PENSIONS: SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE MATERNITAT
Documentació que s’ha de presentar per a la tramitació de la pensió, original i fotocòpia:
EN TOTS ELS CASOS:
· DNI, o si és estranger, targeta de residència de la persona sol·licitant, original i en vigor.
· NIF
· Dades bancàries amb el núm. de compte corrent
· Documentació relativa a la cotització:
a) Si la persona sol·licitant té l'obligació d’ingressar les quotes: justificant del pagament dels
últims mesos.
b) Si l'empresa té l'obligació d’ingressar les quotes: haurà de presentar complimentat el
certificat d'empresa relatiu al treballador, si la persona sol·licitant està en situació d’atur, aquest
certificat l’haurà de complimentar l'INEM.
DOCUMENTS NECESSARIS PER ACREDITAR LES CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES:
· Als treballadors per compte d'altri del Règim Especial Agrari, se'ls requerirà el certificat
complimentat per l'empresa, segons el model (TC 2/8) del mes anterior a la baixa.
· Als artistes i professionals taurins: se'ls requerirà la declaració d'activitats (TC 4/6) i els
justificants d'actuacions (TC 4/5), que no hagin estat presentats a la Direcció Provincial o a
l’Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
· Als treballadors per compte propi o autònoms, se'ls requerirà el model de declaració de
situació de l'activitat.
En cas de maternitat, el document que acrediti la situació de maternitat (el certificat del descans
per maternitat o l’informe de maternitat)
En cas de part múltiple: el llibre de família
En cas de mort de la mare: certificat de defunció
En cas de sol·licitud a favor del pare, cal complimentar el model Opció del permís per
maternitat. Si la mare no pertany al sistema de la Seguretat Social, cal presentar el certificat
expedit per la unitat de personal del seu centre de treball, i s’indicarà si li és d'aplicació la Llei
30/1984, de 2 d'agost, així com la situació administrativa en la qual es troba.
En cas d'adopció, s’ha d’indicar la data de la resolució judicial per la qual es constitueix
l'adopció o de la decisió administrativa o judicial d'acolliment. I complimentar el model Permís
per adopció.
En aquests tres últims casos caldrà a més: aportar el llibre de família o la certificació de la
inscripció del fill en el Registre Civil, el certificat de l'última empresa o organisme i indicar la
data inicial del permís del sol·licitant.
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, i s’adjuntarà a la sol·licitud la documentació necessària.

