PENSIONS: SOL·LICITUD DEL PAGAMENT DIRECTE D'INCAPACITAT TEMPORAL
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 en vigor.
· NIF.
· Dades bancàries amb el número de compte corrent
· Informe de baixa. Si el treballador procedeix de pagament delegat, informe de confirmació
següent a l'últim que va abonar l'empresa.
· Informe d'alta mèdica per esgotament, si han transcorregut 18 mesos des d'inici IT.
· Informe d'AT o EP, complimentat per l'empresa, si escau.
Per als supòsits del punt 4, el centre on presenti la seva sol·licitud li informarà sobre la
documentació específica necessària en cada cas.
· Documentació relativa a la cotització:
a) Si la persona sol·licitant està obligada a l'ingrés de quotes: justificant de pagament dels
últims mesos, inclòs el de la baixa.
b) Si l'empresa està obligada a l'ingrés de quotes, s’haurà de presentar complimentat el
certificat d'empresa relatiu al treballador
c) Si la persona sol·licitant es troba en situació d’atur, aquest certificat haurà de ser
complimentat per l'INEM.
ÚNICAMENT SI ES TROBA EN ALGUNA D'AQUESTES SITUACIONS:
· Si s'ha extingit la relació laboral dins dels 15 primers dies de baixa mèdica, s’haurà d'aportar el
contracte de treball.
· Als treballadors per compte d'altri del Règim Especial Agrari, se'ls requerirà el certificat
complimentat per l'empresa, d’acord amb el model (TC 2/8) del mes anterior a la baixa.
· Als artistes i professionals taurins: declaració d'activitats (TC 4/6) i justificants d'actuacions
(TC 4/5), que no hagin estat presentats en la Direcció Provincial o l’Administració de la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
· Als treballadors per compte propi o autònoms, el model de declaració de situació de l'activitat.
Lloc on s’ha de presentar la sol·licitud:
Les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la localitat on resideix la unitat
familiar, i cal adjuntar a la sol·licitud la documentació necessària.
Per a més informació concerti una cita amb els serveis socials municipals a través del telèfon:
971 62 80 00

