
Documentació a presentar: 

1. Documentació obligatòria  

- Sol·licitud  degudament  emplenada,  on  totes  les  dades  sol·licitades  estiguin  omplertes
correctament, llegibles i signades per tots els membres de la unitat familiar. 

- Original i  fotocòpia DNI / NIE/ Passaport de tots els membres majors de 16 anys de la unitat
familiar.

- Original i fotocòpia del Llibre de família (dels pares i fills menors de 25 anys i majors de 25 anys
amb discapacitat).

- Fotocòpia del rebut de lloguer o hipoteca de febrer de 2023. (Si no es disposa de rebut indicar el
motiu).

- Vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

- Si es troben en actiu: Nòmines de  desembre 2022, gener 2023 i febrer 2023

- Autònoms: declaració de renda de l’any 2021.

- En el  cas d’obtenir  altres  ingressos  sense documentar  o  que  es  vulgui  fer  constar  qualsevol
qüestió específica que pugui afectar a la valoració de l'ajut  cal indicar-ho a la Declaració jurada
dels membres de la unitat familiar. 

2. Documentació complementària:  

- En cas d’obtenir rentes o altres fonts d’ingressos: adjuntar el certificat de rendes o ingressos.

- En cas de separació o divorci dels progenitors caldrà presentar:

- Sentència judicial o divorci, on s'especifiqui la custòdia i el pagament d'aliments.

- Denúncia per incompliment del pagament de la pensió d'aliments.

- Declaració formal d'ingressos feta pel progenitor/a que percep pensió d'aliments sense que
hi hagi sentència o conveni regulador.

- En cas que un dels progenitors tingui fills/es d'altres parelles i paga una pensió, conveni
regulador i rebut de pagament del darrer mes.

- Declaració jurada custòdies. En el cas de persones que estiguin regularitzant un divorci i/o conveni
regulador però que encara no ha finalitzat el tràmit (ANNEX 1 "Declaració jurada custòdies").

- En cas d'acolliment, Resolució de la DGAIA o de l'EAIA.

- Altres documents acreditatius que es considerin oportuns.

Nota informativa:

• Membres  que  conformen  la  unitat  familiar de  l’infant:  Progenitors,  tutors  legals,  germans  i
germanes  menors  de  25  anys,  germans  i  germanes  majors  de  25  anys  amb  discapacitat
reconeguda, avis, àvies, i en cas de separació o divorci, també forma part de la unitat familiar el nou
cònjuge o persona unida per anàloga relació que convisqui amb el beneficiari.
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