
  Sol·licitud d'ajudes socials   
  

(Ajudes a l'infància, joventut, família, gent gran,  
discapacitats i subvenció de taxes i impostos comunals)  

 



1. Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms:

Lloc i data de naixement:

Telèfon:

Adreça a efectes de notificació:

Adreça electrònica:

Núm. de passaport/DNI:

Edat:

Núm. de permís de residència i treball (1): Caducitat (1):

Nacionalitat:

2. Dades de la persona beneficiaria 

Nom i Cognoms:

Lloc i data de naixament:

Telèfon:

Temps de residència al país:

Edat:

Tipus d'ajut:

Nacionalitat:

(1) Ompliu en cas de ser resident estranger/a Continua al darrere

Sol·licitud d'ajudes socials
(Ajudes a l'infància, joventut, família, gent gran, discapacitats i subvenció de taxes i impostos comunals)

       Esports d'estiu

       Setmanes culturals

      Tallers de vacances escolars  

       Esplai  

Temps de residència a la Parròquia:

Núm. de passaport/DNI:

Adreça electrònica:

Caducitat (1):Núm. de permís de residència i treball (1):

Ajuda a la infància i la joventut:

       Colònies  

       Activitats extraescolars, esportives, culturals, tallers 

       Altres

       Altres  

      Transport interparroquial 

       Servei de teleatenció domiciliària de la Creu Roja Andorrana 

       Servei d'atenció domiciliària 

Ajuda a la família, gent gran i persones discapacitades: 

      Subvenció de l'impost de Foc i Lloc de l'Ordinació Tributària Comunal

       Subvenció de la taxa per certificat de l'Ordinació Tributària Comunal 

       Subvenció de la taxa d'higiene pública de l'Ordinació Tributària Comunal

Subvencions de taxes i impostos comunals: 



3. Composició de la llar

Parentiu Activitat (marqueu el número 
corresponent al tipus d'activitat) 

* El número d'identificació correspon als 6 últims números i la lletra que figuren al vostre carnet de la seguretat social. 
Tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys han de signar a continuació. 

Sol·licitant 1) Estudiant
2) Mestressa de casa
3) Jubilat/ada o invalidesa
4) Agricultura i ramaderia
5) Indústries manufactureres
6) Producció i distribució d'energia 
elèctrica gas i aigua
7) Construcció
8) Comerç i reparació de vehicles 
de motor (...)
9) Hoteleria
10) Transport, emmagatzematge
i comunicacions
11) Sistema financer
12) Activitats immobiliàries i
serveis empresarials
13) Administració pública
14) Educació
15) Activitats sanitàries i veterinàries, 
serveis socials
16) Altres activitats socials i de
serveis prestats a la comunitat;
serveis personals
17) Llars que ocupen personal
domèstic
18) Organismes extraterritorials
19) Treball domèstic a la
comunitat (comunitat de
propietaris)
20) Declarant voluntari sense
activitat
21) Altres (especifiqueu la vostra
activitat)

Cognoms Nom Núm.
 identificació*

Data
naixement    Nacionalitat     Estat civil 

Cònjuge o parella

Germans

    Edat

Els sotasignats declaren sota la seva responsabilitat l'exactitud de totes les informacions que es detallen en aquest formulari i autoritzen al Comú de La Massana a comprovar-ne l'autenticitat mitjançant 
els registres i els arxius de l'Administració general (registres de Comerç i de Societats, registre d'Indústria i registre de vehicles), de l'Administració comunal, de la Caixa Andorrana de Seguretat Social o de qualsevol 
altre organisme o entitat del Principat d'Andorra.

Signatures
Sol·licitant Cònjuge o parella Altres membres:

Fills

 Altres  (especifiqueu-los)

Pare o tutor

Mare o tutora



Sol·licitant

Ingressos totals de la unitat familiar o llar:

4. Ingressos econòmics anuals, obtinguts durant l'any anterior, per tots els membres de la llar que resideixen en l'habitatge per al qual  se sol·licita l'ajut 

Membres
de la llar

 Cònjuge o  parella

Mare o tutora

Fills

  Altres   (especifiqueu-los)

Ingressos
d'origen salarial 

Ingressos lligats a les activitats econòmiques (autònoms)

Ingressos Nombre mitjà de treballadors assalariats 

Ingressos lligats
 a les rendes dels
 actius financers

Ingressos lligats
 a les rendes d'assegurances
 de vida, invalidesa i similars.

