
 

ANNEX DOCUMENTACIÓ 
 
TIPUS DE DOCUMENTACIÓ  

A. Aquest tipus de documentació s’ha de presentar necessàriament per part de les persones interessades, degudament emplenada i signada en 
els casos que correspongui. Si no s’aporta, no es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.  

B. Aquest tipus de document es pot presentar per part de les persones interessades, però si no ho fa i s’ha emplenat l’ANNEX 3 (autorització 
de consulta de dades) també pot ser obtingut per part de l’Ajuntament de Palma. Si no s’incorpora d’una forma o altra no es podrà tramitar 
la sol·licitud de subvenció. 

C. Aquest tipus de document s’ha de presentar necessàriament per part de les persones interessades si volen obtenir la puntuació corresponent 
a cada situació prevista com a factor de prioritat a les bases de la convocatòria. Si no s’aporta es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció, 
però no s’afegirà la puntuació indicada.  

D. Aquest tipus de document es port presentar per part de les persones interessades si volen obtenir la puntuació corresponent a cada situació 
prevista com a factor de prioritat a les bases de la convocatòria, però si no ho fa i s’ha emplenat l’ANNEX 3 (autorització de consulta de 
dades) també pot ser obtingut per part de l’Ajuntament de Palma. Si no s’incorpora es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció, però no 
s’afegirà la puntuació indicada.  

 
 A B C D 
Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat a l’efecte. L’han d’emplenar i signar cada una de les 
persones que són titulars del contracte de lloguer i estan empadronades a l’habitatge. 

X    

Documents d’identitat de cada una de les persones titulars del contracte de lloguer (DNI, NIE, passaport 
o document equivalent, que permeti acreditar nacionalitat i residència). 

X    

ANNEX Ú, Relació de membres de la unitat de convivència. Ha d’incorporar la relació de les 
persones de la unitat de convivència DIFERENTS de les que sol·liciten la subvenció.  

X    

ANNEX DOS, Declaració responsable. L’han d’emplenar i signar totes les persones que estiguin 
empadronades a l’habitatge, és a dir, que formen la unitat de convivència. 

X    

ANNEX TRES,  Autorització de consulta de dades de caràcter econòmic. L’han d’emplenar totes les 
persones majors d’edat que formin part de la unitat de convivència i estiguin empadronades a l’habitatge. 

X    
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ANNEX QUATRE, Declaració responsable d’ingressos. L’han de presentar cadascuna de les persones 
sol·licitants i de les que integren la unitat de convivència en edat laboral. 

X    

Justificant dels ingressos.  L’han de presentar cadascuna de les persones sol·licitants i de les que 
integren la unitat de convivència en edat laboral. El document a presentar és l’informe de les dades de 
renda de l’exercici 2018 emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (no és suficient amb 
l’esborrany de la declaració de la renda).  

X    

Certificat de titularitat en territori espanyol de cadascuna de les persones majors d’edat de la unitat de 
convivència, emès per qualsevol Registre de la Propietat o per la Gerència Territorial de Cadastre (C/ de 
Gaspar Sabater, núm. 3, de Palma). 

 X   

Contracte de lloguer de l’habitatge en la que figuri com a arrendatari la persona sol·licitant i amb 
indicació de l’import del preu del lloguer. 

X    

Fiança IBAVI. Còpia de la documentació justificativa del compliment de l’obligació de dipositar la 
fiança del contracte d’arrendament a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI). 

X    

Rebuts, justificants bancaris, declaracions jurades o qualsevol document acreditatiu del pagament 
del lloguer de cadascuna de les mensualitats des de l’1 de gener de 2019 i fins a la darrera mensualitat 
vençuda en la data de la presentació de la sol·licitud. 

X    

Dades bancàries per a la transferència (doc. Tresoreria). Imprès normalitzat a nom de la persona 
sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.  

X    

Llibre de família. En el cas d’haver d’acreditar relacions de parentiu, llibre de família o altre document 
equivalent. 

  X  

Targeta de família nombrosa. En el cas d’haver d’acreditar la condició de família nombrosa.    X  
Acreditació de no poder disposar de l’habitatge propi. En els casos de divorci, separació, cessament 
de la convivència o no convivència dels membres de la unitat de convivència, s’aportarà segons 
convingui en cada cas, sentència judicial o conveni regulador. Si el procés es troba en tràmit, s’aportarà 
certificación acreditativa del Jutjat.  

  X  

Resolució o diligència judicial del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge 
habitual, o altres processos equivalents reconeguts i validats d’intermediació, pels que s’acrediti que 

  X  
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s’ha perdut la possessió o el dret d’ús a l’habitatge on s’ha viscut anteriorment. 
Còpia simple de l’escriptura notarial en els casos de dació en pagament de l’habitatge habitual.   X  
Resolució del Ministeri d’Interior o sentència judicial ferma en els casos que s’hagi d’acreditar la 
condició de víctima del terrorisme. 

  X  

Documentació acreditativa de que s’assumeix la pàtria potestat, la tutela o el acolliment d’una persona 
menor òrfena per violència de gènere. 

  X  

Documentació acreditativa de la condició de ser víctima de violència de gènere.   X  
Documentació acreditativa de la condició de ser víctima de violència domèstica.   X  
Resolució administrativa o judicial en la que es determini la condició de persona extutelada.   X  
Resolució administrativa o judicial en la que se determini la condició de persona afectada per situacions 
catastròfiques. 

  X  

Resolució emesa per la Seguretat Social en el cas que es vulgui acreditar la situació de jubilació.    X 
Resolució emesa per la Seguretat Social en el cas que es vulgui acreditar la situació d’incapacitat 
permanent total o absoluta per a treballar. 

   X 

Resolució o certificació oficial de reconeixement del grau de discapacitat emesa per l’òrgan 
competent del Govern de les Illes Balears. 

   X 

Resolució o certificació oficial de reconeixement de la situació de dependència emesa per l’òrgan 
competent del Govern de les Illes Balears. 

   X 

Targeta SOIB. Justificant de la situació de desocupació i certificació de la no percepció de prestació 
per aquest concepte per tots els membres de la unitat de convivència emès pel SOIB, en el cas que es 
vulgui acreditar aquesta situació.  

   X 

 
 
 


