
INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR ESTE FORMULARI

1.- DADES PERSONALS. Si la petició no es formula en nom propi, sinó a través d’una altra persona, empleneu també l’apartat de les 
dades del representant legal.

 Si l’interessat està acollit en algun centre oficial o privat que actua com a guardador, indiqueu l’establiment de què es tracta i especifi-
queu en qualitat de què actueu en nom de l’interessat (director, secretari, administrador, etc.).

 Les dades sobre separació i divorci són informació útil a efectes fiscals (càlcul del percentatge de retenció de l’IRPF de la prestació) 
excepte en els territoris forals.

2.- DADES PROFESSIONALS. Sigueu tan concís com pugueu a l’hora de completar este apartat.

3.- DADES SOBRE PARTS I ATENCIÓ DE FILLS I MENORS ACOLLITS. S’entén per part, segons el Codi Civil, el naixement amb 
vida amb independència del temps que sobrevisca fora del ventre matern. Tots els parts i els avortaments de més de sis mesos de gestació 
poden donar dret a computar dies de cotització encara que la mare no estiga en situació d’actiu. Tots han de figurar inscrits en el Registre 
Civil perquè tinguen efectes.

 3.1. RECONEIXEMENT DE DIES COTITZATS PER PART: exclusivament quan la persona sol·licitant és una dona, es poden 
computar com a període cotitzat 112 dies per cada part i avortament de més de 6 mesos en territori espanyol.

 3.2. BENEFICIS PER ATENCIÓ DE FILLS O MENORS: es pot computar com a període cotitzat, amb caràcter general excepte per 
a assolir el període mínim de cotització, un cert nombre de dies pel període comprés entre la interrupció de la cotització per 
extinció de la relació laboral o final de la desocupació entre els 9 mesos abans del naixement (o els 3 mesos abans de la resolució 
judicial d’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment) i la finalització del sisé any posterior al naixement, adopció 
o acolliment. Com que este dret es reconeix només a un progenitor, en cas de controvèrsia s’atorga a la mare.

4.- DADES SOBRE LA FUTURA PRESTACIÓ. 

 4.1. DADES PER AL RECONEIXEMENT D’UN POSSIBLE COMPLEMENT A MÍNIMS: indiqueu en este apartat els ingressos 
que vós o el cònjuge previsiblement obtindreu l’any en curs i que corresponguen als conceptes que s’indiquen en les caselles. Esta 
informació és necessària per a calcular un possible complement a mínims de la prestació. Si penseu treballar una vegada que 
tingueu concedida la prestació, heu de dir-nos a on, perquè les dos situacions poden ser incompatibles. 

  Completeu l’apartat “Període escollit per al càlcul de la prestació” únicament si la incapacitat és deguda a un accident no laboral i 
si en el moment en què aquell es va produir, la vostra situació en la Seguretat Social era la d’alta o assimilada a l’alta. Indiqueu el 
període de 24 mesos ininterromputs dins dels 7 últims anys que considereu més beneficiós per al càlcul. Si desconeixeu esta 
informació o deixeu l’apartat sense contestar per la raó que siga, prendrem el període que, segons el nostre parer, vos siga més 
favorable.

 4.2. DADES FISCALS: són dades necessàries a este efecte els ingressos del cònjuge, les dades d’ascendents i descendents i les altres 
qüestions referides al futur titular. La informació referent a discapacitat i temps de convivència dels descendents i ascendents s’usa 
per a calcular correctament la retenció per l’IRPF i poden fer disminuir la quantia d’esta retenció, excepte en els territoris forals. 
Així mateix, els pagaments de pensió compensatòria al cònjuge o d’aliments per fills poden fer disminuir la base de càlcul en el 
mateix sentit. La declaració d’estes dades és voluntària i podeu optar per subministrar-les directament a l’administració tributària; 
si les declareu, es considera que doneu el consentiment perquè puguen ser tractades informàticament amb eixa finalitat. Si el futur 
titular de la prestació té establida la residència fiscal (més de 180 dies a l’any) en un país estranger, en una comunitat o ciutat 
autònoma o en un territori foral distint del lloc on sol·licita la prestació, cal indicar-ho perquè el tractament de retencions a compte 
de l’IRPF pot ser diferent.

