Govern d’Andorra

Sol·licitud de passaport
 Demanda de nacionalitat

 Modificació de nacionalitat

 Renovació

 Doble provisional

 Duplicat

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms:							
Núm. de cens:

Adreça electrònica:							
Tel. fix/mòbil:
Dades per a la digitalització

Signeu dins el quadre.
Heu d’utilitzar un retolador de color negre i de punta gruixuda.

Els majors de 12 anys s'han de presentar a les dependències del Govern o dels comuns per escanejar les empremtes digitals

Espai reservat a l'Administració
Núm. de passaport:				

Data de l'expedició:

Resolució del Govern núm.:				

Data:

3. Data i signatura
Lloc i data:
 Autoritzo el Govern a enviar-me un SMS en relació a aquest tràmit

 Sol·licito recuperar el passaport anterior invalidat

Signatura del pare/de la mare/del tutor, si el sol·licitant és menor de 18 anys.

I nformació complementària
• Les persones que adquireixen la nacionalitat andorrana segons els articles 10 i 11 estan subjectes a l'avaluació de la suficient integració
davant de la Comissió de la Nacionalitat, excepte les persones que han cursat l'escolarització obligatòria.
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• Per renovar el passaport en el cas de pèrdua o robatori, cal presentar la denúncia expedida per la Policia andorrana.
• Les persones concernides per l'article 35 han de presentar la sol·licitud abans de l'any natural a partir del naixement de l'infant.
• Les persones que sol·licitin un passaport doble provisional han d'omplir la declaració de retorn del passaport (Y2T004)

La renovació i el duplicat es poden obtenir en 30 minuts demanant la cita prèvia al web de Tràmits

Nom del representant legal si el sol·licitant és menor:

Documentació general que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Demanda de nacionalitat
FF Consulteu la fitxa explicativa Y2FT001 per saber la documentació que us cal segons l'article pel qual sol·liciteu la demanda.
Modificació de nacionalitat
FF Consulteu la fitxa explicativa Y2FT001 per saber la documentació que us cal segons l'article pel qual sol·liciteu la demanda.
Renovació
FF El passaport caducat
Doble provisional
FF Justificant de l'àgencia o comprovant dels bitllets de viatge
Duplicat
FF En cas de pèrdua o robatori, cal presentar la denúncia expedida per la Policia Andorrana..

Legislació aplicable
• Decret legislatiu del 28 de març del 2007 de publicació del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d'octubre de 1995, amb les seves modificacions successives
• Reglament per a l'apreciació de la suficient integració a Andorra, del 3 de maig de 1996
• Decret de l'onze de desembre del 2013 d'aprovació del Reglament relatiu al passsaport ordinari
• Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003
• Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, que regula el fitxer de dades personals del Registre de nacionalitat,
del ministeri encarregat d'Interior
• Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, modificat del Decret del 24 de març del 2010 que regula el fitxer
de dades personals del Registre d'expedició de passaports del ministeri encarregat d'Interior

