
Requisits i condicions prèvies per entrar  
en col·laboració amb el projecte  
“Targetes Solidàries” de MoraBanc
 
 
Requisits i condicions prèvies

•  Associacions/Fundacions constituïdes al Principat d’Andorra, i inscrites al Registre 
corresponent del Govern d’Andorra.

•  Finalitats de l’Entitat: ajuda humanitària, cooperació al desenvolupament, acció social.

•  Estar constituïdes i desenvolupar activitat ininterrompuda durant al menys 3 anys abans de 
la sol·licitud al Principat d’Andorra.

•  Subscriure un conveni de col·laboració.

•  Obertura d’un compte corrent on es recullin les aportacions mentre estigui vigent l’acord.

•  Les entitats hauran de presentar projectes específics als que aniran destinades les 
aportacions dels clients i de MoraBanc. Els projectes no han de ser projectes subvencionats 
exclusivament per MoraBanc, però no hi podrà haver cap altre patrocinador del projecte 
relacionat amb el sector financer del país.

•  Les entitats hauran de presentar els comptes cada any a MoraBanc del projecte patrocinat. 
MoraBanc podrà demanar que s’auditin aquests comptes. Els comptes es presentaran com a 
màxim 6 mesos després del tancament dels comptes.

•  Les entitats presentaran una memòria d’activitats dels projectes finançats per MoraBanc i 
els seus clients. MoraBanc transmetrà aquesta informació als titulars de les targes solidàries. 
Aquesta informació estarà disponible a la web de  MoraBanc.

•  A l’inici del projecte, i cada any, les entitats podran presentar la seva associació i el projecte 
als clients de MoraBanc. MoraBanc transmetrà aquesta informació als seus clients perquè 
puguin escollir els projectes. Aquesta informació estarà disponible a la web de  MoraBanc.

•  Les entitats hauran d’acceptar les condicions de difusió i publicitat de MoraBanc en els 
suports que es determinin (web, fulletons, informació en premsa, etc.).

Documentació a aportar

•  Còpia de l’escriptura de constitució i els estatuts.

•  Certificat de registre on constin les dades d’inscripció.

•  Document omplert de demanda d’alta de l’ONG.

•  MoraBanc podrà demanar informació complementària de l’entitat i/o del projecte proposat.