5.- ALTRES DADES. La tria de LLENGUA COOFICIAL només té efectes en les comunitats autònomes que tinguen reconeguda eixa 
llengua. 

 El DOMICILI DE COMUNICACIONS a efectes legals només ha d’indicar-se si voleu rebre-les en un domicili distint del vostre 
habitual, incloent-hi les comunicacions oficials en què vos demanen actuacions en terminis concrets.

6.- AL·LEGACIONS. Si voleu afegir alguna cosa que considereu important per a tramitar la prestació i no la veieu inclosa en el formulari, 
feu-ho en este apartat de la forma més breu i concisa possible.

7.- COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ. Poseu molta cura a l’hora d’emplenar les caselles del compte corrent perquè no hi haja proble-
mes quan fem l’ingrés.

 Si residiu a l’estranger i és a l’estranger on voleu rebre el pagament de la prestació, cal que ens aporteu totes les dades de la vostra entitat 
bancària en eixe país 

8.- TREBALL A L'ESTRANGER. Demaneu la sol·licitud de reglaments comunitaris si heu fet faena en algun país de la Unió Europea, 
o Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein; o la sol·licitud de convenis bilaterals si heu fet faena en algun dels països següents: Andorra, 
Argentina, Austràlia, Bolívia, Brasil, Canadà, Cap Verd, Colòmbia, Corea del Sud, El Salvador, Equador, Estats Units d’Amèrica, Filipi-
nes, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela i Xile. 

PRESTACIONS D’INCAPACITAT
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3. Dificultats que teniu per a fer les tasques de la professió habitual:

1. Formació acadèmica i professional que posseïu:

2. L’any anterior al de la baixa vau fer les activitats següents:
         Llocs de treball

Tasques que féieu en eixe lloc de treball

Nom o raó social.                      CIF/NIF.

1.  DADES PERSONALS

2.  DADES DE SITUACIÓ LABORAL

1.1    DEL FUTUR TITULAR DE LA PRESTACIÓ

Primer cognom

Domicili habitual: (carrer o plaça)

Codi postal Localitat País

Segon cognom Nom

DNI, NIE o passaport

Núm. de la Seguretat Social

Data de
naixement Sexe Estat civil 

actual

Fadrí/ina

Divorciat/ada

Casat/adaHome.

Dia

Mes

Any

Actueu en nom del sol·licitant en qualitat de

Si actueu en nom d’una entitat pública, indiqueu a continuació quin càrrec teniu:

Heu cotitzat mai al règim de classes passives de l’Estat?

Tutor. Tutor institucional Graduat social Gestor administratiu Altres apoderats

Dona.

Viudo/a
Separat/ada 
legalment

SÍ. NO.

Nacionalitat

Telèfon fix

Telèfon mòbil

1.2    DEL REPRESENTANT LEGAL

Primer cognom Segon cognom Nom

Número Bloc Escala Pis Porta

Província

Domicili habitual (carrer o plaça) (el de la institució, si és el cas): Telèfon fix Telèfon mòbilNúmero Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Localitat PaísProvíncia

Data de naixement Sexe E. civil DNI, NIE o passaport Nacionalitat
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Té reconeguda discapacitat

Nom de:

Pare

Mare

Està incapacitat judicialment

SÍ NO

SÍ NO

A INSTÀNCIA DE: TREBALLADOR

SERVICI PÚBLIC DE SALUT

ENTITAT COL·LABORADORA

INSSINSPECCIÓ DE TREBALL

Heu treballat a l'estranger? SÍ        NO       . Si la resposta és que SÍ, abans de continuar emplenant este imprés examineu la instrucció número 8 de 
la pàgina d'instruccions i comproveu si heu de sol·licitar un imprés diferent.
Imprimiu-ne un sol exemplar i presenteu-lo en algun centre d'atenció i d’informació de la Seguretat Social. A fi de facilitar la presentació 
del document, demaneu cita prèvia al telèfon 901 10 65 70 o a través del web www.seg-social.es

INCAPACITAT PERMANENT

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Registre de l’INSS

INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA D’ESTAT
DE LA SEGURETAT SOCIAL.

