ANEXO III

SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
CT215A – SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS, FEIRAS, MOSTRAS, CICLOS E CERTAMES DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS DE CARÁCTER AFECCIONADO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA 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 e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e 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:
ORGANISMOS

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 previstas nos números 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
A) Institucións sen ánimo de lucro:
Memoria económica abreviada co estado representativo dos gastos para a realización do proxecto, debidamente agrupados.
Relación de gastos ordenada segundo o concepto que se atribúe, facturas e xustificantes bancarios incorporados na mesma orde.
Memoria detallada sobre a actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, na cal se indicarán
como mínimo:
- Programación das actuacións realizadas.
- Temporalización e localización do evento.
- Repercusión territorial.
- Cuantificación e perfil das persoas participantes.
- Repercusión do evento nos medios de comunicación e redes sociais. Documentación gráfica acreditativa.
- Resultados obtidos.
- Porcentaxe de financiamento propio en relación co orzamento total do proxecto.

ANEXO III
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
B) Entidades locais:
Conta xustificativa conforme os artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións a
entidades locais, que deberá conter:
-Certificación emitida e asinada electronicamente pola Secretaría da entidade local beneficiaria ou da entidade local representante, no
caso de agrupación ou asociación de concellos, na cal se faga constar:
.O acordo de aprobación polo órgano competente da entidade beneficiaria dos distintos conceptos e contías correspondentes aos
gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada coa seguinte relación: identificación do/da
acredor/a, número de factura ou documento equivalente, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga por parte do
órgano competente.
.O cumprimento da finalidade da subvención
.Que, segundo o informe da intervención municipal, se tomou razón en contabilidade, na fase de recoñecemento da obriga, dos
gastos correspondentes á execución do proxecto subvencionado.
.Que na tramitación dos procedementos de contratación se cumpriu a normativa de aplicación no ámbito local e, especificamente, a
que rexe as contratación do sector público.
-Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios.
-De ser o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Resolución de adxudicación dos contratos realizados onde quede acreditado, de ser o caso, que a elección entre as ofertas recaeu na
proposta economicamente máis vantaxosa. No caso contrario, deberase achegar memoria na que se xustifique expresamente a elección do
adxudicatario do contrato.
Memoria detallada sobre a actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, na que se indicarán
como mínimo:
- Programación das actuacións realizadas.
- Temporalización e localización do evento.
- Repercusión territorial.
- Cuantificación e perfil das persoas participantes.
- Repercusión do evento nos medios de comunicación e redes sociais. Documentación gráfica acreditativa.
- Resultados obtidos.
- Porcentaxe de financiamento propio en relación co orzamento total do proxecto.
No caso de asociacións ou agrupación de concellos, memoria de aforro real de custos acadado en relación cos gastos derivados da xestión
individual.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,
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