
Edifici:

1. Entitat sol·licitant

Nom:

Adreça social:

Telèfon:

Nom i cognoms de la persona responsable de la sol·licitud:

Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Fax: Adreça electrònica:

Núm. de passaport o DNI:

Codi postal i població:

Número de cens:

Telèfon: Fax: Adreça electrònica:

NRT:

Sol·licitud de concessió de subvenció per a l'organització i promoció d'activitats i
serveis esportius que es desenvolupen a la parròquia d'Andorra la Vella

Temporada esportiva 2018-2019

2. Projecte objecte de la subvenció i import sol·licitat

- Programa 1 - Promoció de l'esport en edat escolar i de l'esport jove, import sol·licitat: .............................................................................................€

3. 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 Vellala en nom i
representació legal de l'entitat ...........................................................................................................................................................................................
Andorra la Vella,                  de                               del 
Signatura de la persona que sol·licita i segell de l'entitat

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

- Programa 2 - Promoció de l'activitat física i l'esport en sectors socials amb característiques especials, import sol·licitat: .....................................€

- Programa 4 - Formació de tècnics i directius esportius, import sol·licitat: ...................................................................................................................€

Programa 3 - Esdeveniment 1. Import sol·licitat: .............................................................................................................................................................€
Programa 3 - Esdeveniment 2. Import sol·licitat: .............................................................................................................................................................€
Programa 3 - Esdeveniment 3. Import sol·licitat: .............................................................................................................................................................€.

- Programa 5 - Activitat esportives en període de vacances escolars:

Programa 5 - Vacances de Tots Sants 2018. Import sol·licitat: .........................................................................................................................................€
Programa 5 - Vacances de Nadal 2018. Import sol·licitat: ................................................................................................................................................€
Programa 5 - Vacances de Carnaval 2019. Import sol·licitat: ...........................................................................................................................................€
Programa 5 - Vacances de Setmana Santa 2019. Import sol·licitat: ...............................................................................................................................€
Programa 5 - Vacances d'estiu 2019. Import sol·licitat: .....................................................................................................................................................€

- Programa 3 - Organització d'activitats esportives puntuals i/o temporals:



4. Declaració jurada

.........................................................................................., amb núm. de passaport ........................................................., amb el càrrec dins

 la Junta Directiva de...................................................................................................... i representant l'entitat .............................................

..................................................................................................................... de la parròquia d'Andorra la Vella..

DECLARO:

1. Que l'entitat/associació està inscrita al Registre d'Associacions del Govern d'Andorra i al Registre Comunal d'Associacions.
2. Que l'entitat/associació que represento no és deutora del Comú d'Andorra la Vella, sempre que hagi transcorregut el període voluntari de

pagament, i que està al corrent dels pagaments de la CASS.
3. Que ha justificat les subvencions rebudes per aquesta institució durant el darrer any i no està afectada per cap tipus de sanció.
4. 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 privades, es compromet a comunicar-ho al Comú d'Andorra la Vella immediatament.
5. 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.
6. Que accepto i compliré les condicions de la convocatòria i les bases que regeixen aquest procés de subvenció publicades al BOPA, i

que l'entitat/associació perceptora i el/la sotasignat/ada acceptem la subvenció que se'ns pugui atorgar.
7. 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, amb el vistiplau previ del Departament de Comunicació del Comú d'Andorra la Vella.

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

10. Que l'entitat que represento:
No és beneficiària de cap subvenció ni ajuda econòmica d'altres departaments del Comú, administracions ni d'entitats públiques o 
privades corresponents a l'any 2018.
No és beneficiària avui de subvencions ni ajudes econòmiques d'altres departaments del Comú, administracions ni entitats públiques
o privades, 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
privades corresponents al període ........................................................................................., segons el detall següent:

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

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

11. 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.

       Andorra la Vella,                    de                                    del 

Signatura de la persona que sol·licita i segell de l'entitat/associació

5. Dades bancàries del perceptor destinatari de la subvenció

Titular del compte:

Entitat bancària: Compte IBAN: AD

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



Documentació que cal lliurar amb aquesta sol·licitud (tota la documentació ha d'estar redactada en català)

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

Fotocòpia del passaport de la persona autoritzada a tramitar la sol·licitud de subvenció.

Documentació específica:

En cas d'haver rebut subvenció d'altres departament del Comú, administració o entitats públiques o privades, en els darrers 12 mesos

Fotocòpia del document bancari on consti el número de compte IBAN.

Andorra la Vella, de del

Signatura del representant

de subvenció.

Altra documentació:

cal aportar acreditació documental.

Formulari 800-F

Formulari 850-D.

Justificatiu de la liquidació de l'import de l'any 2017.

Formulari 850-C.

Projecte esportiu segons l'estipulat a l'article 11 de les bases reguladores de la convocatòria. 

Documentació fiscal de l'any 2017:

Formulari 850-A.
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