INSTITUT NACIONAL DE LA

SEGURETAT SOCIAL

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/164993


3.  DADES SOBRE PARTS I SOBRE ATENCIÓ DE FILLS I DE MENORS ACOLLITS

(1) Si és el mateix en tots els casos, empleneu únicament les dades del primer dels fills o menors. Si no existix o ha mort, marqueu la casella 
corresponent.

(2) Firma de l'altre progenitor, adoptant o acollidor que dóna conformitat perquè el benefici per atenció de fills s’aplique a favor del titular d'esta 
prestació (llevat que aquell siga home i el titular siga dona; i excepte en cas d'inexistència o defunció, acreditada documentalment). (Art. 9 de 
la Llei 27/2011).

Cognoms i nom: DNI - NIE - passaport 

3.1    DADES PER AL RECONEIXEMENT DE DIES COTITZATS PER PART

Data del part 

Nre. de fills nascuts vius 
o avortaments

Indiqueu, si és el cas, la data de tots els parts que heu tingut sent resident en territori espanyol i, també, el nombre d’avortaments de més de sis 
mesos de gestació i de fills nascuts vius en cada part, sempre que els uns i els altres figuren inscrits en el Registre Civil, amb independència 
del fet que sobrevisquen o no actualment i a banda de l’edat que tinguen en este moment.

3.2    DADES PER AL RECONEIXEMENT DE BENEFICIS PER ATENCIÓ DE FILLS/ADOPTATS O MENORS 
   ACOLLITS

Dades del 
fill 
o menor

Nom

NO EXISTIX

1r cognom

2n cognom

DNI/NIE/
Passaport

Fill 1 Fill 2 Fill 3 Fill 4 Fill 5 Fill 6

Dades de 
l'altre 
progenitor, 
adoptant o 
acollidor (1)

Data de 
naixement

Data de 
resolució de 
l'adopció o de 
l’acolliment

DNI/NIE/
Passaport

Data de 
naixement

DIFUNT

Nom

1r cognom

2n cognom

Sexe

Firma de l'altre progenitor (2)

Identifiqueu, si és el cas, cada fill/adoptat o menor acollit, amb independència que ja vos hi hàgeu referit en l'apartat anterior i del país 
de naixement, d’adopció o d’acolliment.
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Cognoms i nom: DNI - NIE - passaport 

4.  DADES SOBRE LA FUTURA PRESTACIÓ

Causa de la possible incapacitat:

SI ESTEU EN SITUACIÓ DE BAIXA MÈDICA:

PERÍODE TRIAT PER AL CÀLCUL DE LA PRESTACIÓ: (només en el cas d’accident no laboral)

Data de la baixa

Desde de. fins a.

Treballàveu en eixa data?

accident no laboral

SÍ. NO.

accident laboralmalaltia professionalmalaltia comuna

Per compte d’altriPer compte propiEn l’Administració
NO. SÍ.

Cuando obtenga su prestación: Quan obtingueu la prestació, 
continuareu treballant i cotitzant a la Seguridad Social? … … d’explotació maritimopesquerad’explotació agrària

d’establiment obert al públic

Sereu titular, propietari o arrendatari? SÍ.NO.

Rendiments nets de
treball o d’activitats

professionals o
empresarials

S € € € €

C € € € €

Pe
rc

ep
to

r Rendiments bruts
de capital mobiliari

o nets de capital
immobiliari

Guanys
patrimonials

(saldo net positiu)

Pensions públiques
d’organismes estrangers

Import brut País.

Ingressos que previsiblement obtindran el sol·licitant (S) i el cònjuge (C) durant tot l’any actual, distints dels ingressos del treball del qual es jubila i de la 
pensió de jubilació que ara se sol·licita. Si preveieu que seran iguals que els de l’any anterior, anoteu eixa quantitat en la casella corresponent però 
descompteu-ne els ingressos que vau obtindre pel treball que origina la jubilació. Si no teniu ingressos, poseu un zero (0) en esta casella.

Té reconeguda discapacitat … … … … … … … … … … …  ……  de 33% a 64%          més de 64% 

Primer cognom Segon cognom Nom

Data de naixement Sexe Nacionalitat Núm. de la Seguretat SocialDNI - NIE - passaport

Parentiu.

