
 

INSTRUCCIÓ 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració del 
Departament de Benestar Social i Família per la qual s’estableixen els 
criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
1. OBJECTE 
 
1.1 L’objecte d’aquesta instrucció és establir els criteris generals per tramitar, 

en el marc del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers 
a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per la Llei 
Orgànica 2/2009, i en l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya 
fixat a l’article 138.1 de l’Estatut d’Autonomia, els procediments següents:  

 
a/ INF01: adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar; 
b/ INF02: grau d’integració social per a l’arrelament social; 
c/ INF03: esforç d’integració per a la renovació de residencies temporals; 
d/ INF04: adequació de l’habitatge per a la renovació de residència per 
reagrupament familiar. 

 
1.2 La instrucció es dicta en exercici de les competències atorgades a 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el marc del Reial decret 
557/2011, de 20 d’abril (art. 51, 55, 61, 71, 109, 124 i 202), i en exercici de 
la seva atribució formal a la Direcció General per a la Immigració del 
Departament de Benestar Social i Família (en endavant DGI) en data 14 de 
juny de 2011. 

 
1.3 La instrucció serà normativa de referència en l’àmbit del Protocol d’actuació 

signat entre el Departament de Benestar Social i Família, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques el 
passat 6 d’abril de 2011. 

 
1.4 La finalitat de la instrucció és establir una guia en la gestió d’aquests 

procediments. Uns criteris orientatius comuns per als ens locals que 
elaboren els documents proposta que, a la vegada, són els aplicables per la 
Direcció General per a la Immigració d’acord amb la present instrucció i a 
l’empara del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril. 

 
2. ÀMBIT DE LA INSTRUCCIÓ 
 
A/ Òrgans competents 
B/ Circuit i procediment 
C/ Criteris comuns dels documents proposta i dels informes. 
 
 

 1



 

A/ ÒRGANS COMPETENTS 
 
La Generalitat de Catalunya a través del seu òrgan establert, la DGI del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, és 
l’únic competent per a l’emissió i notificació dels informes. No obstant això, la 
Generalitat de Catalunya podrà encarregar provisionalment la gestió d’aquests 
informes a aquells ens locals amb els que ho pacti expressament, a través del 
corresponent conveni de cooperació interadministrativa. 
 
L’elaboració del document proposta previ a l’informe de la DGI correspon a 
l’ajuntament on consti empadronada la persona sol·licitant. 
 
B/ CIRCUIT I PROCEDIMENT 
 
La sol·licitud d’informe d’estrangeria es presentarà al registre de l’ajuntament 
on la persona està empadronada. 
 
No s’estableix cap període de carència previ d’empadronament al municipi per 
part de l’interessat. 
 
El temps per elaborar el document proposta per part de l’ajuntament ha de ser 
el més breu possible amb un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la 
presentació de la sol·licitud. 
 
Cal revisar la documentació identificativa de la persona sol·licitant (el passaport 
i, si s’escau, el NIE) als efectes de comprovar-ne la seva vigència i la correcta 
identificació de la persona sol.licitant.  
 
La renúncia a la sol.licitud d’informe, manifestada formalment i per escrit de la 
persona interessada, suposarà l’arxiu de l’expedient sense necessitat 
d’elaborar el document proposta. Si la renúncia es formula amb posterioritat a 
la proposta, l’ajuntament posarà aquesta circumstància en coneixement de la 
DGI als efectes que dicti l’oportuna resolució de desistiment. 
 
La tramesa per part de l’ajuntament que emet el document proposta a la DGI es 
realitza a través de la plataforma Eacat; adjuntant-hi escanejada, com a mínim, 
la documentació següent: 
 

a) sol·licitud de l’interessat presentada a l’ens local, 
b) còpia de la pàgina del passaport on hi apareix la fotografia del titular i si 

s’escau, del NIE. En cas que la persona interessada estigui renovant el 
seu passaport, a través del respectiva representació diplomàtica 
acreditada, s’adjuntarà també còpia de la certificació consolar que prova 
la renovació en curs del passaport. 
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Si se sospita alguna falsedat en algun dels documents presentats, el document 
proposta i el conseqüent informe seran desfavorables fent esment exprés 
d’aquesta circumstància. 
 