Pensions d'aliments

Ingressos lligats
 a les rendes

per propietats

Ingressos lligats
 a la tinença d'accions

o participacions en
 societats mercantils

Altres ingressos

Ingressos Especifiqueu-ne
l'origen

Totals
(sumeu les
 columnes)

  durant l'any anterior (sumeu totes les columnes)

Germans

Pare o tutor



5. Situació familiar (marqueu amb una creu la situació que escaigui)

6. Modificació de la situació del sol·licitant d'un ajut social en relació amb l'any civil anterior (també s'han 
de preveure les modificacions que afecten el cònjuge o parella) 

Indiqueu la persona afectada per la invalidesa o la baixa:

Indiqueu els ingressos mensuals de la persona afectada per la invalidesa o la baixa en el moment de presentar la sol·licitud:
 /mes

7. Altres ajuts durant l'exercici en curs 

Esteu rebent algun ajut d'algun altre organisme?

Heu sol·licitat algun ajut d'alguna altra institució?

En cas de resposta afirmativa en alguns dels tres supòsits anteriors especifiqueu-los:

Tipus d'ajut i nom de l'organisme o la institució que l'atorga

Import de l'ajut concedit per a l'exercici en curs:

Família monoparental/monomarental Persona amb discapacitat

Invalidesa parcial o total en el moment de la presentació de la sol·licitud

Baixa laboral per malaltia o accident de treball per una durada superior a 24 setmanes

Si

Si

No

No

8. Observacions 

Família nombrosa

Malaltia crònica 

Situació de risc o desemparo menors

Major 70 anys sol



9. Declaració

Declaro que totes les dades declarades en l'imprès 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, d'acord 
amb l'ordenament jurídic del Principat d'Andorra.

 ..................................................  , ...........  d ........................................... del .............                                             
Signatura del/de la sol·licitant

Legislació aplicable

Reglament d'ajuts socials en vigència.



Documents a adjuntar a la sol·licitud d'ajudes socials 

Documents

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

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

En el cas de famílies monoparentals i famílies nombroses, llibre de família o document acreditatiu de monoparentalitat.

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.

Declaració jurada de no rebre altres ingressos que els declarats (Annex 1)

Extracte de punts de vellesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social dels membres de la llar.

Declaració jurada de no disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús, ni al Principat ni a l'estranger (Annex 5)

En el cas d'activitats per infants i/o joves, fotocòpia de l'assegurança extraescolar, targeta de la CASS i certificat mèdic que indiqui que pot fer l'activitat, si escau.

Document acreditatiu d'emancipació legal, en el seu cas.

En el cas de famílies amb altres dificultats, discapacitats, malalties cròniques, expedient obert a AASE Infància, etc., cal acreditar-ho documentalment. 

Justificants d'altres ajuts rebuts d'organismes públics i/o privats, nacionals o estrangers, o, en cas negatiu, declaració jurada de no rebre cap altre tipus d'ajut (Annex 2). 
Declaració jurada que les dades declarades a la sol·licitud són certes i verdaderes (Annex 4)

Informe social del treballador social del Comú de la Massana que valori l'estat de necessitat, risc o exclusió social de la persona o família.

Declaració jurada dels membres que conviuen a la unitat de convivència (Annex 3).



Declaració jurada d'habitatge 

Lloc i data de naixement:

Nom i cognoms:

2. Declaració

Adreça:

DECLARO SOTA JURAMENT: 
Que no disposo de cap altre habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús, ni al Principat ni a l'estranger.

Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document 
públic.

La Massana,                  d                                                    de

Signatura de la persona declarant                                                                                               

1. Declarant

Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:

Annex 5



Declaració jurada d'altres ajudes

Lloc i data de naixement:

Nom i cognoms:

2. Declaració

Adreça:

DECLARO SOTA JURAMENT: 
Que no rebo cap altre tipus d'ajuda d'organismes públics i/o privats, nacionals o estrangers.

Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document 
públic.

La Massana,                  d                                                    de

Signatura de la persona declarant                                                                                               

1. Declarant

Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:

Annex 2



Declaració jurada veracitat de les dades

Lloc i data de naixement:

Nom i cognoms:

2. Declaració

Adreça:

DECLARO SOTA JURAMENT: 
Que les dades declarades a la sol·licitud són certes i que autoritzo al Comú de la Massana a verificar les dades consignades en la sol·licitud, així 
com en la documentació que s'hi incorpori, sense perjudici del que estableix la Llei de protecció de dades personals..

Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document 
públic.

La Massana,                  d                                                    de

Signatura de la persona declarant                                                                                               

1. Declarant

Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:

Annex 4



Declaració jurada d'ajudes socials

Lloc i data de naixement:

Nom i cognoms:

2. Declaració

Adreça:

DECLARO SOTA JURAMENT: 
Que no rebo altres ingressos que els declarats.

Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document 
públic.

La Massana,                  d                                                    de

Signatura de la persona declarant                                                                                               

1. Declarant

Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:

Annex 1



Declaració jurada de les persones que conviuen a l'unitat

Lloc i data de naixement:

Nom i cognoms:

2. Declaració

Adreça:

DECLARO SOTA JURAMENT: 
Que les persones relacionades a continuació conviuen amb mi:

Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document 
públic.

