
 
 
 
 

 

SSIITTUUAACCIIÓÓ  LLAABBOORRAALL 
 
Hauran de justificar la seva situació laboral TOTES LES PERSONES MAJORS DE 16 ANYS que 
convisquin amb el/la persona sol·licitant i constin empadronats a Vilanova i la Geltrú. 
El barem d’ingressos bruts familiars no podrà superar els límits següents:  
  

- Unitats familiars d’1 a 3 membres: Ingressos totals inferiors o iguals a 3 IPREM  
- Unitats familiars de 4 membres : Ingressos totals inferiors o iguals a 3,5 IPREM  
- Unitats familiars de 5 membres : Ingressos totals inferiors o iguals a 4 IPREM  
- Unitats familiars de 6 membres : Ingressos totals inferiors o iguals a 4,5 IPREM  
- Unitats familiars de 7 membres : Ingressos totals inferiors o iguals a 5 IPREM  
- Unitats familiars de més de 7 membres : Ingressos totals inferiors o iguals a 5,5 IPREM  

 
IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del R D Llei 3/2004, en còmput anual. 
S’entendrà per ingressos bruts familiars la suma dels ingressos anuals de cadascun dels membres de 
la unitat familiar.  
 
IPREM diari – 17,75 euros  
IPREM mensual – 532,51 euros  
IPREM anual – 6.390,13 euros  
IPREM en computo anual (inclou prorrata de pagues extraordinàries): 7.455,14 euros 
                                

1  S’entendrà per unitat de convivència el conjunt de persones que consten en el mateix domicili empadronades 
  
SSIITTUUAACCIIÓÓ  LLAABBOORRAALL  --  ddooccuummeennttaacciióó 

 
Hauran de justificar la seva situació laboral TOTES LES PERSONES MAJORS DE 16 ANYS que 
convisquin amb el/la persona sol·licitant i constin empadronats a Vilanova i la Geltrú. 
 
Persona en situació de treballador/a actiu: 

- Autònom/a: fotocòpia de la declaració de renda del darrer any (2014) o en el seu 
defecte de l’antepenúltim any a la data de presentació de la sol·licitud.  

- Treballador/a  fix: fotocòpia de les dues últimes nòmines. 

- Treballador/a eventual: fotocòpia de les dues últimes nòmines i del contracte de 
treball. 

Persona en situació d’atur: 

- Si es cobra prestació per atur o subsidi d’atur, caldrà presentar fotocòpia 
dels dos darrers rebuts del banc o certificat de l’Oficina del Treball que ho 
acrediti amb indicació de l’import (aquest document s’ha de sol·licitar a l’Oficina 
de Treball de la Generalitat (OTG), a la rbla. Arnau de Vilanova, 2. 

- Si no es cobra cap prestació, però es disposa de la targeta de demanda 
de treball de l’OTG, caldrà presentar fotocòpia de la targeta així com l’informe 
de vida laboral que es pot sol·licitar mitjançant el web www.seg-social.es o al 
telèfon 901 50 20 50. 

 

- Si no es cobra cap prestació, i no s’està inscrit a l’OTG, caldrà presentar 
l’informe de vida laboral presentar l’informe de vida laboral  que es pot sol·licitar 
mitjançant el web www.seg-social.es o al telèfon 901 50 20 50. S’inclouen en 
aquest punt, totes les persones dedicades a la feina de la llar pròpia. 

         Jubilats o Pensionistes:  

Fotocòpia del full resum dels ingressos anuals de la Tresoreria de la Seguretat 
Social amb indicació de l’import i fotocòpia d’ingrés del banc (aquest document es 
pot sol·licitar a les oficines de la Seguretat Social INSS, rbla. Principal, 86) 

 

 PIRMI:  

Fotocòpia de la resolució com a beneficiari/a del PIRMI i fotocòpia del darrer rebut  
d’ingrés del banc. 

 


