
 Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol·licita

Codi postal/població:

Data de naixement:

Nacionalitat:

Telèfons: Correu  electrònic:

NIA:

2. Dades de contacte a efectes de notificacions en cas que siguin diferents de les que consten en el punt 1

Sol·licitud per accedir al procediment d'adjudicació dels habitatges per a 
joves de la Residència Jovial d'Andorra la Vella

3. Sol·licita un habitatge:

Continua al darrere

Núm. de passaport o DNI:

Lloc de naixement:

Adreça: Núm.:

Edifici: Bloc: Escala: Pis: Porta:

Codi postal/població:

Telèfons: Correu  electrònic:

Adreça: Núm.:

Edifici: Bloc: Escala: Pis: Porta:

Una habitació o estudi Dues habitacions Mobilitat reduïda

4. Dades del segon membre, major d'edat, de la unitat de convivència

nom i cognoms passaport/DNI data de  naixement parentiu

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

5. Dades del/s menor/s que conviuran a l'habitatge

nom i cognoms passaport/DNI data de  naixement parentiu

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

6. Declaració

El sotasignat,  ....................................................................................................em comprometo a complir les condicions que s'assenyalen al 
Reglament regulador del procediment d'adjudicació dels habitatges per a joves de la Residència Jovial d'Andorra la Vella. Declaro que 
les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi adjunten corresponen a la realitat.

 Andorra la Vella,                     d                                                         del



7. Documentació que cal adjuntar

- Sol·licitud degudament omplerta i signada.

- Còpia del/s document/s d'identitat vigent/s dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys (passaport per a les persones de  
nacionalitat andorrana, i permís de residència i el document nacional d'identitat en vigor o el passaport per a les persones d'altres  
nacionalitats). En cas de conviure amb infants caldrà aportar el seu passaport o el document nacional d'identitat així com el document  
que acrediti la relació jurídica entre el peticionari i els fills, referent a la patria potestat, guàrdia i custòdia o règim de visites.

- Declaració jurada (segons model adjunt Annex 1) degudament omplerta i signada pel sol·licitant. 

- Certificat de punts de vellesa adquirits a la CASS de tots els membres majors de 18 anys de la unitat familiar, que contingui com  a  
mínim el període d'un any anterior a la data d'inici de presentació de sol·licituds. En el supòsit de no estar-hi afiliat, caldrà aportar  un 
certificat negatiu d'afiliació de la CASS.

- Per a les sol·licituds d' habitatges adaptats per a persones discapacitades físiques que requereixin de l'ajuda tècnica d'una cadira de 
rodes per ser totalment autònomes, caldrà aportar, a més a més, el certificat del grau de disminució (mínim 33%) emès per la 
CONAVA.

8. Legislació aplicable

- Llei d'arrendaments de finques urbanes de  30 de juny del 1999

- Codi de l'Administració, publicat al BOPA núm.06, any 01, del 10 d'abril de 1998

- Reglament regulador del procediment d'adjudicació dels habitatges per a joves de la Residència Jovial d'Andorra la Vella

- Reglament regulador del procediment d'adjudicació dels habitatges per a joves de la Residència Jovial d'Andorra la Vella, rubricat al 
marge de cada pagina i signat al final del document amb la menció de llegit i acceptat.



Annex 1 - Declaració jurada

Declaració jurada relativa a la facultat del sol·licitant per ser adjudicatari dels habitatges per a joves JOVIAL

Declaro sota promesa:

- Que l'habitatge sol·licitat constituirà el meu domicili habitual i permanent 

- Que no sóc titular del ple domini o d'un dret real d'ús o de gaudi sobre cap altre habitatge

- Que el meu estat civil és ...............................................................................................................

- Que tinc sota la meva guarda i custòdia ............................................. (indicar nombre) fills o menors dels quals n'exerceixo la 

guarda i custòdia o en tinc atribuit un regin de visites

- Que els meus ingressos anuals ascendeixen a un total de ................................ €, tenint en compte tant els que provenen del 

treball per compte propi o com assalariat, així com qualsevol altra renda que derivi del capital propi, del patrimoni, de pensions 

o de qualsevol altre origen

- Que no requereixo d'assistència personal per portar a terme les activitats de la vida diària

- Que he llegit el contingut de les bases reguladores i que n'accepto plenament el seu contingut.

I perquè consti així signo aquesta declaració

(Segell)                                                                    (Signatura)

Andorra la Vella, del 




