
Govern d’Andorra

1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms:

Nom i cognoms del representant legal:

Nom i cognoms del representant acreditat:

Data i lloc de naixement:      

Núm. de passaport/DNI:      Gènere:

Adreça:        

Parròquia:       País:

Adreça electrònica:      Tel. fix/mòbil:

Contacte Notaria:

2. Sol·licito

Que, d’acord amb la legislació vigent, m'informin si disposo Número d’Identificació Administrativa (NIA) ja assignat i en cas negatiu, 
m’atorguin un i m’inscriguin al Registre d’Identificació Administrativa.

3. Data i signatures

Lloc i data:

Signatura de la persona que sol·licita

Documentació general que s'ha d'adjuntar

 F Passaport o Document d’Identitat (en el seu defecte certificació de la partida de naixement).
 F Documents acreditatius de la condició de representant, si la sol·licitud està feta per un representant.

Legislació aplicable

• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003, publicada al BOPA núm. 003, any 16, del 21 de gener del 
2004.

• Llei 8/2007, de 17 de maig de regulació del Número d’Identificació Administrativa, publicada al BOPA núm. 050, any 19, del 20 de juny 
del 2007.

Sol·licitud d’informació o atorgament del Número d’Identificació Administrativa 
F Atorgament       F Informació
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Informació important

a) Les dades recollides en aquest formulari de sol·licitud del NIA, s’integren en el Registre d’Identificació Administrativa amb la finalitat 
de facilitar la identificació de les persones que es relacionen amb el Govern, els comuns i els organismes oficials i les entitats publiques 
determinats per reglament.

b) El responsable del seu tractament és l’OIA, situada al Departament de Justícia i Interior:

Departament de Justícia i Interior
Ctra. de l'Obac
Edifici Administratiu de l'Obac, 
AD700 Escaldes-Engordany
Adreça electrònica: interior@govern.ad

c) Les dades personals, inclòs el NIA, poden ser comunicades a l’administració de l’estat, a l’administració comunal o els organismes oficials 
i entitats publiques que s’hagi determinat per reglament, per al compliment de les seves finalitats.

d) Les persones interessades disposen dels drets d’accés a les seves dades personals i de rectificació, que poden exercir davant l’OIA.
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