Documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar a la declaració
responsable d’inscripció en el Registre Públic de Demandants
d’Habitatges Protegits de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Documentació a presentar per habitatges protegits de promoció PRIVADA de tots els membres de la unitat de convivència:
a) Consentiment d’accés per part de l’Institut Balear de l’Habitatge a tota la informació disponible d’altres administracions públiques
b) Document acreditatiu de la identitat:
-

Fotocopia del Document Nacional d’Identitat en vigor (DNI)
En el cas de persones estrangeres no comunitàries, fotocòpia del nombre d’Identificació d’Estrangers en vigor ( NIE)
En el cas de persones estrangeres comunitàries, certificat d’inscripció al registre de ciutadans de la unió europea juntament amb
la còpia del passaport o document d’identitat en vigor.
En cas de menors d’edat que no disposin de la documentació anterior, fotocopia del llibre de família o certificat de naixement.

2. Documentació a presentar per habitatges protegits de promoció PUBLICA de tots els membres de la unitat de convivència:
a) Consentiment d’accés per part de l’Institut Balear de l’Habitatge a tota la informació disponible d’altres administracions públiques
b) Certificat municipal d’empadronament de tots els municipis on han residit a la CAIB del sol·licitant A i sol.licitant B. (Padró históric)
c) Documentació per a l’acreditació de dades personals:
-

Fotocopia del Document Nacional d’Identitat en vigor (DNI)
En el cas de persones estrangeres no comunitàries, fotocòpia del nombre d’Identificació d’Estrangers en vigor ( NIE)
En el cas de persones estrangeres comunitàries, certificat d’inscripció al registre de ciutadans de la unió europea juntament amb
la còpia del passaport o document d’identitat en vigor.
En cas de menors d’edat que no disposin de la documentació anterior, fotocopia del llibre de família o certificat de naixement.

d) Documentació acreditativa d’ingressos:
i.

Si està obligat a fer declaració de la renda:
Fotocòpia de la declaració de la renda del darrer exercici fiscal tancat de tots els membres de la unitat de convivència.
Extracte bancari de tots els comptes corrents dels que els membres de la unitat de convivència son titulars amb els
ingressos obtingut durant el darrer exercici fiscal tancat.
En cas de ser perceptor d’una pensió per incapacitat, orfandat o viduïtat, aportar també el certificat emès per l’organisme
competent amb indicació de l’import íntegre percebut durant el darrer exercici fiscal tancat.
Qualsevol altre certificat acreditatiu d’ingressos no contemplat en els supòsits anteriors.

ii.

En cas de no estar obligat a fer declaració de la renda:
Certificat de les prestacions reconegudes amb indicació de l’import íntegre percebut durant el darrer exercici fiscal tancat
de tots els membres de la unitat de convivència.
Extracte bancari de tots els comptes corrents dels membres de la unitat de convivència amb els ingressos obtinguts
durant el darrer exercici fiscal tancat.
Persones empleades de la llar: alta en el règim especial, contracte laboral i certificat dels ingressos del darrer exercici
fiscal tancat.
Qualsevol altre certificat acreditatiu d’ingressos no contemplat en els supòsits anteriors.
La documentació acreditativa d’ingressos no contributius o exempts d’impostos, així com la informació econòmica dels
treballadors del règim especial de treballadors de la llar s’haurà d’actualitzar anualment, una vegada tancat l’exercici
fiscal corresponent.
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e) Documentació a presentar en funció de les circumstàncies personals al·legades.
i.

Per acreditar l’estat civil:
En cas de matrimoni, llibre de família.
En cas de parella estable, inscripció en el registre de parelles estables.
En cas de persones sol·licitants fadrines, certificat del registre civil.
En cas de persones separades, divorciades o en la relació de parella estable extingida, sentencia judicial de separació o
divorci o certificat del registre de parelles estables acreditant l’extinció. En cas de tenir fills menors, hauran d’aportar
també conveni regulador aprovat per la sentencia judicial.
En cas de famílies nombroses, títol de família nombrosa amb data de fi de vigència.

ii.

Per acreditar la discapacitat:
Certificat acreditatiu de la discapacitat emès per la Direcció General de la Dependència o per la Seguretat Social o
organisme competent que els substitueixi amb data de finalització dels efectes.

iii.

Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere:
Ordre de protecció en vigor o resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima sol·licitant o cosol.licitant
Sentencia condemnatòria per un delicte de violència de gènere
En absència d’ordre de protecció o sentencia judicial informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis de que la
demandant és víctima de violència de gènere
Informe emès per l’Institut Balear de la Dona u organisme competent

iv.

Per acreditar la condició de jubilat:
Document acreditatiu emès per la Seguretat Social o organisme competent que els substitueixi, de la condició de jubilat.

v.

Per acreditar la condició de pensionista major de 65 anys:
Document acreditatiu emès per la Seguretat Social o organisme competent que els substitueixi de la condició de
pensionista.

vi.

En cas de ser propietari, per acreditar la impossibilitat de gaudir de l’habitatge:
Sentencia ferma de separació o divorci que acrediti que s’ha perdut l’ús de l’habitatge.
Nota registral de l’habitatge que n’és titular que acrediti que el dret damunt aquest només recau en un percentatge
inferior al 50 per 100 de l’habitatge i aquest s'ha obtingut per herència.
Certificat de l’ajuntament que acrediti l’estat de runa de l’habitatge o certificat d’organisme competent que acrediti que
l’habitatge del qual n’és propietari no reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat establertes a la normativa vigent,
sempre que les deficiències no siguin corregibles amb solucions constructives que no afectin a l’estructura de l’edifici.
En cas de necessitar habitatge adaptat, certificat de discapacitat que acrediti un mínim del 33 per 100 amb mobilitat
reduïda de caràcter permanent, la qual hagi esdevingut en posterioritat a la compra de l’habitatge que n’és titular i
acreditada mitjançant certificat emès per la Conselleria d’Afers Socials i Esports o l’organisme competent que el
substitueixi, que acrediti la necessitat de l’ús de cadira de rodes.

L’administració podrà sol·licitar tota la documentació complementaria que consideri necessària per a
comprovar les circumstàncies al·legades.
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