L’ajuntament competent per emetre el document proposta, i amb 
independència que aquesta sigui favorable o desfavorable, podrà fer constar 
totes les observacions que consideri oportú posar en coneixement de la DGI. 
 
La DGI emetrà l’informe en base al document proposta de l’ajuntament i a tota 
aquella altra informació complementària de què disposi. 
 
Un cop emès l’informe, la DGI el notificarà a la persona interessada. 
 
El termini màxim per emetre i notificar l’informe és de 30 dies hàbils 
comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre 
de la DGI, d’acord amb el que disposa l’article 42.3b) de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú en relació amb l’article 41.7 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Paral·lelament, la DGI comunicarà telemàticament el sentit de l’informe tant a 
l’oficina d’estrangers competent per a resoldre el procediment principal 
d’estrangeria com a l’ens local que ha elaborat el document proposta. 
 
Tanmateix, en els casos que s’hagi pactat l’encàrrec de gestió dels informes, 
mitjançant el corresponent conveni bilateral de col·laboració interadministrativa, 
s’atendrà al contingut i abast de la comanda de gestió. 
 
 
C/ CRITERIS COMUNS DELS DOCUMENTS PROPOSTA I DELS INFORMES 
 
Per tal de recollir l’esperit de l’acord entre el Departament de Benestar Social i 
Família, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques de mantenir uns criteris comuns per a tots els ens locals 
i l’Administració de la Generalitat es tindran en compte les següents 
circumstàncies a l’hora d’elaborar els documents proposta i els informes 
d’estrangeria: 
 
 
INF01: adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar 
 
La competència de l’ajuntament que ha d’elaborar el document proposta es 
fonamenta en un doble pressupòsit: empadronament de la persona sol·licitant i 
ubicació de l’habitatge a inspeccionar. 
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El sol·licitant de l’INF01 és la persona estrangera no comunitària, major d’edat i 
amb autorització de residència renovada o en procés de renovació, que pretén 
reagrupar la seva família. Si la persona interessada no compleix algun 
d’aquests requisits, l’ajuntament competent emetrà proposta desfavorable 
motivant-la en la inadequació de la sol·licitud. Rebuda la proposta desfavorable, 
la DGI resoldrà la no admissió de sol·licitud per incompliment dels requisits 
subjectius amb el corresponent arxiu de l’expedient i notificarà aquesta 
resolució a la persona interessada. 
 
Per a l’elaboració del document proposta és imprescindible realitzar una 
inspecció ocular de l’habitatge per part de l’ajuntament competent. Si la situació 
ho requereix, i per valorar l’ús de l’habitatge i el nombre real de persones que hi 
viuen, es podran fer diverses visites al domicili. 
 
El document proposta ha d’avaluar l’adequació de l’habitatge per atendre les 
necessitats del reagrupant i dels familiars concrets que pretén reagrupar: 
  
 D’una banda, es valoraran les condicions correctes d’habitabilitat de 

l’habitatge. Nombre i estat de les dependències, condicions d’habitabilitat, 
equipaments i ocupació en els termes previstos al Decret 55/2009, de 7 
d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. Per a determinar el llindar màxim d’ocupació de l’habitatge 
s’atendrà a l’article 4 del referit decret que fixa un estàndard mínim de 
superfície en els habitatges que resulta de l’aplicació dels paràmetres 
següents: 

 
SU = Superfície útil mínima en m². 
N = Nombre de persones del programa 
 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 N 
SU 20 30 40 48 56 64 72 80 8+N

 
Aquest estàndard mínim, en funció del nombre de persones, determina el 
seu llindar màxim d’ocupació. Se n’exceptuen les unitats de convivència 
vinculades per llaços de parentiu, si l’excés d’ocupació no comporta 
incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene 
ni genera problemes greus de convivència amb l’entorn. Als efectes 
d’aquest Decret, s’entén que existeix parentiu entre els cònjuges, les 
persones lligades per relació de consanguinitat i afinitat fins al quart grau o 
per adopció, i les que compleixin les condicions previstes en la regulació de 
la convivència estable en parella. 

