
Edifici:

1. Entitat i/o associació

Nom:

Adreça social:

Telèfon:

Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Fax: Adreça electrònica:

Codi postal i població:

NRT:

Sol·licitud de concessió de subvenció cultural per a entitats, associacions i qualsevol
altra persona jurídica sense ànim de lucre que actuï a la parròquia d'Andorra la Vella

Subvenció any 2023

3. Projecte o activitat de la sol·licitud

Nom del projecte o activitat (adjuntar projecte explicatiu detallat):

Pressupost total del projecte:

Caràcter:

4. Sol·licita per acord i en representació de la Junta Directiva

l'ha designat/ada per fer tots els tràmits i les gestions necessàries per sol·licitar la subvenció davant el Comú d'Andorra la Vella en nom i
representació legal de l'entitat/associació .......................................................................................................................................................................
Andorra la Vella, d del
Signatura de la persona que sol·licita

El/la sotasignat/ada declara que la Junta Directiva, reunida en sessió el ....................................................................................................................                                                                       ,

Anual Puntual

Data d'inici del projecte: Data finalització del projecte:

Import de la subvenció que sol·licita:

2. Dades de la persona responsable de la sol·licitud:

Nom i cognoms: NIA:

Edifici:

Adreça:

Telèfon:

Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Fax: Adreça electrònica:

Codi postal i població:



5. Declaració jurada

En/Na..............................................................................., amb núm. de passaport ........................................................., que representa l'entitat o

 associació...................................................................................................... de la parròquia d..................................................................................

DECLARA:

1. Que l'entitat a qui representa no és deutora al Comú d'Andorra la Vella, sempre que hagi transcorregut el període voluntari de
pagament, i que està al corrent dels pagaments de la CASS.

2. Que ha justificat les subvencions rebudes per aquesta institució durant el darrer any.

7. Que en cas de percebre posteriorment a aquesta sol·licitud una subvenció per a la mateixa finalitat d'altres departaments del Comú,
administracions o entitats públiques o de caire privat, es compromet a comunicar-ho al Comú d'Andorra la Vella immediatament.

4. Que en cas de rebre una subvenció es destinarà a l'objecte per a la qual se sol·licita i que se sotmet a les actuacions de comprovació
i control financer que el Comú d'Andorra la Vella consideri necessàries.

3. Que accepta i complirà les condicions de la convocatòria i les bases que regeixen aquest procés de subvenció publicades al BOPA, i
que l'entitat preceptora i el/la sotasignat/ada accepten la subvenció que els pugui ser atorgada.

5. Que en cas de rebre una subvenció del Comú d'Andorra la Vella per aquesta convocatòria, es farà constar en tots els materials de difusió
i publicitat del projecte subvencionat la frase "Amb el suport del Comú d'Andorra la Vella" i/o el logotip del Comú d'Andorra 
la Vella, previ vist-i-plau del Departament de Comunicació del Comú d'Andorra la Vella.

6. Que en cas de suspensió del projecte objecte de la subvenció l'entitat renunciarà a la subvenció concedida o, en tot cas, demanada.

9. Que l'entitat que representa:

No és beneficiària avui de subvencions, ni subvenció ni ajudes econòmiques d'altres departaments del Comú, administracions o 
entitats públiques o privades corresponents a l'any 2023.
No és beneficiària avui de subvencions ni ajudes econòmiques d'altres departaments del Comú, administracions o entitats públiques
o de caire privat, tot i que les ha sol·licitat formalment.
És beneficiària de subvencions o ajudes econòmiques d'altres departaments del Comú, administracions o entitats públiques o 
de caire privat corresponents al periode 2023, segons el detall següent:

Institució: ..........................................................................................................................................................................................................................
Concepte de subvenció: .......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Import: .....................................................................................................€

Import total percebut d'altres departaments del Comù d'Andorra la Vella, administracions, entitats públiques o privades: ..............................€

Que totes les dades i les declaracions expressades en aquesta sol·licitud, i també tota la documentació lliurada, s'ajusten a la realitat
 de l'entitat i són rigorosament certes.

Signatura del representant l'entitat

       Andorra la Vella, d del

8. Que totes les dades i declaracions expressades en aquesta sol·licitud i així com tota la documentació lliurada, s'ajusten a la realitat
    de l'entitat a qui representa i són rigurosament certes.

Institució: ..........................................................................................................................................................................................................................
Concepte de subvenció: .......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Import: .....................................................................................................€
Institució: ..........................................................................................................................................................................................................................
Concepte de subvenció: .......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Import: .....................................................................................................€
Institució: ..........................................................................................................................................................................................................................
Concepte de subvenció: .......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Import: .....................................................................................................€Import: .....................................................................................................€
Institució: ..........................................................................................................................................................................................................................
Concepte de subvenció: .......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Import: .....................................................................................................€Import: .....................................................................................................€
Institució: ..........................................................................................................................................................................................................................
Concepte de subvenció: .......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Import: .....................................................................................................€



7. Documentació que cal lliurar amb aquesta sol·licitud

Documentació general:

Còpia de l'acta de la Junta Directiva on s'acorda sol·licitar la subvenció i es designa la persona autoritzada a tramitar la sol·licitud

Documentació específica:

Discripció detallada del projecte o activitat pel qual es sol·liciti subvenció que inclogui:

Andorra la Vella, d del

Signatura del representant

de subvenció.

- Portada (títol del projecte activitat, nom entitat i data execució projecte)
- Breu resum del projecte (qué, qui, per a qui i per què)
- Breu resum de l'entitat que sol·licita la subvenció
- Objectius del projecte/activitat
- Descripció del projecte/activitat (què, com quan ho farem)
- Finançament (Previsió d'ingressos i despeses corresponent segon model de document núm. 4)

6. Dades bancàries del perceptor destinatari de la subvenció

Titular del compte:

Entitat bancària: Compte IBAN: AD

8. Documentació que cal lliurar quan es justifiquen els comptes

Documentació general:

Memòria del projecte o activitats realizades amb la subvenció sol·licitada (seg  ons el model de document núm. 3).

Liquidació pressupostària de l'exercici anterior (seg ons model de document núm. 1).

Relació de factures presentades com a justificants de despesa de la subvenció 2023 i relació de justificants d'ingressos referents a la 
subvenció 2023 (seg ons model de document núm. 2).

Documentació fiscal de l'any 2021 (850-A, 850-D i 800F) amb el justificatiu de la liquidació de l'impost 

Fotocòpia del Passaport de la persona jurídica o autoritzada a sol·licitar la subvenció

Fotocòpia del document bancari on consti el número de compte IBAN
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