La Massana,                  d                                                    de

Signatura de la persona declarant                                                                                               

1. Declarant

Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:

Annex 3


D:20050406132500+03'00'
D:20050406135726+03'00'
  Sol·licitud d'ajudes socials  
 
(Ajudes a l'infància, joventut, família, gent gran, 
discapacitats i subvenció de taxes i impostos comunals) 
 
1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
Lloc i data de naixement:
Telèfon:
Adreça a efectes de notificació:
Adreça electrònica:
Núm. de passaport/DNI:
Edat:
Núm. de permís de residència i treball (1):
Caducitat (1):
Nacionalitat:
2. Dades de la persona beneficiaria 
Nom i Cognoms:
Lloc i data de naixament:
Telèfon:
Temps de residència al país:
Edat:
Tipus d'ajut:
Nacionalitat:
(1) Ompliu en cas de ser resident estranger/a
Continua al darrere
Sol·licitud d'ajudes socials
(Ajudes a l'infància, joventut, família, gent gran, discapacitats i subvenció de taxes i impostos comunals)
Temps de residència a la Parròquia:
Núm. de passaport/DNI:
Adreça electrònica:
Caducitat (1):
Núm. de permís de residència i treball (1):
Ajuda a la infància i la joventut:
Ajuda a la família, gent gran i persones discapacitades: 
Subvencions de taxes i impostos comunals: 
3. Composició de la llar

  Parentiu  

  Activitat (marqueu el número  

  corresponent al tipus d'activitat)  

  * El número d'identificació correspon als 6 últims números i la lletra que figuren al vostre carnet de la seguretat social.
Tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys han de signar a continuació.  
Sol·licitant
1) Estudiant
2) Mestressa de casa
3) Jubilat/ada o invalidesa
4) Agricultura i ramaderia
5) Indústries manufactureres
6) Producció i distribució d'energia elèctrica gas i aigua
7) Construcció
8) Comerç i reparació de vehicles de motor (...)
9) Hoteleria
10) Transport, emmagatzematge
i comunicacions
11) Sistema financer
12) Activitats immobiliàries i
serveis empresarials
13) Administració pública
14) Educació
15) Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
16) Altres activitats socials i de
serveis prestats a la comunitat;
serveis personals
17) Llars que ocupen personal
domèstic
18) Organismes extraterritorials
19) Treball domèstic a la
comunitat (comunitat de
propietaris)
20) Declarant voluntari sense
activitat
21) Altres (especifiqueu la vostra
activitat)