 
Pel que fa a l’ocupació de l’habitatge, si es detecta una discordança entre 
les persones que viuen realment a l’habitatge i les que consten inscrites al 
padró municipal, prevaldran les dades del padró excepte que de la 
inspecció ocular en resulti una ocupació real superior a la registrada al 
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padró. En aquest darrer cas, es tindrà en compte l’ocupació real a l’hora de 
mesurar la capacitat de l’habitatge, se’ns perjudici d’informar a la persona 
interessada sobre els tràmits necessaris per tal de donar de baixa les 
persones que no viuen a l’habitatge (baixa d’ofici o a instància de part). 
 

 D’altra banda, es valorarà també la idoneïtat d’aquest habitatge en relació 
amb el nombre i perfil de la família a reagrupar, especialment en el cas de 
menors d’edat, a fi i efecte de garantir els seus drets fonamentals. 

 
En un mateix habitatge hi podran viure persones externes a la unitat familiar, 
sempre i quan per habitabilitat sigui possible i es garanteixi les condicions 
adequades als menors (tenint en compte les dependències de dormitoris o les 
dependències de banys). 
 
Documents requerits: Prèvia a la inspecció ocular cal que la persona 
interessada acrediti documentalment la situació jurídica en base a la que 
fonamenta la tinença de l’habitatge (títol de propietat, contracte de lloguer o 
altres): 
 
Títol de propietat:  

* Escriptura de propietat, degudament registrada al Registre de la 
Propietat, o en tot cas amb els tràmits iniciats.  
* Darrer rebut corresponent als subministres de l’habitatge: aigua, 
electricitat.  

 
Contracte de lloguer: 

* Contracte de lloguer degudament enregistrat i amb dipòsit de 
fiança a l’Institut Català del Sol (Incasol). Si la persona 
interessada no acredita el registre del contracte de lloguer o el 
dipòsit de la fiança, l’ajuntament ho farà constar al document 
proposta −sense que aquesta circumstància afecti al sentit 
favorable o desfavorable de la proposta− i serà la DGI qui ho 
posarà en coneixement de l’Incasol als efectes oportuns. Si no es 
resol aquesta irregularitat, la DGI emetrà un informe desfavorable. 
* Darrer rebut del lloguer de l’habitatge. 
* Darrer rebut corresponent als subministres de l’habitatge: aigua i 
llum. 
 
Cal que la vigència del contracte s’estengui, com a mínim, durant 
els 12 mesos, de la data de sol·licitud per fer la inspecció ocular 
pel document proposta de l’habitatge. 
 

Altres situacions: 
 

* En cas que el propietari autoritzi l’ús del pis per fer el 
reagrupament familiar haurà de constar de forma expressa. Per 
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carta, el propietari autoritza l’estada d’aquesta persona al domicili i 
de l’acceptació del reagrupament i pel nombre concret de 
persones que es proposa. No s’accepta cap altre document. 
* S’haurà d’acreditar per part del propietari el títol de la propietat. 
* Darrer rebut corresponent als subministres de l’habitatge: aigua, 
electricitat.  

 
No es podrà emetre una proposta favorable si en el període dels darrers 12 
mesos ja s’hagués emès un informe de reagrupament familiar al mateix 
habitatge, excepte si el nou reagrupament és de la mateixa unitat familiar.  
 
En el cas que s’hagi emès un informe desfavorable per deficiències greus de 
l’habitatge que requereixin llicència d’obres, han de transcórrer com a mínim 6 
mesos perquè la persona interessada presenti una nova sol·licitud respecte del 
mateix habitatge. Tanmateix, en el cas que s’enregistri una sol·licitud d’informe 
abans d’aquest termini de 6 mesos no caldrà fer nova inspecció de l’habitatge i 
tant la proposta municipal com l’informe seran desfavorables. 
 
