Sol·licitud al Cens de Població
Inscripció

Modificació

Baixa

1. Persona que sol·licita
Núm. d'identificació administrativa:

Sexe:

M

F

Nom i cognoms:
Adreça:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Procedència:

Codi postal/Població:
Lloc i data de naixement :
Estat civil:

Nacionalitat:

Professió:

Nom dels pares:
Adreça electrònica:

Telèfons:
Entitat bancària:

Compte IBAN: AD

Observacions:

2. Relació familiar
Parentiu amb el cap de casa:

NIA:

Nom i cognoms del cap de casa:

3. Baixa al Cens de la parròquia (*)
Baixa individual
Baixa col·lectiva (especifiqueu els membres que es donen de baixa)

Destinació:

4. Data i signatura

T5-5100

Andorra la Vella,
d
Signatura de la persona que sol·licita

(*) Ompliu-ho únicament en cas de donar-vos de baixa de la parròquia.

del
Signatura del cap de casa

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud al Cens de població
Inscripcions al Cens de població
a) Nous residents

Passaport o document nacional d'identitat
Permís de residència o treball, expedit pel Servei d'Immigració
Contracte de lloguer del domicili actual en cas de no ser-ne el propietari.
Llibre de família o document de convivència (si s'escau)
Targeta on consti el número del compte IBAN
b) Per als residents procedents d'una altra parròquia d'Andorra
Baixa al Cens de població de la parròquia on residíeu anteriorment
Contracte de lloguer del domicili actual en cas de no ser-ne el propietari
Llibre de família o document de convivència (si s'escau)
Rebut de foc i lloc de l'any en curs
Targeta on consti el número del compte IBAN
c) Per als infants nascuts al Principat o fora del Principat fills de residents
Certificat del Registre Civil
Modificació al Cens de població
a) Canvi d'adreça
Contracte de lloguer del domicili actual en cas de no ser-ne el propietari
b) Dades personals
Certificat al Registre Civil
Baixa al Cens de població
Per als no andorrans, baixa del Registre del Servei d'Immigració en cas de baixa definitiva del Principat

Informació complementària
 Els documents que heu de presentar han de ser els originals.
 Al moment d'efectuar la inscripció heu de fer efectius els tributs de l'any en curs.
 Les persones sol·licitants estan obligades a comunicar qualsevol canvi en la seva situació que comporti una alteració de les dades que
figuren al Comú.
 Els edificis de la parròquia d'Andorra la Vella afectats per la caiguda de blocs rocosos són els següents:
- Carrer Font del Puial núm.12-14-16-18-20
- Carrer Ciutat de Valls núm.30
- Carrer Mestre Xavier Plana núm.2, 4,6,12,14-16, 18-20, 22-24
- Carrer Gil Torres núm. 13-15, 17-45, 38-44, 40-42, 47-49-51, 57, 59, 61 i 63
- Carrer El Cedre de la partida el Cedre zona Barrers del Camp, al costat cementiri nou
- Carrer Roureda Tapada núm. 10,12 i 14
- Carrer Major sense número darrera núm.32-34
- Carrer dels Barrers núm.26-32, 36-38-40, 34 i 39
- Carrer Tossalets i Vinyals núm. 21, 17-19, 13-15 i 10-12-14-16
- Carretera de La Margineda núm. 5-11

Legislació aplicable
 Llei 9/2007 del 17 de maig del Cens, publicada al BOPA núm.50 del 20 de juny del 2007.
 Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre de 1993, publicada al BOPA núm.64 del 29
de novembre de 1993.

