Sol·licitud d'atorgament de subvenció als joves
emprenedors d'Andorra la Vella
Subvenció 1r any d'activitat

Subvenció 2n any d'activitat

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:

Núm. de passaport o DNI:

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Adreça:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

País:

Codi postal/població:
Telèfons:

Fax:

Adreça electrònica:

Entitat bancària:

Compte IBAN: AD

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

2. Comerç o indústria
Nom comercial:

NIA:

Activitat de l'empresa:
Adreça:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi postal/població:
Telèfons:

Fax:

Adreça electrònica:

3. Declaració
El sotasignat, en nom propi, o en qualitat de (càrrec que ocupa): ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................., de
l'empresa.................................................................................................................................................................................................... em comprometo
a complir les condicions que s'assenyalen al Reglament d'atorgament de subvenció per als joves emprenedors d'Andorra la Vella, publicat
al BOPA núm. 039, any 25, del 14 d'agost del 2013. Declaro que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi
adjunten corresponen a la realitat.

T5-5800

Andorra la Vella,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

4. Documentació que cal adjuntar
Fotocòpia del passaport o DNI
Autorització decretada d'obertura de comerç, o bé una modificació de comerç per canvi de titular de meny de sis mesos d'antiguitat.
En el cas que es tracti d'una societat es presentarà una fotocòpia dels estatuts o d'un document fefaent que acrediti que la majoria
de les accions són propietat de socis que tenen com a màxim 35 anys.
Les persones subvencionades que demanin subvenció de segon any, hauran d'aportar documentació que acrediti que la subvenció de
primer any s'ha destinat a despeses pròpies de l'activitat comercial, empresarial o professional.

5. Instruccions per a la presentació de la sol·licitud de subvenció
La presentació de la sol·licitud s'adreça al Comú d'Andorra la Vella, segons les dates establertes (el primer any quan es disposi de
l'autorització decretada d'obertura de comerç com a màxim durant els sis mesos següents i el segon any durant el mes de novembre).
Cal complir totes les condicions que s'assenyalen al Reglament d'atorgament de subvencions per a joves emprenedors
d'Andorra la Vella, publicat al BOPA núm. 039, any 25, del 14 d'agost del 2013.
L'omissió o la falsedat de les dades requerides implica la nul·litat de l'expedient o la revocació de la subvenció.

6. Normativa aplicable
-Ordinació tributària comunal i Ordinació de preus públics vigent.
-Reglament sobre l'atorgament de subvencions per a joves emprenedors d'Andorra la vella publicat al BOPA núm. 039, any 25, del 14
d'agost del 2013.
-Codi de l'Administració, publicat al BOPA núm. 06, any 01, del 10 d'abril del 1998.

