CATALÀ

DOCUMENTACIÓ

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

Si heu signat l’autorització de consulta de dades (apartat 6 de l’imprès de sol·licitud), haureu d’aportar, si és el cas,
la documentació següent:
·
·
·
·
·

Resolució negativa o d’ingressos parcials de la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital per part de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social: Original i fotocòpia.
Sol·licitant i/o membre major d’edat 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 o documentació d’inici dels
tràmits de separació o divorci.
En el cas de menors en règim de tutela o acolliment: Original i fotocòpia del document de tutela o
acolliment del menor.
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 unitat de convivència.
Certificat negatiu d’ingressos per pensions i altres prestacions públiques emès per l’INSS
(Instituto Nacional de la Seguridad Social), referit al sol·licitant i la resta de membres de la unitat
de convivència majors d’edat.

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

En tot cas: Original i fotocòpia del document identificatiu dels membres (DNI/NIE/Passaport)
Sinó accepten l’autorització: 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 al sol·licitant i dels menors a càrrec que convisquin en el mateix domicili.

CASTELLANO

DOCUMENTACIÓN

QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE LA RENTA SOCIAL GARANTIZADA

Si ha firmado la autorización de consulta de datos (apartado 6 del impreso de solicitud), deberá aportar, si
corresponde, la siguiente documentación:
·
·
·
·
·

Resolución negativa o de ingresos parciales de la solicitud del Ingreso Mínimo Vital por parte del
Instituto Nacional de la Seguridad Social: Original y fotocopia.
Solicitante y/o miembro mayor de edad sin DNI/NIE: Original y fotocopia del pasaporte.
En caso de hijos a cargo con progenitores divorciados o separados (con o sin vínculo legal): Original
y fotocopia de la sentencia donde se recoge el régimen de custodia del menor o documentación de
inicio de los trámites de separación o divorcio.
En el caso de menores en régimen de tutela o acogida: Original y fotocopia del documento de tutela
o acogida del menor.
En el caso de actuar como representante legal: Original y fotocopia DNI/NIE/CIF del representante y
original y fotocopia del documento de representación.

Si ha marcado la opción NO AUTORIZO del apartado 6 del impreso de solicitud, junto con la documentación
anterior que le corresponde presentar, deberá presentar la siguiente documentación:
·
·
·
·

Solicitante y/o pareja con DNI/NIE: Original y fotocopia del DNI/NIE, si no original y fotocopia del
pasaporte.
Certificado histórico de empadronamiento del solicitante.
Certificado de convivencia referido al domicilio del hogar familiar.
Certificado negativo de ingresos por pensiones y otras prestaciones públicas emitido por el INSS
(Instituto Nacional de la Seguridad Social) del solicitante, la pareja y los hijos menores a cargo.

En el caso de que convivan otros familiares en el mismo domicilio:
·
·

Siempre: Original y fotocopia del documento identificativo del familiar/s (DNI/NIE/Pasaporte)
Si no presenta la autorización anterior: certificado negativo de pensiones y otras prestaciones
públicas emitido por el INSS y última declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas) de todos los familiares distintos de la pareja y los hijos/as menores a cargo que convivan en
el mismo domicilio.