Ajuda de 3a persona o
mobilitat reduïda

Conviu també amb 
l'altre progenitor

Si és descendent: Any 
d’adopció/acolliment (1)

Si és ascendent: Nº de fills/
néts amb els quals conviu 
durant l'any (incloent-hi vós)

En este apartat heu d’incloure exclusivament la informació d'ascendents de més de 65 anys (o menors d’eixa edat discapacitats) que conviuen amb vós 
durant almenys la meitat de l'any i, també, descendents menors de 25 anys (o de més de 25 anys discapacitats) que conviuen amb vós i, en els dos casos, 
sempre que no tinguen rendes anuals superiors a 8.000 euros.

(1) Només en el cas de fills adoptats o de menors acollits. Si es tracta de fills adoptats que abans han sigut acollits, indiqueu únicament l'any 
d’acolliment.

4.2 DADES DEL CÒNJUGE

4.1 DADES D’INGRESSOS

4.4 DADES DEL FUTUR TITULAR A EFECTES FISCALS

4.3 DADES D'ASCENDENTS I DESCENDENTS A EFECTES FISCALS QUE CONVIUEN AMB EL FUTUR TITULAR

Familiar 1 Familiar 2 Familiar 3 Familiar 4 Familiar 5 Familiar 6

Data de naixement

del 33% al 64%

més del 64%

del 33% al 64%

més del 64%

del 33% al 64%

més del 64%

del 33% al 64%

més del 64%

del 33% al 64%

més del 64%

del 33% al 64%

més del 64%

Discapacitat

Residència fiscal: Província

Si és en territori comú i voleu un tipus voluntari de retenció per l’IRPF, indiqueu-lo: … … …

País Si teniu la residència fiscal en 
TERRITORI FORAL, a l’efecte de 
retenció per IRPF, voleu que vos 
apliquen:

Taula general         

Nombre de fills

Taula de pensionistes

Tipus voluntari                         %

Quantia anual de pensió compensatòria  … … … … … … … … … … … … … … … … …

Quantia anual d'aliments a favor dels fills: …  … … … … … … … … … … … … … … … 
Si pagueu préstecs per adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual des d’abans del dia 1-1-2013 i  
resulta que els rendiments de treball anuals, incloent-hi esta i altres pensions, són inferiors a 33.007,20 
euros, marqueu este quadret … … … … … …  … … … … … … … … … … … … … … … … ….

€

€

%

SÍ. NO. SÍ. NO. SÍ. NO.

Ajuda de 3a persona o mobilitat reduïda … … … … … … . … … … … … … … … … … SÍ. NO.

SÍ. NO. SÍ. NO. SÍ. NO.

SÍ. NO. SÍ. NO. SÍ. NO. SÍ. NO. SÍ. NO. SÍ. NO.
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Cognoms i nom: DNI - NIE - Passaport 

 ,                de                                      del 20

Firma

DIRECCIÓ PROVINCIAL DE L’INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DE/D’ 

DECLARE, sota la meua responsabilitat, que són certes les dades que consigne en este formulari, formulari que subscric perquè em reconeguen la 
prestació d’incapacitat que corresponga. També manifeste que sé que tinc l’obligació de comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social qualsevol variació que puga haver-hi en estes dades a partir d’ara i

AUTORITZE, així mateix, la consulta de les dades d’identificació personal a través del Servici de Verificació de Dades d’Identitat i de les dades de 
domicili a través del Servici de Verificació de Dades de Residència, com també la verificació i l’acarament de les dades econòmiques 
declarades amb les de caràcter tributari que figuren en l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en els termes establits en l’OM 
del 18-11-99 (BOE del dia 30), o en qualsevol altre organisme que tinga atribuïda la competència sobre eixes dades. També done 
consentiment per a l’aportació, la consulta o l’obtenció de còpia o accés informatitzat a les dades del meu historial clínic custodiat pels 
servicis públics de salut o centres concertats, sempre amb garantia de confidencialitat i només a l’efecte de la valoració i la qualificació 
de la situació d’incapacitat permanent i, si escau, d’una revisió posterior d’eixa situació.

5.  ALTRES DADES

6.  AL·LEGACIONS

7.  COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ

DOMICILI DE COMUNICACIONS A EFECTES LEGALS (només si és distint del que s’indica en l'apartat 1; i ha de ser un altre 
domicili del titular si se sol·licita en nom propi o per graduat social, per gestor administratiu o per un altre apoderat, o un altre 
domicili del tutor o tutor institucional si se sol·licita a través d'estes persones).

