NOTA D’ACLARIMENT SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER TAL D’ACREDITAR
LA SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL PER A FORMALITZAR EL LLOGUER
SOCIAL OBLIGATORI SEGONS LA LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, DE MESURES
URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA
POBRESA ENERGÈTICA

La disposició transitòria quarta de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, introduïda
per la Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la
Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, en el seu apartat 1
estableix el següent:
“1. Mentre no es reguli per reglament la forma d'acreditar la situació de risc d'exclusió
residencial, els afectats han de presentar a les persones obligades a formular l'oferta de
lloguer social la documentació acreditativa de la identitat, els ingressos, la manca
d'alternativa d'habitatge propi i la situació d'empadronament efectiu a l'habitatge.”
En relació amb aquest article, des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya hem tingut
coneixement que s’estan produint diferents interpretacions, quant a quina és la
documentació a aportar en la tramitació d’un lloguer social obligatori, sens prejudici del
que ja s’estableix a la pròpia transitòria quarta, i entenem que per tal d’establir uns
criteris orientadors, que donin seguretat jurídica al procediment de lloguer social
obligatori, a les persones afectades que es trobin en algun dels supòsits de l’article 5.1
i 5.2 i de la disposició addicional primera de la Llei 24/2015, que compleixin els llindars
de situació de vulnerabilitat de l’article 5.10 i 5.11 de l’esmentada Llei i que no disposin
d’alternativa habitacional pròpia, i mentre no es desenvolupi reglamentàriament la forma
d’acreditar el risc d’exclusió residencial, es fa necessari enumerar la documentació
específica per acreditar-ho a fi de formalitzar el lloguer social obligatori indicat a la Llei.
Per tant, la documentació que caldrà presentar, sens prejudici del que ja s’estableix a la
pròpia transitòria quarta de la Llei 24/15, del 29 de juliol, per determinar les
circumstàncies personals i econòmiques és la següent:
1. Acreditació de circumstàncies personals de la unitat familiar:
a. En els casos en que hi hagi un o més membres en situació de discapacitat:
o Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
Els certificats de discapacitat o, en el seu cas, de mobilitat reduïda que
superin el grau del 33% de qualsevol dels membres de la unitat de
convivència o els certificats de persones amb gran dependència. Les
persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per
incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa
o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o
retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren
afectats per una discapacitat en grau igual al 33% a tots els efectes i el
document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o
de classes passives.
b. En aquelles sol·licituds on consti un menor i només un dels dos progenitors:
o Caldrà acreditar la guarda i custòdia del menor mitjançant la corresponent
interlocutòria o sentència de separació o divorci, i el conveni regulador
que s’hagi aprovat en l’esmentada sentència, on consti el règim de
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guarda i custòdia dels menors residents, o aportar títol de família
monoparental.
2. Acreditació de les circumstàncies econòmiques de la unitat convivència:
a. Declaració de l'impost de les persones físiques (IRPF) corresponent al període
impositiu immediatament anterior amb termini de presentació tancat dels
membres de la unitat amb obligació de presentar-la o certificat d’imputacions
expedit per l’Agència Tributària en cas de no haver presentat declaració.
b. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la
persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que hi conviuen.
c. En el cas de persones treballadores per compte aliè, s'ha d'aportar les tres
últimes nòmines de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral.
d. En el cas de persones treballadores per compte propi, s'ha d'aportar la darrera
declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques trimestral o la
declaració del darrer exercici fiscal amb termini de presentació tancat.
e. En el cas de persones en situació d'atur, resolució o certificat de la prestació que
especifiqui l'import i el període de cobrament.
f.

En el cas de persones beneficiaries d'ajuts, prestacions o pensions, certificats o
resolució que acrediti la percepció d'una pensió o ajut emès per l'INSS o per
l'òrgan gestor que detalli l'import i el període de cobrament.

g. En relació amb les persones treballadores de la llar i de les cures, certificat de
percepció dels darrers tres mesos.
3. En els casos de sol·licitants sense títol que habiliti l’ocupació de l’habitatge:
L’informe favorable emès pels serveis municipals acredita el compliment dels
paràmetres de risc d’exclusió residencial específics sobre arrelament, no haver rebutjat
cap opció de reallotjament social i convivència en l’entorn veïnal que imposa la norma a
aquest col·lectiu.
Model d’informe annex sobre el compliment dels paràmetres de risc d’exclusió
residencial per part dels ocupants i sobre llur arrelament i convivència en l’entorn
veïnal.
D’acord amb tot l’exposat, a proposta de la Direcció Operativa d’Actuacions d’Urgència
en matèria d’Habitatge, es dicta la següent nota d’aclariment, relativa a la determinació
de la documentació acreditativa de la situació de risc d’exclusió residencial per a
formalitzar els contractes de lloguer social obligatori, segons la Llei 24/2015, del 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, la qual serà vigent fins que no es desenvolupi reglamentàriament la
disposició transitòria quarta de l’esmentada Llei.
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