PENSIONS: VIDUÏTAT I ORFANDAT
Documents que cal presentar per a la tramitació de la pensió (originals i fotocòpies)
EN TOTS ELS CASOS:
· Acreditar la identitat del sol·licitant, representant legal i resta de persones que figurin en la
sol·licitud mitjançant la següent documentació en vigor:
- Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI)
- Estrangers residents a Espanya: Targeta de residència.
- Estrangers no residents a Espanya: Passaport o documentació d'identitat vigent al seu país i
NIE (Número d'Identificació d'Estrangers assignat pel Ministeri d'Interior).
· Documents acreditatius de la representació legal, si escau.
· Certificat de l'acta de defunció del causant difunt.
NOMÉS SI EL DIFUNT NO ERA PENSIONISTA:
· Bases de cotització dels últims mesos a través de:
- Certificat de l'última empresa o empreses on ha treballat el difunt.
- Justificants de pagament de quotes si el difunt estava obligat a ingressar-les.
- Certificat de l'INEM i organisme competent a la seva Comunitat Autònoma, si estava en atur.
SI SE SOL·LICITA UNA PENSIÓ DE VIDUÏTAT:
· Llibre de família actualitzat o extracte de l'acta de matrimoni expedida pel Registre Civil.
· Si el matrimoni amb el difunt va ser declarat nul o estaven separats o divorciats, sentència
judicial que acrediti aquesta situació i el conveni regulador.
SI SE SOL·LICITA UNA PENSIÓ D'ORFANDAT:
· Llibre de família o certificat en extracte de les actes de naixement dels fills.
· Certificat de l'acta de defunció de l'altre cònjuge si se sol·licita orfandat absoluta (per a orfes
de pare i mare).
SI SE SOL·LICITA UNA PRESTACIÓ A FAVOR DE FAMILIARS:
· Certificat en extracte de les actes acreditatives del parentesc amb el difunt.
· Certificat de convivència amb el difunt.
· Certificat de defunció dels pares si la prestació es demana per a néts o germans del difunt.
· Certificat de defunció dels dos cònjuges si no hi ha viudo ni orfe del difunt amb dret a pensió.
ALTRES DOCUMENTS:
· Comunicat administratiu de l'accident de treball o malaltia professional si la defunció es va
produir per alguna d'aquestes causes.
· Targeta de demanda d'ocupació, si el difunt estava en situació d'atur involuntari no subsidiat.
· Testimoni de la resolució judicial que fixa la pensió compensatòria a l’excònjuge o l'anualitat
per aliments de fills.

Lloc on s’ha de presentar la sol·licitud:
En les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la localitat on resideix la unitat
familiar. Cal acompanyar la sol·licitud amb la documentació necessària.
Per a més informació concerti una cita amb els Serveis Socials municipals a través del telèfon:
971 62 80 00

