas de separació matrimonial o divorci (si s’escau). 
19. Certificat bancari, si s’escau de Compte Habitatge (recomanable), on hi consti els estalvis i la 

data d’antiguitat. 
20. Altres documents que l’interessat cregui convenient aportar. 

 
 
 
 

IPREM 
Ingressos màxims familiars ponderats dels adjudicataris zona C  ( La Nou de Gaia) vàlid fins 01-07-2010 
Per optar a un habitatge de Protecció Oficial en Règim General.  

 UNITAT FAMILIAR   2,5 IPREM   3,5 IPREM   4,5 IPREM  
 1 MEMBRE 21.284 29.797 38.311 
 2 MEMBRES 21.942 30.719 39.496 
 3 MEMBRES 22.886 32.040 41.195 
 4 MEMBRES 24.186 33.861 43.535 

 5 ó MÉS MEMBRES 25.643 35.900 46.158 
 
 
 
 
 