5.1    LLENGUA COOFICIAL en què voleu rebre correspondència:

5.2

5.3    SI VOLEU rebre informació per correu electrònic, indiqueu-nos la vostra a/e:

Domicili (carrer o plaça) Telèfon mòbilTelèfon fixNúmero Bloc Escala Pio Porta

Codi postal Localitat País Ap. de correusProvíncia

PAGAMENT A ESPANYA (banc o caixa d’estalvis)

PAGAMENT A L’ESTRANGER

Per finestreta

Xec Transferència País

BIC: IBAN: CCC:

BIC:

IBAN (antic compte corrent)

En el compte de: Futur titular de la pensió. (1.1). Tutor. (1.2)

CODI DE PAÍS
ENTITAT OFICINA/SUCURSAL NÚMERO DE COMPTE

CCC

D. CONTROL
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 1. DNI, passaport o document equivalent i CIF/NIF de:

  Sol·licitant

  Representant legal

  Cònjuge 

2. Documentació acreditativa de la representació legal.

3. Comunicat d’accident de treball o de malaltia professional.

4. Certificat empresarial de salaris reals.

5. Historial clínic.

6. Llibre de família, certificat literal o actes de matrimoni que 
acrediten diverses circumstàncies (parentiu, naixements, avorta-
ments).

7. Interlocutòria judicial o certificat d’acolliment familiar.

8. Targeta d’identitat d’estrangers o certificat d’inscripció en el 
Registre Central d’Estrangers.

 Altres documents:

DOCUMENTS EN VIGOR QUE L’INNS DEMANA EN
LA DATA DE RECEPCIÓ DE LA SOL·LICITUD

DOCUMENTS NO NECESSARIS PER A LA TRAMITACIÓ QUE
EL SOL·LICITANT APORTA DE MANERA VOLUNTÀRIA

Esta sol·licitud serà tramitada per mitjans informàtics. Les dades personals que hi figuren seran incorporades a un fitxer creat per l’Orde del dia 27-7-1994 (BOE 
del dia 29) per al càlcul, el control i la revaloració de la pensió que vos reconeguen, i quedaran sota la custòdia de la Direcció General de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social. En qualsevol moment podeu exercir sobre les dades incorporades al fitxer esmentat els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició 
davant de la Direcció Provincial de l’lNSS (art. 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. BOE del dia 14).

He rebut Firma

Firma

1

He rebut els documents requerits excepte els núm.:

2

3

4

Càrrec i nom del funcionari

Data..                       Lloc..

Càrrec i nom del funcionari

Data..                       Lloc..

Firma

DILIGÈNCIA DE COMPULSA: En vista dels documents 
originals i en vigor següents:

S’expedix esta diligència de verificació perquè conste que 
les dades que figuren en este formulari coincidixen 
fidelment amb les que hi ha en els documents originals 
aportats o mostrats pel sol·licitant.

ESTA PÀGINA HA DE SER EMPLENADA PER L’ADMINISTRACIÓ

FORMULARI DE PRESTACIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT

Cognoms i nom: DNI - NIE - Passaport 

Clau d’identificació de l’expedient:

Funcionari de contacte:

TREBALLADOR
INSPECCIÓ DE TREBALL
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

A INSTÀNCIA DE:
ENTITAT COL·LABORADORA
SERVICI PÚBLIC DE SALUT

Registre de l’INSS

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA D’ESTAT
DE LA SEGURETAT SOCIAL.

INSTITUT NACIONAL DE LA

SEGURETAT SOCIAL
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PRESTACIONS D’INCAPACITAT

DOCUMENTS EN VIGOR QUE CAL APORTAR PER A TRAMITAR LA PRESTACIÓ
(Original acompanyat d’una còpia a fi de compulsar-la o fotocòpia ja compulsada, 

excepte per als documents d’identitat, en què només cal mostrar el document original)

1.- EN TOTS ELS CASOS

 – Acreditació d’identitat de la persona interessada, del representant legal i de les altres persones que figuren en la 
sol·licitud mitjançant la documentació següent:

  • Espanyols: document nacional d’identitat (DNI).

