
Govern d’Andorra

1. Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms:       Núm. de cens:

Adreça electrònica:      Tel. fix/mòbil:

Dades de la discapacitat reconeguda: Grau de menyscabament: ................. %  Data de resolució:

2. Dades de la persona representant

Nom i cognoms:       Núm. de cens:

Adreça electrònica:      Tel. fix/mòbil:

Qualitat de la representació:

3. Fitxa de signatura i fotografia

Signatura:

4. Autorització, declaració i consentiment de verificació de dades

Autoritzo al Departament de Benestar a consultar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar si compleixo les 
condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud.

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, autoritzo el Govern d’Andorra a demanar i utilit-
zar la informació continguda en els registres i en els arxius, els dels comuns, els de la CASS, els dels centres escolars, els de les ambaixades a Ando-
rra o els de qualsevol altre organisme o entitat, amb la mateixa finalitat exclusiva de verificar les dades, avaluar la sol·licitud i agilitzar els tràmits.

Declaro que totes les dades són certes i completes i que estic assabentat/ada que una falsedat o una omissió eventual en aquest document 
pot donar lloc a la pèrdua autonòmica de la tarja blava sol·licitada i incoació d’un procediment judicial per possible delicte de falsedat en 
document públic o privat, que pot ser castigat amb una pena de fins a tres anys de presó, segons l’article 435 del Codi Penal.

5. Data i signatura

Lloc i data:

Signatura de la persona sol·licitant

Sol·licitud de tarja blava
 Nou        Renovació        Duplicat per pèrdua        Duplicat per robatori        Duplicat per deteriorament

P2
 G

00
1 

- 1
0/

12
/2

01
5

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

Foto



Documentació que s'ha d'adjuntar

En els casos de nou o de renovació

  Carnet de la CASS
  Passaport/DNI

En els casos de duplicats per pèrdua o per robatori:

  Denúncia del Servei de Policia 

En els casos de duplicats per deterioramemt

  Tarja en mal estat

Legislació aplicable

• Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002.
• Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les 

disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004.
• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
• Decret que regula el fitxer de dades de caràcter personal denominat “Registre de les persones valorades pel Ministeri de Salut i Benestar a la Comissió Nacional 

de Valoració (Conava) i de les prestacions que se’n deriven d’acord amb la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat”
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