Sol·licitud d’inscripció al Cens de Població
1. Persona que sol·licita
Núm. d’identificació (NIA):
Nom i cognoms:
Sexe:

F

M

Estat civil:

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Nacionalitat:

Professió:

Nom dels pares:

/

Núm. cap de casa:

Parentiu cap de casa:

Carrer:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Població:

Escala:

Pis:

Porta:

Parròquia:

Telèfons:

adreça electrònica:

Autoritzo al Comú de La Massana a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil
andorrà:
i /o a l'adreça electrònica:
Drets electorals:

Data d’alta a la parròquia:
Entitat bancària:

Núm. compte: AD/

Observacions:

2. Relació familiar
Nom i cognoms:
Núm. de cens:

Relació cap de casa:

Professió:

Relació cap de casa:

Professió:

Relació cap de casa:

Professió:

Nom pare/mare/tutor:
Nom i cognoms:
Núm. de cens:
Nom pare/mare/tutor:
Nom i cognoms:
Núm. de cens:
Nom pare/mare/tutor:

3. Data i signatura
La Massana
,

d

Signatura del/de la sol·licitant

de

Si

No

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció
Per als nous residents
- Passaport o document nacional d’identitat.
- Domiciliació bancària. Format IBAN.
- Contracte de lloguer del domicili actual o escriptura si sou propietari o certificat del propietari. En cas de no ser el
titular del contracte de lloguer o de l'escriptura, és necessari adjuntar una declaració jurada del titular del contracte
de lloguer o escriptura.

- Permís de residència o treball, expedit pel Servei d’Immigració.
- Llibre de família o document de convivència.

P er als residents procedents d’una altra parròquia d’Andorra
- Baixa del Cens de Població de la parròquia on residíeu anteriorment.
- Domiciliació bancària. Format IBAN.
- Contracte de lloguer del domicili actual o escriptura si sou propietari o certificat del propietari. En cas de no ser el

t itular del contracte de lloguer o de l'escriptura, és necessari adjuntar una declaració jurada del titular del contracte
de lloguer o escriptura.

- Rebut de foc i lloc.

P er als infants nascuts al Principat o fora del Principat fills de residents
- Certificat del Registre Civil o llibre de família.
- Permís de residència o treball, expedit pel Servei d’Immigració.
P er a les persones que han estat donades de “Baixa Administrativa”
- Documentació diversa que acrediti la seva residència al país des de la data de la baixa.

Informació complementària
- Els documents que heu de presentar han de ser fotocòpies acompanyades dels originals.
- Els documents que heu de presentar que no estiguin en llengua catalana, castellana o francesa, han d’acompanyar-se
amb una traducció en català.
- Al moment d’efectuar la inscripció heu de fer efectius els tributs de l’any en curs, llevat que els hagueu abonat en un altre
Comú.

Legislació aplicable
- Ordinació tributària del Comú de La Massana en vigor.
- 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 de La Massana, 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
i certificació sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic lamassana@lamassana.ad
o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú, Av. Sant Antoni, núm. 29, AD400 - La Massana.

