COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'ajuda social

1. Dades de la persona que sol·licita (pare, mare o tutor)
Nom i cognoms:
Núm. d'identificació:
Núm:

Carrer:
Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Cp:

Telèfons:

Població:

Porta:

Representant legal:
Persona de contacte:

Telèfons:

Adreça electrònica:

2.Tipus d'ajuda que sol·licita
A) Ajuda social a la infància i a la joventut
Escola bressol

Ludoescola

Setmana de vacances escolars (ludoescola)

Casal d'estiu

Colònies

Activitats extraescolars (especificar quines): .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Nom i cognoms de/ls infant/s:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
B) Ajuda social a la família, gent gran i persones amb discapacitat
SAD (Servei d'Atenció Domiciliaria)
SAT (Servei de Teleatenció Domiciliaria de la Creu Roja)
Nom i cognoms del/s beneficiari/s:
.........................................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................................
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3. Situació familiar
Família monoparental

4. Observacions

5. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Original i còpia del passaport o DNI del sol·licitant, de la persona beneficiaria i dels membres de la unitat de convivència. En
cas que el sol·licitant sigui tutor o curador del beneficiari , còpia de la resolució judicial del seu nomenament.
Per als no andorrans, original i còpia del permís de residència i treball del sol·licitant, del beneficiari i dels membres de la unitat
de convivència.
Extracte de punts de la CASS de tots els membres de la família.
En cas de famílies monoparentals o nombroses, llibre de família o document acreditatiu.
En cas de famílies amb altres dificultats, discapacitats, malalties cròniques, etc, cal acreditació documental, per exemple: un
expedient obert a EEPI (equip especialitzat de protecció a la infancia).
Informe del treballador social del Ministeri de Salut i Benestar Social de Govern i/o del Comú, que valori lestat de necessitat,
risc o exclusió social de la persona o família.
Justificants daltres ajuts rebuts per organismes públics i/o privats, nacionals o internacionals, o en cas negatiu, declaració jurada
de no rebre altres ajuts.
Sol·licitud d'informació bancària i justificants dingressos i despeses, i saldos de comptes bancaris del sol·licitant i dels membres
de la unitat de convivència.
Declaració jurada del detall del pressupost familiar.
Declaració jurada dels membres integrants de la unitat de convivència:
. de no rebre altres ingressos que els declarats,
. de no rebre altres ajuts, si escau,
. conforme les dades declarades son certes,
. de no disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real dús, ni al Principal ni a lestranger.
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6. Data i signatura
Ordino,

d

de

Signatura de la persona que sol·licita

7. Consentiment de verificació i cessió de dades
- D'acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, autoritzo al Comú d'Ordino i a la Caixa
Andorrana de Seguretat Social a intercanviar recíprocament les meves dades amb la finalitat exclusiva de que s'avalui la meva sol·licitud.
- En compliment de la Llei 28/2012, del 18 d'octubre, de modificació de la Llei del joc del bingo i de la Llei 15/2003 de protecció de
dades personals, autoritzo a cedir les meves dades ( nom, cognoms, número de passaport i tipus i durada de l'ajut) a l'oficina del joc.
Ordino,

d

de

Signatura de la persona que sol·licita i de tots els membres de la unitat de convivència, a excepció dels fills a càrrec.
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(Sol·licitant)

(Cònjuge o parella)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

(Altres)
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Informació complementària
Si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona, ha de presentar poders que l'autoritzen a efectuar aquest tràmit.
El Comú pot demanar a la persona interessada qualsevol complement d'informació que cregui oportú per tal de verificar que
compleix els requisits.

Legislació aplicable

T3- 301 v.31.01.13

Reglament d'ajudes socials del Comú d'Ordino de data 4 de novembre de 2008, publicat al BOPA núm. 83 de data 12 de novembre
de 2008.
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la
legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça de correu electrònic tramits @ordino.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici
administratiu del Comú, la placeta, 1, Ordino.
Ordinació de preus públics vigent a la Parròquia d'Ordino.
Ordinació tributària vigent a la parròquia d'Ordino.
Llei 28/2012, del 18 d'octubre, de modificació de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de
novembre del 2001.
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Declaració jurada del detall del pressupost familiar

1. Composició de la llar
Parentiu
Sol·licitant
Cònjuge o
parella
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Fills

Altres
(Especificar)

Cognoms

Nom

Núm. identificació

Edat

Data naixement

Nacionalitat

Estat civil

Professió
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2. Ingressos econòmics anuals, obtinguts per tots els membres de la llar
Parentiu

Ingressos d'origen salarial

Altres ingressos
Especifiqueu l'origen

Sol·licitant
Cònjuge o
parella
Fills

Altres
(Especifiqueu-los)

Totals
(sumeu les
columnes)
Ingressos totals de la llar:

€ durant l'any

Altres ingressos
Especifiqueu l'origen
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Declaració jurada en relació a la sol·licitud d'ajuda social

1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
Núm. d'identificació:
Núm:

Carrer:
Bloc:

Edifici:
Població:

Escala:

Pis:

Porta:

Cp:

Telèfons:

2. Declaro
DECLARO SOTA JURAMENT/PROMESA:
Que no rebo/em altres ingressos que els declarats.
Que no rebo/em altres ajuts d'organismes públics i/o privats, nacionals o internacionals, que els declarats.*
Que les dades declarades per part de tots els membres de la unitat de convivència son certes.
Que no disposo de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús, ni al Principal ni a l'estranger.
I perquè consti on convingui, signo/em aquesta declaració.
Ordino,

d

de

Signatura de la persona que sol·licita i de tots els membres de la unitat de convivència, a excepció dels fills a càrrec.

(Sol·licitant)
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(Altres)

(Cònjuge o parella)

(Altres)

* En cas de rebre altres ajuts,annexar els justificants escaients.

(Altres)

(Altres)
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Sol·licitud d'informació bancària

1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms:
Núm. d'identificació:

2. Dades dels bancs
El sol·licitant té
compte bancari

Banc

El sol·licitant no té
compte bancari

Data, signatura i segell de l'entitat bancària

Andbanc

Banc Internacional - Banca Mora

Banc Sabadell d'Andorra

Banca Privada d'Andorra

Crèdit Andorrà

(1) Si la persona que sol·licita disposa de comptes al banc, ha d'indicar el nombre i annexar a aquesta sol·licitud una posició global.
També annexar un extracte del darrer any de tots els comptes oberts a nom seu (compte corrent, pla d'estalvis, pla de jubilació, o altres).

3. Declaració
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Deslliuro les entitats bancàries de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l'ús i del lliurament de la informació i de la
documentació referida.
Declaro que totes les dades de l'imprès són certes i completes, i que estic assabentat/ada que la falsedat o l'omissió d'alguna dada
en aquest document pot donar lloc a la incoació d'un procediment judicial per presumpte delicte de falsedat en document públic
o oficial, d'acord amb l'ordenament jurídic del Principat d'Andorra.
Ordino,
Signatura

d

del

