
I M P O R T A N T 

LLIJA AQUESTES INSTRUCCIONS ABANS D'EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE RENDA
VALENCIANA  D'INCLUSIÓ  EN  LA  “MODALITAT  DE  RENDA  COMPLEMENTÀRIA
D'INGRESSOS PER PRESTACIONS”

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD

En l'apartat E. DADES DE L'HABITATGE només és necessari emplenar-se per a les persones perceptores de
FAS o RAI de violència de gènere o intrafamiliar.

L'apartat  G.  ALTRES  CIRCUMSTÀNCIES,  és  important  emplenar  en  cas  de  trobar-se  en  alguna  de  les
circumstàncies assenyalades.

En  els  apartats  H.ii.  DADES  ECONÒMIQUES  DE  LA  PERSONA  SOL·LICITANT  I  H.III.  DADES
ECONÒMIQUES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA, ha de consignar les rendes o ingressos propis (H.ii.)
que percep o posseeix, així com els que perceben o posseïsquen les persones de la seua família amb
les quals conviu (H.III), tenint en compte que hauran de consignar-se les quanties en brut i en còmput
anual, entre els tipificats en ANNEX II i III d'aquesta sol·licitud. 
Els vehicles a motor, només cal consignar aquells el valor dels quals superen 7.500 euros amb caràcter
general o 12.000 euros en vehicles adaptats o dedicats a l'activitat professional.

- En CONCEPTE haurà d'assenyalar  la  procedència  de les rendes o ingressos segons el  tipificat  en els
ANNEXOS II i III.

- En QUANTIA haurà de declarar l'import d'aquests ingressos.

• De pensions o prestacions indicar la quantia a data de 2019.

• De treball indicar la suma total anual bruta de cada concepte l'any 2018.

• De capital (béns mobles o immobles) indicar els seus rendiments efectius.

• Si no produeixen rendiments, consigne el valor d'aquests béns: valor cadastral en béns immobles, valor
del capital en béns mobles.

DOCUMENTACIÓ QUE VOSTÉ HA DE PRESENTAR JUNTAMENT AMB AQUESTA SOL·LICITUD

- Fotocopia DNI/NIE.

- Acreditació REPRESENTACIÓ si escau.

- MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (És necessari que la persona sol·licitant ostente la titularitat del compte).

- Còpia del llibre de família o en cas de persones soles, declaració jurada relativa a l'estat civil.

-  En  el  cas  de  parelles  de  fet,  certificació  del  registre  de  parelles  de  fet  o  en  defecte  d'això,  declaració
responsable de la parella.



- Acreditació d'INGRESSOS:

• Certificat  bancari  o document acreditatiu de l'estat  actual,  de tots  els comptes de les quals  siguen
titulars el sol·licitant i els altres persones de la unitat de convivència.

• Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral IRPF (en el cas d'autònoms) junt
rebut bancari de la liquidació de cotitzacions on conste la base de cotització a la Seguretat Social.

• Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència reba pensió
de l'estranger.

I en funció de les diferents situacions:

- Documentació acreditativa de la representació.

- Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència

- Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, si escau.

-  En  cas  de  nul·litat,  separació  o  divorci:  Resolució  judicial,  conveni  regulador  i  justificant  de  la  pensió
compensatòria i/o alimentosa percebuda o abonada. En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial. En
caso de impago, denuncia o reclamación judicial.

- En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant el Jutjat.

- En cas d'abandó de la llar: Denúncia d'abandó de llar presentada davant el Jutjat juntament amb la demanda
de separació.

- En cas de residir en habitatge hipotecat: Contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts abonats. No és
necessària per a les persones que perceben Pensions No Contributives. 

-  En  cas  de residència  en  habitatge  arrendat:  Fotocòpia  del  contracte  d'arrendament,  així  com els  rebuts
bancaris acreditatius del pagament dels últims tres mesos. No és necessària per a les persones que perceben
Pensions No Contributives.

- Condició víctima de violència: Fotocòpia de l'ordre de protecció en vigor o sentència resolutòria o informe de
l'Òrgan Autonòmic competent en la matèria. No és necessària per a perceptores de RAI per violència de gènere.

- En el cas que el cònjuge residisca a l'estranger, certificat de residència emés pel país (Es podrà sol·licitar en el
Consolat del país corresponent).

- En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estiga ingressat en el que
conste la data d'ingrés.

NOTA: RECORDE QUE SEGUEIX OBLIGAT A:

- COMUNICAR  QUALSEVOL  VARIACIÓ  DE  CIRCUMSTÀNCIES  ECONÒMIQUES,  DE
CONVIVÈNCIA I  RESIDÈNCIA EN  EL  TERMINI  DE  20  DIES  DES  DE  LA DATA EN  què  ES
PRODUÏSQUEN.


