
 

 

 

Documentació necessària per a sol·licitar la 

valoració per a accedir als ajuts  

 

És necessari aportar la següent documentació actualitzada: 

Dades Personals 

- DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent 

- Certificat d’empadronament que acrediti la residència a España de tots los membres de la unitat 

familiar (padró) 

- Llibre de Família (si en tenen) 

- Carnet de família monoparental (si en tenen) 

- Sentencia de separació o divorci o mesures judicials en relació als fills extramatrimonials i conveni 

regulador (si en tenen) 

- Resolució de grau de discapacitat (si en tenen) de qualsevol dels membres de la unitat de convivència 

(Departament de Treball, Assumptes Socials y Famílies) 

- Resolució de Grau de dependència (si en tenen) 

 

Àmbit Econòmic Familiar 

De tots els  familiars residents en el mateix domicili majors de 18 anys.  

Hauran de presentar la documentació detallada a continuació: 

 

- Si té ingressos: Justificants dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres en 

edat laboral que formen la unitat de convivència 

o Última declaració de la renta (AEAT)  

o Certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emesos por el INSS o 

per l’òrgan gestor que detalli l’import i el període de cobrament  

o Si està treballant, nòmines de tots els membres de la família 

- Si no té ingressos:  

o Si està a l’atur i no cobra cap prestació, certificat conforme no rep cap ajut  (SOC o SEPE)  

o Si no rep cap ajut, prestació o pensió, certificat del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad 

Social) 

- Justificant dels moviments bancaris dels últims SIS mesos de tota la unitat familiar. 

- Rebut de l’últim mes de lloguer o hipoteca pagat 

 

Informes 

- Informe Social elaborat por un/a treballador/a social col·legiat (Centre Serveis Socials o entitat) 

IMPRESCINDIBLE 

- Informe mèdic OFTALMOLÒGIC, o si no en disposa, explicació detallada de la patologia (NOMES 

PER A NOUS PACIENTS) 

 

El/la pacient es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi a qualsevol membre de la família, en els  ingressos 

rebuts per cadascun i a comunicar qualsevol altre canvi que pugui afectar al manteniment del dret dels ajuts concedits, en un 

màxim d’un mes transcorregut des del canvi.. Si no ho fa, es rescindiran els ajuts de forma automàtica.  

La falsedat o ocultació de les dades presentades és motiu de cancel·lació i deixa sense efecte els ajuts rebuts per la 

Fundació Barraquer. 

 

Enviar a: Núria Delsors (treballadora social)      tsocial@barraquer.com       tel: 93 602 53 45 
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