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Sol·licitud de modificació al Cens de Població

4. Data i signatura

Sant Julià de Lòria,                   d de

Signatura de la persona que sol·licita

Núm. d’identificació:

1. Persona que sol·licita

Nom i cognoms:

Modificació per a tota la família:       Sí         No

Nom i cognoms dels familiars
que han de fer la modificació:
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Telèfon:

2. Modificació

Signatura del / de la funcionari/ària receptor/a

Telèfon:

Edifici:

Adreça:

Població:Bloc: Escala: Pis:

Entitat bancària: Compte IBAN: AD

Nacionalitat: Estat civil: Data de naixement:

País d’origen: Professió: Drets electorals: Sí          No

Nom i cognoms:

Data de baixa de la parròquia: Destinació:

3. Altres modificacions

2:

1:



5. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de modificació

a) Per modificació d’adreça
• 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).

b) Per modificació de domiciliació bancària
• Ordre de canvi de domiciliació bancària.

c) Per modificació de data de naixement o de nom i/o cognoms
• Partida de naixement o passaport o DNI, segons el cas.

d) Per modificació de drets electorals
• Certificat de drets polítics (expedit pel Govern).
• Passaport andorrà.

e) Per modificació de nacionalitat
• Passaport.

f ) Per modificació de règim de residència (de secundària a primària)
• Permís de residència o treball expedit pel Servei d’Immigració.

g) Per modificació d’estat civil
• Llibre de família, certificat de matrimoni del Registre Civil, certificat de la Batllia o acta de divorci, segons el cas.
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