 
INF02: grau d’integració social per l’arrelament social 
 
La competència de l’ajuntament que ha d’elaborar el document proposta es 
fonamenta en l’empadronament de la persona sol·licitant. 
 
El document proposta d’arrelament que l’ajuntament elabora per a l’emissió 
dels informes d’arrelament ha de valorar, en la seva globalitat, si el veí o veïna 
del municipi que sol·licita l’informe coneix suficientment la societat catalana i té 
les competències comunicatives bàsiques en les llengües oficials de Catalunya 
i si ha participat serveis d’acollida o en la xarxa associativa del territori. En el 
cas de constatar que els seus coneixements són insuficients, els serveis 
municipals l’orientaran vers els recursos d’acollida disponibles.  
 
El sol·licitant de l’INF02 és la persona estrangera no comunitària, major d’edat 
(o major de 16 anys amb autorització del representant legal) i en situació 
administrativa irregular. Si la persona interessada no compleix algun d’aquests 
requisits, l’ajuntament competent emetrà proposta desfavorable motivant-la en 
la inadequació de la sol·licitud. Rebuda la proposta desfavorable, la DGI 
resoldrà la no admissió de sol·licitud per incompliment dels requisits subjectius 
amb el corresponent arxiu de l’expedient i notificarà aquesta resolució a la 
persona interessada. 
 
Atenent al temps d’empadronament de la persona interessada en el moment de 
presentació de la sol·licitud, l’ajuntament competent emetrà la proposta 
fonamentant-se en la informació què disposi i en la que aporti la persona 
interessada. En tot cas, la DGI farà les consultes oportunes al municipi o 
municipis on la persona interessada hagi residit anteriorment.  
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Per a l’elaboració del document proposta és imprescindible que l’ajuntament 
realitzi una entrevista a la persona interessada als efectes de valorar el grau 
d’integració, i tenint en compte també la documentació original que acompanyi 
la sol.licitud. 
 
Per al document proposta cal tenir en compte les següents circumstàncies: 
 
1. Permanència a l’Estat espanyol. Cal acreditar un mínim 3 anys a l’Estat 
espanyol. Si s’observa que no es compleix aquesta permanència mínima, el 
document proposta i el conseqüent informe seran desfavorables. 
 
2. Mitjans de vida. Cal acreditar els mitjans econòmics dels que disposa la 
persona sol·licitant: contracte de treball o exempció de contracte. En aquest 
darrer cas s’haurà d’acreditar en què es fonamenta.  
 

 En cas de contracte (o contractes) de treball: cal comprovar-ne la 
durada d’un any, a jornada complerta i firmat per la persona 
ocupadora. 

 En cas d’exempció de contracte: es revisarà la documentació original 
que justifica el supòsit d’exempció i s’adjuntarà escanejada la 
documentació següent: 

 
1. Activitat per compte propi: descripció de l’activitat 

econòmica. Projecte de negoci validat per la Confederació 
de Treballadors Autònoms de Catalunya. 

2. Recursos econòmics suficients: comprovants bancaris, de 
percepció de prestacions, etc. 

3. Cònjuge o parella de persona estrangera amb autorització 
de residència que disposa dels mitjans econòmics 
suficients per atendre a les necessitats de la família: 
acreditació del vincle, certificat de convivència, contracte 
de treball de la persona de qui es depèn i les darreres sis 
nòmines. 

4. Fills amb autorització de residència i és major de 65 anys 
(o menor de 65 anys i concorren raons humanitàries, de 
malaltia o de desarrelament amb el país d’origen): 
acreditació del vincle, i documentació relacionada amb les 
raons humanitàries, de malaltia o de desarrelament. 

