
COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Sol·licitud Fons Cohesió Social
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3. Exposició de motius  

2. Ajut que se sol·licita

Ajuts joves a l’emancipació ( dipòsit i bestreta de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria)      

Activitats esportives ( Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria)                             Escola bressol parroquial                                                                

Activitats culturals ( Centre Cultural i de Congressos Lauredià)                           Ludoescola                                                                                  

Subvenció cost teleatenció domiciliària Creu Roja ( 50% o 100%)                       Subvenció transport “ Quart Bus” 

Taxa d’higiene pública de l’ordinació tributària comunal                                          Taxa certificats de l’ordinació tributària comunal. 

Impost del foc i lloc de l’ordinació tributària comunal                                         Altres

         

Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol·licita

Edifici:

Codi postal/població:

Nacionalitat: Núm.de passaport o DNI:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

País:

Núm.de cens:

Data de naixement: Lloc de naixement:

Adreça: Núm:

Telèfons: Fax: Correu electrònic:

Dades de la/les persona/es beneficiària/es de l’ajut (nom i relació de parentiu) 

4. Data i signatura

Sant Julià de Lòria,                   d                                                                      de

Signatura de la persona que sol·licita    

    



7. Documentació que cal adjuntar

5. Declaracions/Autoritzacions
 

6. Legislació aplicable

 

•  Fotocòpia i original del passaport o el DNI del sol·licitant i de la persona beneficiària. En cas que el sol·licitant de l’ajuda social sigui el 
tutor o el curador del beneficiari, còpia de la resolució judicial del seu nomenament.

•  Per als no-andorrans, fotocòpia i original del permís de residència i treball del sol·licitant, de la persona beneficiària i dels membres de la 
unitat de convivència.

•  Justificant d’ingressos i de despeses de tot tipus, així com de saldos de comptes bancaris tant de la persona sol·licitant com dels membres 
de la unitat de convivència, corresponents al darrer any civil.

•  Declaració jurada de no rebre altres ingressos que els declarats.

•  Justificants d’altres ajuts rebuts per organismes públics i/o privats, nacionals o internacionals o, en cas negatiu, declaració jurada de no 
rebre altres ajuts.

•  Declaració jurada de no disposar de cap habitatge de propietat, de segona residència en ple domini, ni dret real d’ús, ni al Principat ni a 
l’estranger.

•  Extracte de punts de la CASS de la persona sol·licitant així com dels altres membres de la unitat de convivència.

•  Si escau, comprovant i títol de la propietat immoble.

•  Qualsevol altre document que li requereixi el treballador social per resoldre la sol·licitud o que voluntàriament aporti la persona. 

*  En cas de sol·licitar l’ ajut a l’emancipació dels joves en concepte de la bestreta i disponibilitat del dipòsit del comptador de 
la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, també cal adjuntar:

•  Còpia  del contracte d’arrendament.

•  Document de previsió de la Mútua Elèctrica d’alta del comptador de llum, amb l’import de disponibilitat i bestreta, i la potència sol·licitada 
(en cas de baixa del comptador, la bestreta s’ha de retornar al Comú de Sant Julià de Lòria).

•  Modificació del Reglament del fons de cohesió social, del Comú de Sant Julià de Lòria, publicada al BOPA, núm. 51 any 23 de data 
10/08/2011.

•  Ordinació tributària vigent del Comú de Sant Julià de Lòria, publicada al BOPA, núm 1 any 23 de data 5 de gener de 2011.

•  Ordinació d’establiment de preus públics vigent del Comú de Sant Julià de Lòria, publicada al BOPA, núm 1 any 23 de data 5 de gener de 
2011.

•  Declaro que són certes les dades consignades en aquesta sol•licitud i també la documentació que s’hi adjunta.

•  Declaro que tinc l’obligació de comunicar al Departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana qualsevol variació que es pugui produir 
d’ara endavant.

•  Autoritzo el/la treballador/a social del Departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana a consultar les meves dades a altres adminis-
tracions o organismes per comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud.

•  Declaro que totes les dades són certes i completes i que estic assabentat/ada que una eventual falsedat o omissió en aquest document pot 
donar lloc a la incoació d’un procediment judicial per possible delicte de falsedat en document públic o oficial, que pot ser castigat amb una 
pena de 3 mesos a 3 anys de presó, segons l’art. 438 del Codi penal.
 
Signatura de la persona que  declara i autoritza.

D’acord amb l’establert a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, les persones que sotasignen 
autoritzen al Comú de Sant Julià de Lòria a intercanviar informació continguda en els registres i els fitxers de l’administració general, dels 
comuns, de la CASS, de Mútua Elèctrica i del SAAS, dels centres escolars, amb la finalitat de verificar les dades i agilitar els tràmits.

Informació complementària


