Documentació que cal aportar per tramitar la sol·licitud
Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat i signat.
Volant d’empadronament i de convivència històric.1
Fotocòpia del document d’identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant i dels majors
de 14 anys de la unitat de convivència o qualsevol altra documentació acreditativa de la identitat.
Fotocopia del Llibre de Família complert o document acreditatiu de parella de fet.
Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental. 1
En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la demanda,
sentencia judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta situació i on
consti pensió alimentària i custòdia de fills; declaració acreditativa de la reclamació de la pensió
d’aliments (quan no es compleix aquesta mesura).
En el cas que la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència estigui
afectat per algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, dictamen de valoració del
grau, mitjançant certificat emès per l’òrgan que correspongui.1
En el cas que la persona interessada hagi estat incapacitada judicialment, sentència
d’incapacitació legal, on consti el nom del tutor legal, que ha de coincidir amb qui signa la
sol·licitud.
Justificant de reconeixement de la situació de dependència.1
En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat de convivència, informes mèdics o altres
documents que ho acreditin.
Si en la unitat de convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent document acreditatiu
d’aquesta situació.
Certificat de l’òrgan competent que acrediti si perceben o prestació per atur de tots els membres
adults de la unitat de convivència majors de 16 anys i de l'import de la prestació o, en el seu cas
certificat negatiu.1
Darrera declaració de renda presentada de tots els membres de la unitat familiar; Únicament si
la situació econòmica de l’any anterior ha canviat substancialment respecte a l’actual cal
presentar la documentació necessària per acreditar la situació econòmica de la família; en cas
de no estar obligat a declarar, certificat d’imputacions d’Hisenda.1
Certificat de vida laboral.
Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas afirmatiu de la seva
quantia.1
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Justificació de despeses fixes dels darrers 6 mesos: contracte i rebuts de lloguer de l’habitatge
o de préstecs hipotecaris, despeses d’aigua, llum i gas.
Justificants d’altres despeses ordinàries o extraordinàries (escriptures de compravenda de
l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària (en cas d’habitatges en propietat)
i contracte d’arrendament (en cas d’habitatges de lloguer); Justificants de deutes.
Declaració responsable del sol·licitant al·legant l'acompliment dels requisits exigits per
considerar-se sense recursos econòmics suficients segons estableixen aquestes bases.
En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit
per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma,
si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
Inactiu: certificat indicant si es cobra o no algun tipus de prestació; quantia i període o termini
durant el qual l’ha percebut o té dret a percebre’l. 1
Declaració responsable de què en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que
impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13
de la Llei General de Subvencions.
Altra documentació que es pugui requerir a tal efecte.
¹ En cas d’oposició a consultar les dades, haureu d’aportar aquesta documentació

Serveis Socials Bàsics
Ajuntament de Teià
Tel. 93 555 12 34
serveisbasics@teia.cat

