ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CT215A

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS, FEIRAS, MOSTRAS, CICLOS E CERTAMES DE ARTES
ESCÉNICAS E MUSICAIS DE CARÁCTER AFECCIONADO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOMBRE DA VÍA

PARROQUIA
CP

PISO

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

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 QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
ORZAMENTO TOTAL

SUBVENCIÓN SOLICITADA

MODALIDADES DE SUBVENCIÓN
Artes escénicas
Música

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

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

IMPORTE (€)

2. Que en relación con axudas de minimis:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha axuda de minimis.
Si se solicitaron e/ou concederon axudas de minimis, que son as que a continuación 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 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
1. Documentación común
Certificado do acordo de solicitude da axuda.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

Acreditación da representación da persoa que a asine en nome da entidade.
Copia dos estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no rexistro que
corresponda.
2. Documentación específica
2.1. Ficha do proxecto (anexo II).
2.2. Memoria da traxectoria e interese cultural e artístico do evento en edicións anteriores, que deberá abordar os seguintes aspectos:
2.2.1. Antigüidade do evento.
2.2.2. Premios e recoñecementos acreditados.
2.2.3. Asistencia de público, achegando datos de participación presencial.
2.2.4. Calidade das programacións, facendo explícitos os seus aspectos innovadores e creativos.
2.2.5. Repercusión nos medios de comunicación e no territorio.
2.3. Memoria completa e detallada do proxecto para o que se solicita a subvención:
2.3.1. Interese, singularidade e relevancia artística e cultural da edición.
2.3.2. Contribución e estratexias de captación ou creación de novos públicos.
2.3.3. Programación de actividades culturais complementarias vinculadas ao proxecto presentado.
2.3.4. Plan de comunicación.
2.3.5. Repercusión territorial.
2.3.6. Contribución ao desenvolvemento e difusión da cultura e lingua galegas, presenza do galego na realización do programa do evento
e na súa difusión.
2.4. Para as solicitudes conxuntas presentadas por entidades locais: memoria de aforro de custos respecto á presentada de modo
individual.
2.5. Para entidades locais, acreditación do cumprimento do deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio, o
que deberán acreditar antes da concesión.
2.6. Declaración responsable do carácter libre e gratuíto das actividades.
2.7. Para as fundacións acreditación do cumprimento da obriga de presentarlle as contas ao protectorado, o que deberán acreditar antes
da concesión.

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
NIF da entidade solicitante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa representante.
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro desde procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante
o envío dun correo electrónico a: sxt.cultura.educacion@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 26 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes
derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para
o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Cultura

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

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