  • Estrangers residents o no residents a Espanya: passaport o, si és el cas, document d’identitat vigent al seu país 
i NIE (número d’identificació d’estranger) exigit per l’AEAT a l’efecte de pagament.

 – Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas, o de l’emancipació del sol·licitant menor d’edat. 
Si és tutor institucional, CIF/NIF, document en què conste el nomenament de tutela de la institució i certificat 
acreditatiu de la representació de la institució. Si està incapacitat judicialment, cal presentar la resolució judicial 
que ho demostre o el certificat acreditatiu del registre Civil.

2. EN CAS D’ACCIDENT DE TREBALL O DE MALALTIA PROFESSIONAL

 – Comunicat administratiu d’accident de treball o de malaltia professional.

 – Certificat empresarial de salaris reals de l’any anterior.

3. PER AL RECONEIXEMENT D'UN POSSIBLE COMPLEMENT A MÍNIMS

 – En el cas d'estrangers residents a Espanya: certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers o targeta 
d'identitat d'estrangers.

 – Llibre de família, actes del Registre Civil o certificat oficial que acredite el parentiu del cònjuge amb el 
sol·licitant, si és el cas.

4. PER A ACREDITAR ALTRES CIRCUMSTÀNCIES

 – Si el teniu, l’historial clínic elaborat pel servici públic de salut competent en la vostra comunitat autònoma o, si 
és el cas, l’informe de la inspecció mèdica d’eixe servici.

 – Certificat del Registre Civil o llibre de família, resolució judicial d'adopció o decisió administrativa o judicial 
d’acolliment que acrediten, segons el cas, els naixements, els avortaments, les adopcions o els acolliments 
al·legats.
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PRESTACIONS D’INCAPACITAT

INFORMACIÓ DE L’INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:

D’acord amb l’article únic del Reial Decret 286/2003, de 7 de març (BOE del 8 d’abril), el termini màxim per a la resolució 
i notificació del procediment començat és de 135 dies a comptar de la data en què el vostre formulari ha sigut registrat en 
esta Direcció Provincial o, si és el cas, des que hàgeu aportat els documents requerits.

Transcorregut este termini sense haver rebut notificació amb la resolució d’esta sol·licitud, podeu considerar que la vostra 
petició ha sigut desestimada per aplicació de silenci negatiu i sol·licitar que es dicte resolució; eixa sol·licitud té valor de 
reclamació prèvia d’acord amb el que establix l’art. 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció 
social (BOE del dia 11).

Si esta sol·licitud no va acompanyada dels documents necessaris per al procés de tramitació, heu de presentar-los en 
qualsevol dependència d’esta Direcció Provincial, personalment o per correu, en el termini de deu dies a comptar de 
l’endemà d’haver-vos notificat el requeriment dels documents. 

L’incompliment del termini indicat té els efectes següents:

– Documents d’identificació del titular i, si n’hi ha, del representant legal, com també acreditació de la representació 
legal: es considera que es desistix de la petició, d’acord amb el que es preveu en els art. 70 i 71 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre (BOE del 27-11-1992 i 14-1-1999). 

– Els altres documents: es considera que no s’han acreditat de manera suficient els requisits necessaris per a causar la 
pensió o calcular-la correctament, segons que es preveu en l’article 136 i següents de la Llei General de la Seguretat 
Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

– El funcionari pot demanar documentació complementària si ho considera necessari.

MOLT IMPORTANT

Si es produïx alguna variació en les dades d’esta sol·licitud, tant pel que fa a situació econòmica (ingressos laborals o una 
altra classe de rendes, tant vostres com del cònjuge), familiar (canvi d’estat civil, defuncions, etc.) o del domicili (de 
residència, fiscal), heu de comunicar-ho a la direcció provincial o al centre d’atenció i d’informació (CAISS) d’este Institut 
més pròxim.

La inclusió de dades falses, com també l’obtenció fraudulenta de pensions, poden ser actes constitutius de delicte.

Si voleu enviar este formulari per correu postal, podeu aportar la documentació sol·licitada mitjançant fotocòpies 
degudament compulsades per un funcionari públic autoritzat a fer-ho. 

www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es/
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