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Sol·licitud d’inscripció al Cens de Població

3. Data i signatura

Sant Julià de Lòria,                   d                                                                      de

Signatura de la persona que sol·licita

Núm. d’identificació:

Nom dels pares:

1. Persona que sol·licita

Nom i cognoms:

Professió:

Sexe:       M         F

Data entrada a Andorra:

Estat civil:

Procedència: Núm. cap de casa:

Règim de residència: Principal          Secundària
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Data i lloc de naixement:

Nacionalitat:

Parentiu cap de casa:

Edifici:

Adreça:

Població: Telèfon:

Drets electorals: Sí          No

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Data d’alta a la parròquia:

Entitat bancària: Compte IBAN: AD

Nom de la persona de contacte: Telèfon:

Nom i cognoms del cònjugue:

2. Relació familiar

Nom i cognoms dels familiars:

Signatura del / de la funcionari/ària receptor/a



4. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció

a) Per als nous residents
• Per als no andorrans, passaport o document nacional d’identitat.
• Per als no andorrans, permís de residència o treball, expedit pel Servei d’immigració.
• Domiciliació bancària (sucursal, núm. de compte...).
• Certificat del propietari o contracte de lloguer del domicili actual, o escriptura si sou propietari (si escau, satisfer la contribució sobre

adquisició de béns immobles A3-I del Reglament fiscal).
• Llibre de família o document de convivència (notarial o consular).

b) Per als nous residents procedents d’una altra parròquia d’Andorra
• Baixa del Cens de Població de la parròquia on residíeu anteriorment.
• Domiciliació bancària (sucursal, núm. de compte...).
• Certificat del propietari o contracte de lloguer del domicili actual, o escriptura si sou propietari (si escau, satisfer la contribució sobre

adquisició de béns immobles A3-I del Reglament fiscal).
• Llibre de família o document de convivència (notarial o consular).
• Rebut d’unitat familiar (si us l’han cobrat a la parròquia on residíeu anteriorment).

c) Per a les inscripcions amb residència secundària
• Per als no andorrans, passaport o document nacional d’identitat.
• Domiciliació bancària (sucursal, núm. de compte...).
• Certificat del propietari o contracte de lloguer del domicili actual, o escriptura si sou propietari (si escau, satisfer la contribució sobre

adquisició de béns immobles A3-I del Reglament fiscal).
• Llibre de família o document de convivència (notarial o consular).

d) Per als infants nascuts al Principat o fora del Principat fills de residents
• Certificat del Registre Civil o llibre de família.
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5. Informació complementària

• Els documents que heu de presentar han de ser els originals.
• Per als nous residents, al moment d’efectuar la inscripció heu de fer efectius els tributs de l’any en curs.
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