
Trata d'éssers humans i d'explotació
sexual s'acreditarà a través d'un
informe emès pels serveis públics
encarregats de l'atenció integral a
aquestes víctimes o pels serveis
socials. 
Persona d'entre 18 i 22 anys que
provinguin de centres residencials de
protecció de menors s'acreditarà
mitjançant el certificat expedit per
l'entitat que hagi ostentat l'acolliment
o tutela de la Comunitat Autònoma
corresponent.
Persona amb discapacitat igual o
superior al 65% s'acreditarà amb
certificat de l'òrgan competent de les
comunitats autònomes i de l'IMSERSO
a Ceuta i Melilla.

Solter/a
Declaració jurada o afirmació
solemne del propi subjecte que
constarà en la pròpia sol·licitud de
la prestació.

Persones sense llar
Empadronament en un
domicili fictici en aplicació de
les corresponents instruccions
tècniques als Ajuntaments
sobre la gestió del Padró
municipal.

Presentació de la demanda
o amb la corresponent
resolució judicial, o
mitjançant document
públic.

DNI

Doimicili a Espanya

Parella de fet

Residència Legal a Espanya

Unitat de Convivència

Separació

de les persones solicitants

Certificat d'empadronament

Certificació de la inscripció: algun
dels registres específics existents
en les comunitats autònomes o
ajuntaments del lloc de residència
o document públic en el qual
consti la constitució d'aquesta
parella. 

Inscripció en el registre central
d'estrangers, en el cas de nacionals
dels Estats membres de la Unió
Europea, Espai Econòmic Europeu o
la Confederació Suïssa. 
Targeta de familiar de ciutadà de la
Unió o autorització de residència, en
qualsevol de les seves modalitats, en
el cas d'estrangers d'una altra
nacionalitat.

Llibre de família, certificat del
registre civil, i amb els dades que
consten en els Padrons municipals
relatius als inscrits en el mateix
habitatge.

INGRÉS MINIM VITAL

NIE
si no consta en els documents
identificatius (persones estrangeres)

QUINS DOCUMENTS NECESSITO?

Violència de Gènere
Qualsevol dels mitjans establerts
en l'article 23 de la Llei orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de
Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere

Altres acreditacions
MÉS INFORMACIÓ

www.seg-social.es

DEMANAR CITA AL PUNT OMNIA

xarxaomnia.gencat.cat/cita-previa


