
1. Persona que sol·licita 

Núm. identificació (NIA):

…………………………………………...................................................................................................................................................................  

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

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

Sol·licitud de modificació al cens de població

4. Data i signatura

La Massana,               d'                                       de

Signatura del /de la sol·licitant

Nom i cognoms: 

Modificació per tota la família: Si No Telèfon i adreça electrònica:

Nom i cognoms dels familiars o convivents que fan la modificació: 

2. Tipus de modificació

Adreça:

           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 

Codi Postal i població:

Domiciliació bancària: Núm.. de compte: AD

Nacionalitat: Estat civil: Data de naixement:

Si NoDrets electorals:

3. Altres modificacions o observacions

1-

2-



       Documentació que s'ha d'adjuntar 

Per canvi d'adreça:

Per canvi de domiciliació bancària:

Per modificar la nacionalitat:

Per modificar la data de naixement o nom i cognoms:

Per modificar l'estat civil: 

Original i fotocòpia del contracte de lloguer o escriptura si és propietari.

Fotocòpia de la targeta IBAN.

Original i fotocòpia del passaport.

                                                                                    Partida de naixement o fotocòpia del passaport , DNI, o Certificat del  
Registre Civil, segons el cas.

                                       Segons el cas: Fotocòpia del llibre de família,  Certificat de matrimoni del Registre Civil , Certificat de   
la Batllia o Acta de divorci.

A 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 les mesures necessàries per 
garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació 
vigent no disposi el contrari, a l'adreça electrònica lamassana@lamassana.ad o be directament al servei de tràmits del Comú. 
  
  
  
 

Legislació aplicable


1. Persona que sol·licita 
Núm. identificació (NIA):
…………………………………………................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
 Sol·licitud de modificació al cens de població
4. Data i signatura
La Massana,               d'                                       de
Signatura del /de la sol·licitant
Nom i cognoms: 
Modificació per tota la família: 
Telèfon i adreça electrònica:
Nom i cognoms dels familiars o convivents que fan la modificació: 
2. Tipus de modificació
           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 
Codi Postal i població:
Núm.. de compte:
AD
Drets electorals:
3. Altres modificacions o observacions
1-
2-
Irene Cachafeiro
Normal
CarmenB
2
Microsoft Office Word
07/06/2006 14:32:00
07/08/2009 12:44:00
07/08/2009 12:44:00
1
1
58
408
4
Comu de La Massana
139264
31
14
572
07/08/2009 12:44:00
       Documentació que s'ha d'adjuntar 
Original i fotocòpia del contracte de lloguer o escriptura si és propietari.
Fotocòpia de la targeta IBAN.
Original i fotocòpia del passaport.
                                                                                    Partida de naixement o fotocòpia del passaport , DNI, o Certificat del 
Registre Civil, segons el cas.
                                       Segons el cas: Fotocòpia del llibre de família,  Certificat de matrimoni del Registre Civil , Certificat de  
la Batllia o Acta de divorci.
A 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 les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça electrònica lamassana@lamassana.ad o be directament al servei de tràmits del Comú.
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