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Justificants econòmics (dels membres de la unitat familiar
majors de 16 anys)
(Annex I)

Dades d’Identificació
Nom

Primer cognom

Tipus d’identificació

Número identificador del document - lletra

DNI / NIF

Segon cognom

NIE

Justificants econòmics
Si treballa:
Dues darreres nòmines corresponents a l’anualitat en curs i certificat de vida laboral actualitzat.
(Per demanar el certificat cal trucar al Tel. 901.502.050, o bé, es pot sol·licitar per Internet al web https://sede.segsocial.gob.es)
Si s’ha jubilat o ha arribat a l’edat de jubilació:
Certificat de la Seguretat Social (oficina av. Països Catalans, 36) on consti si percep pensió o no, indicant quina percep.
Si està a l’atur:
Certificat OTG d’inscripció (oficina Passeig Misericòrdia, 8).
Certificat OTG de prestacions (oficina Passeig Misericòrdia, 8).
Certificat de la Seguretat Social conforme vostè no percep cap tipus de pensió (oficina av. Països Catalans, 36).
Si manifesta està a l’atur però no consta la seva inscripció a l’OTG:
Certificat de la Seguretat Social o vida laboral conforme vostè no està donat/ada d’alta en cap règim (Seguretat Social –
oficines c/Bertran de Castellet, 4).
Certificat de la Seguretat Social conforme vostè no percep cap tipus de pensió (oficina av. Països Catalans, 36).
Si percep pensió per invalidesa:
Certificat de la Seguretat Social o vida laboral conforme vostè no està donat/ada d’alta en cap règim (Seguretat Social –
oficines c/Bertran de Castellet, 4).
Certificat de la pensió que vostè percep (INSS – av. Països Catalans., 36).
Si percep pensió per viduïtat:
Certificat de la pensió que vostè percep (INSS – av. Països Catalans., 36).
Si té menys de 65 anys i no treballa: certificat de la Seguretat Social o vida laboral conforme vostè no està
donat/ada d’alta en cap règim (Seguretat Social - oficines c/Bertran de Castellet, 4).
Si té menys de 65 anys i treballa: dues darreres nòmines corresponents a l’anualitat en curs.
Si percep pensió no contributiva per jubilació:
Certificat de la pensió que vostè percep (Benestar Social de la Generalitat, Mas Pellicer 55 o INSS, av. Països Catalans,
36).
Si percep pensió no contributiva per invalidesa:
Certificat de la pensió que vostè percep (Benestar Social de la Generalitat, Mas Pellicer 55 o INSS, av. Països Catalans, 36)
Si no percep el 100% de la pensió:
Certificat de la Seguretat Social o vida laboral conforme vostè no està donat/ada d’alta en cap règim (Seguretat
Social - oficines c/Bertran de Castellet, 4).
Si treballa: dues darreres nòmines corresponents a l’anualitat en curs.
Si manifesta ser estudiant:
Justificant del centre educatiu.
Certificat de la Seguretat Social o vida laboral conforme vostè no està donat/ada d’alta en cap règim (Seguretat Social –
oficines c/Bertran de Castellet, 4).
Persones treballadores autònomes:
Darrer pagament fraccionat IRPF.
Còpia de l’última declaració de la renda.
Si és beneficiari/ària del PIRMI:
Justificant (extracte bancari o document oficial) on quedi constància de l’import mensual de la prestació.
Si està separat/ada, divorciat/ada, o té fills reconeguts:
A més de la documentació esmentada anteriorment, s’haurà de presentar sentència judicial i/o conveni regulador on

constin les prestacions econòmiques. En el cas de manifestar que no es percep aquesta prestació, s’haurà de presentar la
corresponent denúncia i/o reclamació.
Si algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o més:
Si té una discapacitat del 33% : certificat de l’ICASS que acrediti aquest grau de discapacitat, i/o certificat de la pensió
d’incapacitat que percep (INSS – av. Països Catalans., 36).
Si té una discapacitat de més del 33%: certificat de l’ICASS que acrediti aquest grau de discapacitat.
Si té menys de 65 anys i treballa: les dues darreres nòmines corresponents a l’anualitat en curs.
Altra documentació:

Les dades que heu omplert com a dades de contacte, seran les vies de comunicació que utilitzarem.
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les
dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Reus.
La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquest sol·licitud, i el destinatari de la informació és
l’Ajuntament de Reus.
Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça Mercadal, 1, 43201 Reus .

