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DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR COA SOLICITUDE
a) Documento de identidade ou permiso de residencia de todas as persoas da unidade
familiar. Quedan excluídos desta convocatoria os proxenitores/as, titores/as ou
gardadores/as de feito que se atopen en situación irregular a nivel administrativo. Esta
excepcionalidade ven imposta por imperativos legais.
a) O/s libro/s de familia ou documento análogo no suposto de non telo (acta ou partida de
nacemento)
b) Xustificación dos ingresos de todas as persoas maiores de 18 anos da unidade familiar
dende xaneiro a abril de 2019:
 Traballadores/as por conta allea: as nóminas
 Traballadores/as autónomos/as: os xustificantes das cotizacións á Seguridade
Social. Teranse en conta como ingresos mínimos mensuais os da base de
cotización á Seguridade Social.
 Pensionistas: xustificante da pensión de incapacidade, xubilación, viuvez,
orfandade,...
 Persoas en situación de desemprego, a tarxeta de demanda de emprego e
certificado do SEPE/INEM no que se recolla se percibe ou non prestación ou
subsidio por desemprego, especificando a contía mensual que corresponda e
período recoñecido.
Se estivo en activo nalgún momento, nos meses de xaneiro a abril de 2019,
deberá presentar as nóminas deses períodos.
 Outros: calquera outro ingreso non contemplado nos apartados anteriores,
aportando o documento xustificativo correspondente en cada caso.
c) Vida laboral de todas as persoas maiores de 18 anos da unidade familiar
d) No caso de cese da convivencia, separación ou divorcio achegarase a sentenza e o
convenio regulador, de ser o caso
e) Contrato de aluguer ou o último recibo do IBI, así como o último xustificante do pago, do
aluguer ou da hipoteca, de ser o caso.
f) Calquera outra documentación que se considere necesaria para poder valorar a situación
de necesidade por parte do persoal técnico do Departamento de Servizos Sociais, como
por exemplo a declaración do IRPF, extracto das contas bancarias, ...
g) Volante de convivencia (achegarao de oficio o Concello de Oleiros)
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