DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CADA UN DELS SUPÒSITS PER SOL·LICITAR UNA BESTRETA EXTRAORDINÀRIA

Nombre

Supòsits

I
Matrimoni

II

III

IV

V

Divorci, separació o
nul·litat del
matrimoni

Documentació prèvia
- Llibre de família, o
- Declaració responsable del fet
- Sentència judicial, o
- Acreditació notarial de ruptura de
convivència, o
- Declaració responsable del fet

- Certificació de defunció i
- Llibre de família o altra justificació
acreditativa de la relació conjugal o de la
relació afectiva anàloga a la conjugal,
Defunció del cònjuge assimilada a aquesta, d'acord amb
o fills
l'ordenament jurídic o membre de parella
estable legalment inscrita d'acord amb la
Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables, o
- declaració responsable del fet.

Naixement, adopció
d'un fill o acolliment
d’un menor

Malaltia o intervenció
quirúrgica greu del
sol·licitant, cònjuge o
fills

- Certificat de naixement, o
- llibre de família, o
- Resolució judicial de reconeixement de
tutela legal definitiva del menor, o
- Certificació de l'autoritat competent de
reconeixement de la situació d'acollida o
adopció, o document legal que l'acrediti; o
- Declaració Responsable del fet.
- Certificat metge expedit pel facultatiu, i
- factures (S'ha de tenir constància del
pagament) o documentació justificativa del
fet.

Temps per
acreditació
posterior del fet
3 mesos

Documentació posterior
- Llibre de família
-o, documentació justificativa d'haver realitzat el fet.
- Sentència judicial o
- Acreditació notarial de ruptura de convivència.
-o, documentació justificativa del fet.

3 mesos
- Certificació de defunció i
- Llibre de família o altra justificació acreditativa de la relació
conjugal o de la relació afectiva anàloga a la conjugal,
assimilada a aquesta, d'acord amb l'ordenament jurídic o
membre de parella estable legalment inscrita d'acord amb la
Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.
- o, documentació justificativa del fet.
3 mesos
- Certificat de naixement o
- Llibre de família, o
- Resolució judicial de reconeixement de tutela legal definitiva
del menor, o
- Certificació de l'autoritat competent de reconeixement de la
situació d'acollida o adopció, o document legal que l'acrediti.
3 mesos
-Certificat metge expedit pel facultatiu, i
- Factures pagada (S’ha de tenir constància del pagament).
3 mesos

VI

VII

VIII

IX

Amortització de
despeses
degudament
acreditades per causa
de l'adquisició del
primer habitatge
habitual
Realització d'obres
necessàries i
imprescindibles per a
la conservació del
primer habitatge
Trasllat de domicili a
la localitat on es trobi
ubicat el centre de
treball del sol·licitant
Adquisició del
mobiliari per a
l’habitatge familiar

- Documentació acreditativa del fet
(escriptura pública, opció de compra, etc),
- i, declaració jurada de ser l'habitatge
habitual.

- Escriptura pública de compravenda,
- i, documentació justificativa d'haver amortitzat el fet.
3 mesos

- Documentació acreditativa del fet
(pressupost d'obra, factura, declaració
responsable del fet) i declaració jurada de
ser l’habitatge habitual.
- Documentació justificativa del fet
(certificat d'empadronament etc.),
- o, en tot cas, declaració Responsable del
fet.
- Documentació justificativa del fet
(pressupost mobiliari, factura proforma
etc.),
- o, en tot cas, declaració responsable del
fet.

- Factura pagada (S’ha de tenir constància del pagament )
3 mesos
- Certificat d'empadronament del nou domicili,
- i, documentació justificativa d'haver realitzat el fet.
3 mesos
- Factura pagada (S’ha de tenir constància del pagament)
3 mesos

XI

Despeses per estudis
oficials en centres
nacionals o
estrangers per part
del sol·licitant o del
seus fills
Adquisició de vehicle
(necessari per trasllat
al lloc de feina)

XII

3 mesos
Altres circumstàncies de naturalesa semblant que mereixen aquesta qualificació per part de la Comissió d'Acció Social.-

X

- Documentació justificativa del fet
(matrícules, despeses diverses: residència,
desplaçament etc),
- o, en tot cas, declaració responsable del
fet.
- Documentació justificativa del fet (factura
proforma, pressupost adquisició vehicle,
declaració responsable del fet, etc.), i
- Declaració Jurada de la necessitat de
l'adquisició.

- Matrícules
- Despeses diverses,ex.: residència, desplaçaments, etc. (S’ha
de tenir constància del pagament)
3 mesos

- Factura pagada (S’ha tenir constància del pagament).

NOTA: Les necessitats contemplades en els números 6 i 7 seran incompatibles entre si i atorgaran dret a la concessió d'un únic préstec
Resolució: 1r
2n

La concessió, en el seu cas, queda condicionada a l'acreditació posterior
Advertència: no aportar la documentació acreditativa en el termini establert a la Resolució donarà lloc a l'inici del
procediment de reintegrament de bestreta.

