
AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM……. DE 
...........................................................[afegir població] 

JUIDICI VERBAL ......../20… 

En/na ................................................................(nom i cognoms procurador) procuradora 

dels Tribunals, en nom de ......................................................................................... 

...........................................................................................................................................

(nom i cognoms dels desnonats), compareix davant els Jutjats i segons procedeix en 

dret, SOL·LICITO: 

 [Opció en cas de SÍ tenir data de llançament]  

La suspensió del llançament previst pel pròxim dia ….. de ………….............................. 

de 2020, en atenció a les mesures aprovades a l’article 1 del Reial Decret-llei 11/2020, 
de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front al COVID-19, a l’acreditar la persona interessada que 

es troba en situació de vulnerabilitat sobrevinguda i amb impossibilitat de trobar o 

accedir a alternativa residencial per la unitat familiar que conviu, no superant prèviament 

el conjunt d’ingressos de la unitat familiar els límits establerts en l’article 5 RDL 11/2020. 

[Opció en cas de NO tenir data de llançament]  

La suspensió del procediment de desnonament i les actuacions processals oportunes, 

així como la fixació de data de vista, en atenció a les mesures aprovades a l’article 1 
del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, a l’acreditar 

la persona interessada que es troba en situació de vulnerabilitat sobrevinguda i amb 

impossibilitat de trobar o accedir a alternativa residencial per la unitat familiar que conviu, 

no superant prèviament el conjunt d’ingressos de la unitat familiar els límits establerts 

en l’article 5 RDL 11/2020. 

[Comú per tots els casos] A fi d’acreditar la situació de vulnerabilitat, el sol·licitant adjunta 

en aquest mateix acte la següent documentació, segons allò que disposa l’article 6 del 

mateix RDL 11/2020. 

[per desocupats, ja sigui permanent o ERTE] Document 1: Certificat de l’entitat 
gestora de les prestacions d’atur, en el que figura la quantia mensual percebuda 
en concepte de prestació o subsidi 

[per autònoms que hagin finalitzat la seva activitat] Document 1: Certificat de l’Agència 
Tributària de cessament d’activitat. 



Document 2: Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet [A Catalunya: 

empadronament col·lectiu i històric on figuri la convivència durant mínim 2 anys de 

parelles de fet no inscrites] 

Document 3: Nòmines/facturació/certificats de prestacions, pensions o ajuts de 
tots els majors d’edat que conformen part de la unitat familiar. [Els límits d’ingressos 

de la unitat familiar que s’han d’acreditar són els següents: 

1. Amb anterioritat a la sol·licitud, els ingressos de la unitat familiar han de ser 
inferiors a 3 x IPREM (1.613’52 €). Límit incrementat: 

a. En 0’1 x IPREM (53’78€) per cada fill a càrrec en la unitat familiar (0’15 x 
IPREM en casos de unitat familiar monoparental, 80’67 €) 

b. En 0’1 x IPREM per cada persona major de 65 anys a la unitat familiar 
c. 4 x IPREM si cap dels membres de la unitat familiar té discapacitat > 33%, 

dependència o incapacitat permanent (2.151’36 €) 
d. 5 x IPREM si l’arrendatari té paràlisis cerebral, malaltia mental o 

discapacitat intel·lectual amb grau de discapacitat major o igual 33%, 
discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat major o igual 
65%. (2.689’20 €) 

2. Renta més despeses i subministraments bàsics suposen un 35% o més dels 
ingressos nets de la unitat familiar. Inclou electricitat, gas, gasoil per calefacció, 
aigua corrent, telèfon fix i mòbil.] 

 

Document 4: Certificat d’empadronament col·lectiu (convivència) i històric de tots 
els membres de la unitat familiar 

Document 5: Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els 
membres de la unitat familiar. 

Document 5: Declaració del grau de discapacitat, de dependència o certificat 
d’incapacitat permanent de l’INSS. [només es presenta en cas de que algú compleixi 

aquests circumstàncies] 

 

I per a així consti als efectes oportuns, es presenta i signa a 

............................................................(població), en data ..... de ...................... de 2020. 
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