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Familiars
No Andorrans

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN SOLLICITUDS D’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER FAMILIARS NO
ANDORRANS, QUE DEPENGUIN DE CIUTADANS ANDORRANS RESIDENTS A ESPANYA (No vàlid per ascendents
d’estudiants).
-

Imprès de sollicitud (Ex-01, Ex-03 ó Ex-07: segons el tipus d’Autorizació de Residència que demani ), degudament
emplenat (per duplicat).

-

Passaport del seu país en vigor. Original i fotocòpia (sense retallar). En cas que l’esmentat passaport estigui caducat,
cal aportar-ne còpia, i també de la sollicitud de renovació.

-

Tres (3) fotografies de mida carnet, en posició frontal, amb el fons blanc. (no vàlides fotocòpies).

-

En cas de sollicitud de renovació: Targeta d’Identitat –residència- anterior en vigor. Original i fotocòpia.

-

Documents que acreditin el vincle de parentesc amb el reagrupant de nacionalitat andorrana, degudament legalitzats.
Original i fotocòpia.

-

Targeta d’Identitat –residència- per andorrans, vigent, del ciutadà andorrà resident. Original i fotocòpia.

En cas que preteneu realitzar activitats laborals per compte d’altri o per compte propi, a més a més, cal
aportar la següent documentació –segons escaigui-:
COMPTE D’ALTRI:
- Contratcte de treball firmat per l’empresari i el treballador de durada igual o superior a un any.
COMPTE PROPI:
1) Relació de les autoritzacions o llicències que calguin per a la installació, obertura o situació en què es trobin els
tràmits per a la seva obtenció, incloent, si escau, les certificacions de sollicitud davant els organismes corresponents.
2) Còpia de la documentació que acrediti que posseïu la capacitació i, si escau, la qualificació professional legalment
exigida per a l’exercici de la professió.
3) Acreditació que disposeu de la inversió econòmica suficient, o compromís de recolzament de banda d’institucions
financeres o d’altres.
4) Projecte d’establiment o activitat a realitzar, amb indicació de la inversió prevista, la seva rendibilitat esperada i, si
escau, llocs de treball de creació prevista.
A manera d’exemple, i amb independència de la seva justificació mitjançant d’altres mitjans admissibles en Dret, els
apartats 2, 3 i 4 poden ser acreditats amb l’informe de valoració emès per una de les siegüents organitzacions:
Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA)
Associació Nacional d’Empresaris i Professionals Autònoms (ASNEPA)
Confederació Intersectorial d’Autònoms de l’Estat Espanyol (CIAE)
Organització de Professionals i Autònoms (OPA)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
- Personalment pel sol·licitant, qualsevol dia laborable, de dilluns a dijous, ininterrompudament, de 9:00h a 17:30h., o
divendres, de 9:00h a 14:00h, directament, (sense cita prèvia), al Carrer de Múrcia, 42, 08027, BARCELONA. [Horari
d’estiu: De 16 de juny a 15 de setembre, dies laborables, de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores]

- Els documents en IDIOMA ESTRANGER han d’anar acompanyats de TRADUCCIÓ OFICIAL al català o castellà, pel
consolat o un traductor jurat. Els certificats estrangers de vincle de parentesc han de ser degudament legalitzats.

- Tots els documents s’han de presentar amb ORIGINAL I UNA FOTOCÒPIA sense retallar.
- El model oficial de sol·licitud, que és gratuït, és disponible als llocs web d’informació d’internet (www.mir.es,
www.mpt.es, http://extranjeros.mtin.es), i pot ésser reproduït per qualssevol sistemes (fotocòpies, impressores, etc...)
CORREU ELECTRONIC

INFORMACIÓ: infoext.barcelona@mpt.es

Carrer de Múrcia, 42
08027 Barcelona

