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

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
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 asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

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

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
A PERSONA 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 que se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou concedéronselle outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se 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 concedéronselle axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou de outros 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 OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Se a persoa solicitante é persoa xurídica, certificado do acordo de solicitude da axuda ou da autorización da persoa que a asine en nome da
entidade.
Ficha do proxecto (anexo II).
Memoria completa e detallada do proxecto para o que se solicita a subvención, que se axustará aos criterios de valoración especificados na
letra B da base décimo quinta.
Memoria económico-financiera, que inclúa o orzamento completo e detallado do investimento subvencionable, na cal figuren todos os
gastos subvencionables sinalados na base décimo oitava, e a previsión de ingresos. A memoria incluirá o orzamento desagregado, con e
sen IVE (anexo III).
Declaración de axudas (anexo IV).
Memoria da edición do festival inmediatamente anterior á edición que se presenta á subvención, en que se detalle a súa antigüidade e as
especificacións axustadas aos criterios de valoración sinalados na letra A da base décimo quinta, e que debe ser acompañada dunha
declaración responsable sobre a veracidade da información.
Resumo de prensa da edición do festival inmediatamente anterior á edición que se presenta á subvención.
Para as solicitudes conxuntas presentadas por entidades locais, memoria do aforro de custos respecto da presentación individual.
ÓRGANO
Estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no Rexistro Mercantil ou o
que corresponda.
Se a persoa solicitante é persoa xurídica, documentación que acredite
suficientemente a representación de quen asina a solicitude.

CÓD. PROC.

ANO

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.
NIF da entidade solicitante.
Certificado de estar dado de alta no imposto de actividades económicas, na epígrafe/subepígrafe que corresponda, no
exercicio actual.
Estar ao día das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.
Estar ao día no pagamento coa Atriga.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 19 de decembro de 2018 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 2019.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
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

CONVOCATORIA DO ANO 2019

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 REALIZACIÓN

DATAS DE REALIZACIÓN

I. DATOS DA EDICIÓN INMEDIATAMENTE ANTERIOR Á EDICIÓN PARA A QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
Presenza de directores/as de fóra de Galicia
europeos (nº)

outros continentes (nº)

Producións de autoría galega (director/a e/ou guionista de orixe galega con máis de dous anos de residencia acreditada en Galicia) que se
presentaron
curtametraxes (nº)

longametraxes (nº)

Seccións competitivas ofertadas (nº)
Actividades complementarias (formativas, educativas, profesionais…) ofertadas (nº)
Programas de cooperación con outros eventos a nivel nacional e internacional (nº)
Asistencia de espectadores/as ás proxeccións programadas (excluír as actividades paralelas)
Entre 1.000 e 2.500

Entre 2.501 e 5.000

Entre 5.001 e 7.500

Entre 7.501 e 10.000

Máis de 10.000

Porcentaxe de ocupación das salas de proxección
(deberá figurar na memoria a información relativa á capacidade oficial dos distintos espazos)
Entre o 25 % e o 50 %

Entre o 51 % e o 75 %

Máis do 75 %

Máis do 10 %

Máis do 15 %

Ingresos de venda de entradas
(porcentaxe sobre o total do orzamento)
Máis do 5 %
Publicación de catálogo
SI

NON

II. DATOS DA EDICIÓN DO FESTIVAL PARA A QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
Accións programadas dirixidas ao fortalecemento da industria audiovisual galega (nº)
Accións programadas dirixidas á promoción dos/das autores/as galegos/as e ao impulso de talento galego (nº)
Orzamento subvencionable (sen IVE)

Orzamento subvencionable (con IVE)

Subvención solicitada á Agadic

Porcentaxe de subvención solicitada con respecto ao orzamento subvencionable (con IVE) do proxecto
Entre o 40 % e o 50 %

Menos do 40 % e ata o 30 %

Menos do 30 % e ata o 20 %

https://sede.xunta.gal

Menos do 20 %

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

II. DATOS DA EDICIÓN DO FESTIVAL PARA A QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN (continuación)
ACHEGAS DE FONDOS PROPIOS DA ENTIDADE ORGANIZADORA (A)

IMPORTE

+

TOTAL A

PATROCINIOS DE ENTIDADES PRIVADAS (B)

IMPORTE

+
-

TOTAL B
Porcentaxe de achegas de fondos propios da entidade organizadora (A) e patrocinios de entidades privadas (B) con respecto ao orzamento
subvencionable (con IVE)
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

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III

MEMORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
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
IMPORTE SEN IVE

C. GASTOS DE SERVIZOS TÉCNICOS E PROFESIONAIS

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 estatuiñas, galardóns...)

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+
-

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

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

+

TOTAL G
H. SOLDOS E COBERTURA SOCIAL

SOLDO

SEGURIDADE SOCIAL

+

TOTAL H
TOTAL GASTOS

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)
TOTAL GASTOS INCLUÍDA A EPÍGRAFE H SEN IVE

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

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
D. PATROCINIOS DE ENTIDADES PRIVADAS

IMPORTE

+

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

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO IV

DECLARACIÓN DE AXUDAS
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 PERSONA 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 que se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou concedéronselle outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se 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 concedéronselle axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou de outros 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