5. Mare o pare amb autorització de residència i és menor de 
22 anys (o major de 22 anys i estan realitzant una activitat 
formativa reglada o estudis universitaris): acreditació del 
vincle, i si s’escau documentació relacionada amb 
l’activitat. 
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3. Vincles familiars. S’indicarà quin vincle té l’interessat amb altres persones 
residents al país (s’especificarà el grau que pugui acreditar). 
 
4. Programes d’inserció sòcio-laborals i culturals: el document proposta 
d’arrelament i el conseqüent informe valoren en la seva globalitat la participació 
en programes d’inserció sòcio-laborals i culturals (acollida i coneixement de la 
societat catalana). S’avaluaran conjuntament els dos blocs de programes. 
 
En la documentació acreditativa dels cursos haurà de constar-hi: el títol del 
curs, l’entitat organitzadora i les hores de formació amb aprofitament. La 
documentació presentada ha de ser original. En el cas de participació a 
programes d’inserció cultural, accions d’acollida municipals o comarcals i als 
cursos de coneixement de la societat catalana, es valorarà la participació als 
circuits d’acollida i el certificat d’aprofitament en el cas dels cursos de 
coneixement de l’entorn. 
 
5. Coneixement lingüístic. En el transcurs de l’entrevista s’ha de valorar el grau 
de comunicació en català i castellà (i en aranès en el cas de la Val d’Aran). 
 
En cas que no pugui comunicar-se mínimament en les dues llengües oficials, 
se li demanarà haver iniciat una formació en la llengua o llengües que 
desconegui amb un mínim de vint hores ja cursades en el moment de 
l’entrevista o bé, haver fet alguna activitat per promoure la comunicació 
lingüística en aquella llengua. 
  
Si no es comunica en les dues llengües oficials de Catalunya i no s’ha fet 
aquest esforç complementari el document proposta i el conseqüent informe 
seran desfavorables. 
 
Tanmateix, en casos d’analfabetisme, de discapacitat i similars, si aquestes 
situacions impliquen una limitació objectiva per a l’aprenentatge de les 
llengües, el document proposta i el conseqüent informe tindran en compte 
aquestes situacions personals i seran favorables sempre que la persona 
sol·licitant hagi assistit a un mínim de sessions formatives. 
 
En tot cas, els certificats oficials del servei de primera acollida previstos a la Llei 
10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya tindran l’eficàcia jurídica que determina l’article 13.4 de 
la referida Llei quan entri en vigor reglament que la desenvolupa. 
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INF03: esforç d’integració per a la renovació de residència temporal i la 
modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i 
treball 
 
La competència, si s’escau, de l’ajuntament que ha d’elaborar el document 
proposta es fonamenta en l’empadronament de la persona sol·licitant. 
 
El document proposta d’inserció social que l’ajuntament elabora valora el grau 
d’esforç d’integració que ha fet una persona durant la seva estada al país i que 
li serà de servei per renovar la residència temporal. 
 
Es valora l’esforç d’integració d’aquella persona a la societat en la seva 
globalitat. El coneixement del municipi, de la societat catalana i de les normes 
fonamentals, catalanes, espanyoles i europees en drets humans. Així mateix es 
valora el coneixement de les dues llegües oficials de Catalunya, català i 
castellà, i el coneixement de l’aranès en el cas de la Val d’Aran. 
 
El sol·licitant de l’INF03 és la persona estrangera no comunitària, major d’edat 
(o major de 16 anys amb autorització del representant legal) i amb autorització 
de residència pendent de renovar. Si la persona interessada no compleix algun 
d’aquests requisits, l’ajuntament competent emetrà proposta desfavorable 
motivant-la en la inadequació de la sol·licitud. Rebuda la proposta desfavorable, 
la DGI resoldrà la no admissió de sol·licitud per incompliment dels requisits 
subjectius amb el corresponent arxiu de l’expedient i notificarà aquesta 
resolució a la persona interessada. 
 
