Govern d'Andorra
Servei d'Immigració

Data d'entrada:
Tipus:

Núm. identif.:

Nivell:

Núm. sol·li.:

Sol·licitud d'autorització de residència passiva
Titular principal

Persona a càrrec

1. Persona que sol·licita
Cognoms:
Sexe:

Nom:
D

H

Data de de naixement:

Lloc de naixement:

Província/Departament:

País:

Nacionalitat:

Nom del pare:

Nom de la mare:

Passaport

Estat civil:

Núm.:

DNI

Data d'expedició:

Lloc d'expedició:

Professió:

Data d'entrada a Andorra:

Adreça actual a Andorra:
Adreça a l'estranger:
Data d'inici a l'adreça a l'estranger:

Telèfon:

2. Familiars que conviuen amb la persona que sol·licita (cònjuges, fills, pares i germans)
Nom i cognoms

Sexe

Data naixement

Parentiu

Núm. identificació

Autorització

3. Adreça durant els darrers anys
Adreça completa

Període
De

a

De

a

4. Data i signatura
Escaldes-Eng ordany,

d

de

Signatura

Nota important: les dades i els documents continguts en aquesta sol·licitud estan subjectes a la Llei 15/2003, qualificada de protecció
de dades personals, a l'article 10 de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig del 2002, i a la modificació del Decret regulador del
Servei d'Immigració, de data 25 d'octubre del 2006.
Servei d'Immigració. C/ de les Boïgues, 2, planta baixa. AD700 Escaldes-Engordany
Tel.: (+376) 87 20 72. Fax: (+376) 87 20 73. A/e: servei.immigracio@govern.ad. Pàgina web: www.treball.ad
(imprès gratuït) (segueix al darrere)

Govern d'Andorra
Servei d'Immigració

Condicions per obtenir la residència passiva

D'acord amb la Llei qualificada de residències passives, publicada al BOPA núm. 93, any 18, del 30 de novembre del
2006, i d'acord amb el Reglament de desenvolupament de le Llei qualificada de residències passives, publicada al BOPA
núm. 16, any 19, del 7 de febrer del 2007 les condicions, amb efectes enunciatius i no limitatius, per obtenir la residència
passiva són les següents:
• Original i fotocòpia del DNI o passaport en vigor
• Certificat d'antecedents penals del país d'origen i dels darrers països de residència degudament legalitzats
• Una fotografia recent en color (35x40 mm)
• Certificat d'estat civil.
Solter: certificat oficial de solteria o declaració jurada signada pel sol·licitant.
Casat: certificat oficial de matrimoni legalitzat.
Separat: fotocòpia de la sentència de separació.
Divorciat: fotocòpia de la sentència de divorci.
• Original i fotocòpia del contracte del pis, escriptura, compromís de compravenda o contracte privat de compravenda a nom
de la persona que sol·licita
• Compromís de 183 dies
• Justificació d'una cobertura per malaltia, incapacitat i vellesa
• Demostrar que té ingressos anuals superiors al 300% del salari base d'Andorra, més un 100% de més per cada persona a càrrec,
per mitjà d'un certificat bancari d'Andorra o de l'estranger (signatures notarials) o l'última declaració de la renda (i patrimoni)
o pensions
• Full de signatura
• Passar la revisió mèdica al Servei Mèdic d'Immigració

A més, per a les renovacions:
• Últim rebut de la llum, del telèfon o del lloguer
• Certificat de residència del comú amb l'adreça actual
• Document acreditatiu de la vigència de l'assegurança

