CATALÀ

DOCUMENTACIÓ

QUE S’HA D’ADJUNTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD DE LA RENDA SOCIAL GARANTIDA

Si heu signat l’autorització de consulta de dades (apartat 5 de l’imprès de sol·licitud), haureu d’aportar, si és el cas,
la documentació següent:
·
·
·
·

·

Sol·licitant i/o parella sense DNI/NIE: Original i fotocòpia del passaport.
En cas de fills a càrrec amb progenitors divorciats o separats (amb o sense vincle legal): Original i
fotocòpia de la sentència on es recull el règim de custòdia del menor.
En el cas de menors en règim de tutela o acolliment: Original i fotocòpia del document de tutela o
acolliment del menor.
En cas de canvi de domicili en els darrers 6 mesos de persones que tinguin persones amb discapa
citat al seu càrrec, siguin víctimes de violència de gènere, es trobin en procés de separació, divorci
o amb conflictes familiars que impliquen una separació immediata del nucli familiar: Original i foto
còpia del document acreditatiu corresponent.
En el cas d’actuar amb representant legal: Original i fotocòpia DNI/NIE/CIF del representant i original
i fotocòpia del document de representació.

Si heu marcat l’opció NO AUTORITZ de l’apartat 6 de l’imprès de sol·licitud, juntament amb la documentació anterior que us correspongui presentar, haureu de presentar la documentació següent:
·
·
·
·

Sol·licitant i/o parella amb DNI/NIE: Original i fotocòpia del DNI/NIE, sinó original y fotocòpia del
passaport.
Certificat històric d’empadronament del sol·licitant.
Certificat de convivència referit al domicili de la llar familiar.
Certificat negatiu d’ingressos per pensions i altres prestacions públiques emès per l’INSS
(Instituto Nacional de la Seguridad Social), referit al sol·licitant, la parella i els fills menors a càrrec.

En el cas de conviure altres familiars en el mateix domicili:
·
·
·

En tot cas: Original i fotocòpia del document identificatiu del familiar/s (DNI/NIE/Passaport)
Imprès d’autorització de consulta de dades signat pel familiar.
Sinó presentau l’autorització anterior: certificat negatiu de pensions i altres prestacions públiques
emès per l’INSS i la darrera declaració de l’IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques) de
tots els parents distints de la parella i fills menors a càrrec que convisquin en el mateix domicili.

