Sol·licitud de prestacions socials
1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

Núm. de cens:

Representant legal:
Núm. de document d'identitat:

Nacionalitat:
Lloc i data de naixement:
Adreça (1):
Codi postal i població:

Adreça eletrònica:

Persona de contacte:

Telèfon fix / mòbil:

Voleu rebre la informació via correu electrònic:

Sí

No

2. Tipus de prestació que sol·licita
Infància i joventut:
Activitats vacances escolars (especificar):
Activitats àrea de jovent
Escoles bressol
Llaç d'animació
Activitats extraescolars (especificar):
Nom i cognom del/s infant/s:

Gent gran:
Menjador
Activitats (especificar):
Nom i cognom del/s beneficiari/s:

Població en general:
Servei d'atenció a domicili (SAD)

T2-2400 05/09/2013

Serveis prestats en virtut dels convenis amb altres organismes públics o privats (especificar):

Prestacions socials excepcionals:

(1) Completar l'adreça amb el nom del carrer, núm. carrer, edifici, bloc, escala, pis, porta

3. Composició de la unitat familiar de convivència
Parentiu

Nom i cognoms

Núm.
identificació (1)

Data
naixement

Nacionalitat

Estat civil

Activitat (2)

Sol·licitant
Cònjugue
o parella
Pare o tutor
Mare o tutora
Fills

Altres

(1) El númer o d'identificació cor r espon als 6 últims númer os i la lletra que figur en al vostr e car net de la Segur etat Social.
(2) D'acord amb la r elació següent, indiqueu el codi cor r esponent al tipus d'activitat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Estudiant
Mestr essa de casa
Jubilat/ada
Agricultura i ramaderia
Indústries manufactur er es
Pr oducció i distribució ener gia elèctrica, gas i aigua
Construcció
Comerç i r eparació vehicles motor(...)
Hoteleria
Transport, emmagatzematge i comunicacions
Sistema financer

12)
13)
14)
15)
16)

Activitats immobiliàries i ser veis empr esarials
Administració pública
Educació
Activitats sanitàries, veterinàries i ser veis socials
Altr es activitats socials i de ser veis pr estats a la comunitat;
ser veis personals
17) Llars que ocupen personal domèstic
18) Or ganismes extrater ritorials
19) Tr eball domèstic a la comunitat (comunitat de pr opietaris)
20) Declarant voluntari sense activitat
21) Altr es (especifiqueu la vostra activitat)

4. Consentiment de verificació de dades i declaració jurada
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, se us informa que les dades que ens
faciliteu sincorporaran al fitxer informatitzat del Comú dEncamp, titular i responsable del mateix que prendrà les mesures necessàries per garantirne la seguretat i la confidencialitat. Es pot exercir el dret daccés, rectificació, supressió i oposició mitjançant una comunicació adreçada a Secretaria
General, plaça dels Arínsols, s/n, Encamp o bé al correu electrònic: comu@encamp.ad
El sotasignant autoritza al Comú dEncamp a intercanviar informació continguda en els registres i els fitxers dels comuns, del Govern dAndorra,
de lentitat responsable del joc, de la CASS, de FEDA, del SAAS, amb la finalitat de verificar les dades, agilitzar els tràmits i comprovar-ne lautenticitat
mitjançant els registres corresponents.
Se us informa que lassignació de la prestació social a la persona beneficiària pot comportar la prohibició o la limitació daccés a les sales de joc del
bingo, dacord amb que preveu el Reglament del joc del bingo del 5 de desembre del 2012.
El sotasignant declara que totes les dades són certes i completes i que està assabentat que una eventual falsedat o omissió en aquest document pot
donar lloc a la incoació dun procediment judicial per possible delicte de falsedat en document públic.
Signatura de la persona que sol·licita i de tots els membres de la unitat familiar de convivència majors de 16 anys.
Signatures:
Sol·licitant
Cònjugue o parella
Altres membres

5. Data i signatura
Encamp,

d

del

Signatura de la persona que sol·licita

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Per acreditar la identitat i la nacionalitat, una còpia del document d'identitat.
Per famílies monoparentals amb fills a càrrec, justificant documental d'aquesta situació (certificat del registre civil).
L'autorització i declaració jurada adjunta a la sol·licitud (punt 4).
Per justificar la situació de necessitat social o de risc d'exclusió social, extractes bancari dels darrers dotze mesos de totes les entitats
bancàries on la persona sol·licitant i els membres de la unitat de convivència tinguin compte.

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

Legislació aplicable
 Reglament de prestacions socials, aprovat el 5 de setembre del 2013 i publicat al BOPA, núm. 44, any 25, del 18 de setembre del 2013.
 Ordinació del pressupost de l'any en curs , publicada al BOPA.
 Ordinació de preus públics de la parròquia d'Encamp de l'any en curs, publicada al BOPA.
 Codi de l'Administració, publicat al BOPA, núm. 6, de data 10 d'abril del 1989.