Per a l’elaboració del document proposta és imprescindible que l’ajuntament 
realitzi una entrevista a la persona interessada als efectes de valorar l’esforç 
d’integració, i tenint en compte també la documentació original que acompanyi 
la sol.licitud. 
 
Per al document proposta cal tenir en compte les següents circumstàncies: 
 
1. Programes d’inserció sòcio-laborals i culturals El document proposta valora 
en la seva globalitat la participació en programes d’inserció sòcio-laborals i 
culturals.  
 
És imprescindible acreditar la participació en un o més cursos formatius. La 
certificació d’aquests cursos haurà d’acreditar el títol del curs, l’entitat 
organitzadora i les hores de formació amb aprofitament. La documentació 
presentada ha de ser original.  
 
Si la persona sol·licitant no ha participat en cap curs sòcio-laboral o cultural el 
document proposta i el conseqüent informe seran desfavorables. 
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2.  Coneixement lingüístic. En el transcurs de l’entrevista s’ha de valorar el grau 
de comunicació en català i castellà (i aranès en el cas de la Val d’Aran). 
 
També es podrà acreditar la formació lingüística per mitjà dels cursos realitzats 
o amb les certificacions oficials que acreditin, com a mínim, el nivell A2. 
 
Si no es comunica en les dues llengües oficials de Catalunya el document  
proposta  i el conseqüent informe seran desfavorables. 
 
Tanmateix, en casos d’analfabetisme, de discapacitat i similars, si aquestes 
situacions impliquen una limitació objectiva per a l’aprenentatge de les 
llengües, el document proposta i el conseqüent informe tindran en compte 
aquestes situacions personals i seran favorables sempre que la persona 
sol·licitant hagi assistit a un mínim de sessions formatives. 
  
 
INF04: adequació de l’habitatge per renovació de residència per 
reagrupament familiar 
 
La competència de l’ajuntament que ha d’elaborar el document proposta es 
fonamenta en un doble pressupòsit: empadronament de la persona sol·licitant i 
ubicació de l’habitatge a inspeccionar. 
 
El sol·licitant de l’INF04 és la persona estrangera no comunitària, major d’edat i 
amb autorització de residència renovada, que ha reagrupat a la seva família. És 
necessari, a més, que hagi canvi d’habitatge respecte del que va acreditar en el 
moment del reagrupament. Si la persona interessada no compleix algun 
d’aquests requisits, l’ajuntament competent emetrà proposta desfavorable 
motivant-la en la inadequació de la sol·licitud. Rebuda la proposta desfavorable, 
la DGI resoldrà la no admissió de sol·licitud per incompliment dels requisits 
subjectius amb el corresponent arxiu de l’expedient i notificarà aquesta 
resolució a la persona interessada. 
 
Correspon una única sol·licitud per unitat familiar. 
 
Per a l’elaboració del document proposta és imprescindible que l’ajuntament 
realitzi una inspecció ocular de l’habitatge. Si la situació ho requereix, i per 
valorar l’ús de l’habitatge i el nombre real de persones que hi viuen, es podran 
fer diverses visites al domicili. 
 
El document proposta ha d’avaluar l’adequació de l’habitatge per atendre les 
necessitats concretes: 
  
 D’una banda, es valoraran les condicions correctes d’habitabilitat de 

l’habitatge. Nombre i estat de les dependències, condicions d’habitabilitat, 
equipaments i ocupació en els termes previstos al Decret 55/2009, de 7 
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d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. Per a determinar el llindar màxim d’ocupació de l’habitatge 
s’atendrà a l’article 4 del referit decret que fixa un estàndard mínim de 
superfície en els habitatges que resulta de l’aplicació dels paràmetres 
següents: 

  
SU = Superfície útil mínima en m². 
 
