ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CT215B

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DO SECTOR AUDIOVISUAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 2

DATA DE ALTA NO IAE

EPÍGRAFE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en
calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DATOS DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
NOME DO PROXECTO PARA O CAL SE SOLICITA SUBVENCIÓN
ORZAMENTO SUBVENCIONABLE

IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
1.1. Certificado do acordo de solicitude da axuda ou da autorización da persoa que a asine en nome da entidade, se a persoa solicitante é
persoa xurídica.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

1.2. Estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no Rexistro Mercantil
ou o que corresponda
1.3. Documentación que acredite suficientemente a representación de quen asina a
solicitude
2.1. Ficha do proxecto (anexo II)
2.2. Datos relativos ás actividades desenvolvidas na edición 2019, axustados aos criterios que se definen no letra A) do punto 1 da base
décimo quinta:
2.2.1. Obras de autoría galega presentadas (de director/a de orixe galego ou con máis de dous anos de residencia acreditada en Galicia
2.2.2. Acreditación da residencia do/da director/a, se é o caso
2.2.3. Acreditación das seccións competitivas ofertadas, se é o caso
2.2.4. Acreditación das actividades formativas e informativas directamente relacionadas co ámbito audiovisual que tiveran un mínimo de
4 horas de duración cada unha, se é o caso
2.2.5. Acreditación dos programas realizados en colaboración con outros eventos de fóra de Galicia, nacionais e internacionais
2.3. Memoria da edición 2019 do certame a que se describan os aspectos relacionados coa letra B) da base décimo quinta
2.4. Memoria da edición celebrada no ano 2020 na que se describan os aspectos relacionados coa letra C) do punto 1 da base décimo quinta
2.5. Datos relativos á edición proposta, axustados aos criterios que se definen na letra D) do punto 1 da base décimo quinta:
2.5.1. Accións propostas dirixidas á promoción e ao impulso do talento audiovisual galego
2.5.2. Proposta de presentación de obras internacionais que contarán coa presenza física ou virtual dos/das autores/as
2.5.3. Accións propostas especialmente dirixidas a fomentar a participación do público infantil e xuvenil
2.5.4. Accións paralelas deseñadas especificamente para o contorno dixital
2.6. Memoria económica financiera (anexo III)
2.7. Memoria de aforro de custos respecto da presentación a modo individual, para solicitudes conxuntas presentadas por entidade locais

ANEXO I
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da comunidade autónoma
Concesión de subvencións e axudas
Inhabilitación para obter subvencións e axudas
Concesión pola regra de mínimis
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta,
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A
CONSULTA

NIF da entidade solicitante

SI

NON

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

SI

NON

Certificado de estar dado de alta no imposto de actividades económicas, na epígrafe/subepígrafe que corresponda, no
exercicio actual

SI

NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamiento, así como o cumprimiento de obrigas legais
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro,
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas
previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do
9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do
17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común,
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada
de protección de datos e máis https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

LEXISLACIÓN APLICABLE
RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro do 2021 pola que se aproban as bases, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a festivais do
sector audiovisual celebrados en Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento CT215B).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

FICHA DO PROXECTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DATOS DO FESTIVAL
DENOMINACIÓN DO FESTIVAL

Nº DE EDICIÓNS REALIZADAS (excluída a que se
presenta a esta subvención)

ÚLTIMAS EDICIÓNS REALIZADAS (indicar o ano das últimas tres edicións realizadas de forma consecutiva
excluíndo a que se presenta a esta subvención)

LUGAR DE CELEBRACIÓN

DATAS DE CELEBRACIÓN

I. DATOS DA EDICIÓN CELEBRADA NO ANO 2019
Producións de autoría galega (director/a de orixe galega con máis de dous anos de residencia acreditada en Galicia) que se presentaron
Curtametraxes:

Longametraxes:

Seccións competitivas ofertadas (nº)
Actividades complementarias de carácter formativo e informativo do ámbito audiovisual (coloquios,
entrevistas, cursos, outras) ofertadas e cun mínimo de catro horas de duración (nº)
Programas de cooperación con outros eventos a nivel nacional e internacional (nº)
Nacionais:

Internacionais:

II. DATOS DA EDICIÓN DO FESTIVAL PARA A CAL SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
Accións dirixidas á promoción e ao impulso do talento audiovisual galego promovidas polo certame (ciclos de
programación, estreas con coloquio, encontros con programadores, outras) (nº)
Participación de obras internacionais que conten coa presenza virtual ou física do/da director/a (nº)
Curtametraxes:

Longametraxes:

Accións especialmente dirixidas a fomentar a participación do público infantil e xuvenil (seccións específicas,
ciclos de programación, obradoiros, outras) (nº)
Accións paralelas deseñadas especificamente para o contorno virtual (nº)
Orzamento subvencionable (sen IVE)

Orzamento total (con IVE)

Subvención solicitada á Agadic

Porcentaxe de subvención solicitada con respecto ao orzamento subvencionable (sen IVE) do proxecto
Menor ou igual ao 20 %

Do 21 % ao 30 %

Do 30 % ao 40 %

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

II. DATOS DA EDICIÓN DO FESTIVAL PARA A CAL SE SOLICITA A SUBVENCIÓN (continuación)
Patrocinios e colaboracións de entidades privadas

IMPORTE

TOTAL
Porcentaxe de patrocinios e colaboracións de carácter privado con respecto ao orzamento total, IVE incluído
Entre o 20 % e o 40 %

Máis do 40 % e ata o 60 %

Máis do 60 %

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III

MEMORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
CT215B- SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DO SECTOR AUDIOVISUAL

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

ORZAMENTO DE GASTOS
IMPORTE SEN IVE

A. GASTOS DE DIFUSIÓN E PUBLICIDADE

IMPORTE CON IVE

+

TOTAL A
IMPORTE SEN IVE

B. ALUGAMENTO DE ESPAZOS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS

IMPORTE CON IVE

+
-

TOTAL B
C. GASTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS E PROFESIONAIS

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+
-

TOTAL C
D. XESTIÓN DE PELÍCULAS: DEREITOS DE EXHIBICIÓN E TRANSPORTE DE
COPIAS

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+

TOTAL D
IMPORTE SEN IVE

E. GASTOS DE SUBTITULACIÓN

IMPORTE CON IVE

+
-

TOTAL E
F. PREMIOS OU GALARDÓNS OFICIAIS
(fabricación de estatuíñas, galardóns...)

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+

En metálico (máximo 4.000 euros)
Galardóns (estatuiñas e similares)

TOTAL F
G. GASTOS DE VIAXES E ALOXAMENTO DAS PERSOAS PARTICIPANTES

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+
-

TOTAL G
H. GASTOS DE PROTOCOLO

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+
-

TOTAL H
I. SOLDOS E COBERTURA SOCIAL

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+

SOLDOS
SEGURIDADE SOCIAL

TOTAL I

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

J. GASTOS XERAIS NON PREVISTOS ENTRE OS GASTOS ANTERIORES CO LÍMITE
DO 7% DA SUMA DESTES

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+

TOTAL J
IMPORTE SEN IVE

TOTAL GASTOS

IMPORTE CON IVE

TOTAL (A +B+C+D+E+F+G+H+I+J)

ORZAMENTO DE INGRESOS
IMPORTE

A. SUBVENCIÓN SOLICITADA Á AGADIC

+

TOTAL A
IMPORTE

B. AXUDAS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

+

TOTAL B
C. ACHEGAS DE FONDOS PROPIOS DA ENTIDADE ORGANIZADORA

IMPORTE

+

TOTAL C
IMPORTE

D. PATROCINIOS E COLABORACIÓNS DE ENTIDADES PRIVADAS

+
-

TOTAL D
TOTAL INGRESOS

IMPORTE
TOTAL (A+B+C+D)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO IV

DECLARACIÓN DE AXUDAS
CT215B - SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DO SECTOR AUDIOVISUAL

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