  Cognoms  
Nom
Núm.
 identificació*
Data

  naixement  
   Nacionalitat
    Estat civil 
Cònjuge o
parella
Germans
    Edat
Els sotasignats declaren sota la seva responsabilitat l'exactitud de totes les informacions que es detallen en aquest formulari i autoritzen al Comú de La Massana a comprovar-ne l'autenticitat mitjançant
els registres i els arxius de l'Administració general (registres de Comerç i de Societats, registre d'Indústria i registre de vehicles), de l'Administració comunal, de la Caixa Andorrana de Seguretat Social o de qualsevol
altre organisme o entitat del Principat d'Andorra.
Signatures
Sol·licitant
Cònjuge o parella
Altres membres:
Fills
 Altres
  (especifiqueu-los)
Pare o tutor
Mare o tutora
Sol·licitant
Ingressos totals de la unitat familiar o llar:
4. Ingressos econòmics anuals, obtinguts durant l'any anterior, per tots els membres de la llar que resideixen en l'habitatge per al qual  se sol·licita l'ajut 
Membres
de la llar
 Cònjuge o
  parella
Mare o tutora
Fills
  Altres
   (especifiqueu-los)
Ingressos
d'origen salarial 
Ingressos lligats a les activitats
 econòmiques (autònoms)
Ingressos
Nombre mitjà de
 treballadors assalariats 
Ingressos lligats
 a les rendes dels
 actius financers
Ingressos lligats
 a les rendes d'assegurances
 de vida, invalidesa i similars.
Pensions d'aliments
Ingressos lligats
 a les rendes
per propietats
Ingressos lligats
 a la tinença d'accions
o participacions en
 societats mercantils
Altres ingressos
Ingressos
Especifiqueu-ne
l'origen
Totals
(sumeu les
 columnes)
  durant l'any anterior (sumeu totes les columnes)
Germans
Pare o tutor
5. Situació familiar (marqueu amb una creu la situació que escaigui)
6. Modificació de la situació del sol·licitant d'un ajut social en relació amb l'any civil anterior (també s'han de preveure les modificacions que afecten el cònjuge o parella) 
Indiqueu la persona afectada per la invalidesa o la baixa:
Indiqueu els ingressos mensuals de la persona afectada per la invalidesa o la baixa en el moment de presentar la sol·licitud:
 /mes
7. Altres ajuts durant l'exercici en curs 
Esteu rebent algun ajut d'algun altre organisme?
Heu sol·licitat algun ajut d'alguna altra institució?
En cas de resposta afirmativa en alguns dels tres supòsits anteriors especifiqueu-los:
Tipus d'ajut i nom de l'organisme o la institució que l'atorga
Import de l'ajut concedit per a l'exercici en curs:
8. Observacions 
9. Declaració
Declaro que totes les dades declarades en l'imprès 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, d'acord
amb l'ordenament jurídic del Principat d'Andorra.
 ..................................................  , ...........  d ........................................... del .............                                            
Signatura del/de la sol·licitant
Legislació aplicable
Reglament d'ajuts socials en vigència.
Documents a adjuntar a la sol·licitud d'ajudes socials 
Documents
Fotocòpia i original del passaport o DNI del sol·licitant i de la persona beneficiària. En cas que el sol·licitant de l'ajuda social sigui el tutor o curador del beneficiari, còpia de la resolució judicial del seu nomenament
Justificants d'ingressos i de despeses de tot tipus, així com dels saldos de comptes bancaris tant de la persona sol·licitant com dels membres de la unitat de convivència, corresponents al darrer any civil.
En el cas de famílies monoparentals i famílies nombroses, llibre de família o document acreditatiu de monoparentalitat.
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.
Declaració jurada de no rebre altres ingressos que els declarats (Annex 1)
Extracte de punts de vellesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social dels membres de la llar.
Declaració jurada de no disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús, ni al Principat ni a l'estranger (Annex 5)
En el cas d'activitats per infants i/o joves, fotocòpia de l'assegurança extraescolar, targeta de la CASS i certificat mèdic que indiqui que pot fer l'activitat, si escau.
Document acreditatiu d'emancipació legal, en el seu cas.
En el cas de famílies amb altres dificultats, discapacitats, malalties cròniques, expedient obert a AASE Infància, etc., cal acreditar-ho documentalment. 
Justificants d'altres ajuts rebuts d'organismes públics i/o privats, nacionals o estrangers, o, en cas negatiu, declaració jurada de no rebre cap altre tipus d'ajut (Annex 2). 
Declaració jurada que les dades declarades a la sol·licitud són certes i verdaderes (Annex 4)
Informe social del treballador social del Comú de la Massana que valori l'estat de necessitat, risc o exclusió social de la persona o família.
Declaració jurada dels membres que conviuen a la unitat de convivència (Annex 3).
Declaració jurada d'habitatge 
Lloc i data de naixement:
Nom i cognoms:
2. Declaració
Adreça:
DECLARO SOTA JURAMENT:Que no disposo de cap altre habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús, ni al Principat ni a l'estranger.
Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document públic.
La Massana,                  d                                                    de
Signatura de la persona declarant                                                                                               
1. Declarant
Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:
Annex 5
Declaració jurada d'altres ajudes
Lloc i data de naixement:
Nom i cognoms:
2. Declaració
Adreça:
DECLARO SOTA JURAMENT:Que no rebo cap altre tipus d'ajuda d'organismes públics i/o privats, nacionals o estrangers.
Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document públic.
La Massana,                  d                                                    de
Signatura de la persona declarant                                                                                               
1. Declarant
Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:
Annex 2
Declaració jurada veracitat de les dades
Lloc i data de naixement:
Nom i cognoms:
2. Declaració
Adreça:
DECLARO SOTA JURAMENT:Que les dades declarades a la sol·licitud són certes i que autoritzo al Comú de la Massana a verificar les dades consignades en la sol·licitud, així 
com en la documentació que s'hi incorpori, sense perjudici del que estableix la Llei de protecció de dades personals..
Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document públic.
La Massana,                  d                                                    de
Signatura de la persona declarant                                                                                               
1. Declarant
Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:
Annex 4
Declaració jurada d'ajudes socials
Lloc i data de naixement:
Nom i cognoms:
2. Declaració
Adreça:
DECLARO SOTA JURAMENT:Que no rebo altres ingressos que els declarats.
Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document públic.
La Massana,                  d                                                    de
Signatura de la persona declarant                                                                                               
1. Declarant
Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:
Annex 1
Declaració jurada de les persones que conviuen a l'unitat
Lloc i data de naixement:
Nom i cognoms:
2. Declaració
Adreça:
DECLARO SOTA JURAMENT:Que les persones relacionades a continuació conviuen amb mi:
Tanmateix he estat informat que si aquesta declaració no s'adapta a la realitat pot ser constitutiva d'un delicte de falsedat en document públic.
La Massana,                  d                                                    de
Signatura de la persona declarant                                                                                               
1. Declarant
Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:
Annex 3
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