N = Nombre de persones del programa 
 
 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 N 
SU 20 30 40 48 56 64 72 80 8+N

 
 
 
Aquest estàndard mínim, en funció del nombre de persones, determina el 
seu llindar màxim d’ocupació. Se n’exceptuen les unitats de convivència 
vinculades per llaços de parentiu, si l’excés d’ocupació no comporta 
incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene 
ni genera problemes greus de convivència amb l’entorn. Als efectes d’aquest 
Decret, s’entén que existeix parentiu entre els cònjuges, les persones 
lligades per relació de consanguinitat i afinitat fins al quart grau o per 
adopció, i les que compleixin les condicions previstes en la regulació de la 
convivència estable en parella. 

 
Pel que fa a l’ocupació de l’habitatge, si es detecta una discordança entre 
les persones que viuen realment a l’habitatge i les que consten inscrites al 
padró municipal, prevaldran les dades del padró excepte que de la 
inspecció ocular en resulti una ocupació real superior a la registrada al 
padró. En aquest darrer cas, es tindrà en compte l’ocupació real a l’hora de 
mesurar la capacitat de l’habitatge, se’ns perjudici d’informar  a l’interessat 
sobre els tràmits necessaris per tal de donar de baixa les persones que no 
viuen a l’habitatge (baixa d’ofici o a instància de part). 

 
 D’altra banda, es valorarà també la idoneïtat d’aquest habitatge en relació 

amb el nombre i perfil de la família, especialment en el cas de menors 
d’edat, a fi i efecte de garantir els seus drets fonamentals. 

 
En un mateix habitatge hi podran viure persones externes a la unitat 
familiar, sempre i quan per habitabilitat sigui possible i es garanteixi les 
condicions adequades als menors (tenint en compte les dependències de 
dormitoris o les dependències de banys). 
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Documents requerits: Abans de la inspecció ocular cal demostrar a la 
sol·licitud la situació jurídica en que es fonamenta el títol de l’habitatge. 
 
 
Títol de propietat:  
 

* Escriptura de propietat, degudament registrada al Registre de la 
Propietat, o en tot cas amb els tràmits iniciats.  
* Darrer rebut corresponent als subministres de l’habitatge: aigua, 
electricitat.  

 
Contracte de lloguer: 
 

* Contracte de lloguer degudament enregistrat i amb dipòsit de 
fiança a l’Institut Català del Sol (Incasol). Si la persona 
interessada no acredita el registre del contracte de lloguer o el 
dipòsit de la fiança, l’ajuntament ho farà constar al document 
proposta −sense que aquesta circumstància afecti al sentit 
favorable o desfavorable de la proposta− i serà la DGI qui ho 
posarà en coneixement de l’Incasol. Si no es resol aquesta 
irregularitat, la DGI emetrà un informe desfavorable. 
 
* Darrer rebut del lloguer del pis. 
 
* Darrer rebut corresponent als subministres de l’habitatge: aigua i 
llum. 

 
Cal que la vigència del contracte s’estengui, com a mínim, durant 
els 12 mesos, de la data de sol·licitud per fer la inspecció ocular 
pel document proposta de l’habitatge. 
 

Altres situacions: 
 

* En cas que un propietari autoritzi l’ús del pis per viure al pis a 
terceres persones, haurà de constar de forma expressa aquesta 
autorització. Per carta, el propietari acceptarà l’estada d’aquesta 
persona al domicili i del nombre de persones de la família. No 
s’accepta cap altre document. 
* S’haurà d’acreditar per part del propietari el títol de la propietat. 
* Darrer rebut corresponent als subministres de l’habitatge: aigua, 
electricitat.  
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En el cas que s’hagi emès un informe desfavorable per deficiències greus de 
l’habitatge que requereixin llicència d’obres, han de transcórrer com a mínim 6 
mesos perquè la persona interessada presenti una nova sol·licitud respecte del 
mateix habitatge. Tanmateix, en el cas que s’enregistri una sol·licitud d’informe 
abans d’aquest termini de 6 mesos no caldrà fer nova inspecció de l’habitatge i 
tant la proposta municipal com l’informe seran desfavorables. 
 
Barcelona, 20 de març de 2012 
 

 
XAVIER BOSCH I GARCIA 
Director General per a la Immigració 
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