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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN  
ACTIVIDADES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

 
1.-DATOS DA ENTIDADE 
 

Denominación CIF 

Enderezo 

Código postal Parroquia Concello 

Teléfono/s 
Fax 
Correo electrónico 

Núm. do rexistro de Asociacións de Galicia Núm. do Rexistro Municipal 

 
2.-MATERIAS E PROGRAMAS AOS QUE SE ACOLLE 

 

CULTURA 

 Actividades culturais/talleres culturais 

 Equipamento cultural 

 
3.-DATOS DO REPRESENTANTE 
 
Os datos cubertos neste apartado deben coincidir exactamente co nomeado/a na certificación 
 

Nome e apelidos NIF 

Enderezo 

Código postal Concello Provincia 

Teléfono/s 
Fax 

E-mail 

Cargo na entidade 

 
Arteixo, ____ de_________________ de 202__ 
 
 
(Sinatura e selo) 
Segundo o disposto na Lei orgánica 3/2018, do 15 de decembro, de protección de datos de carácter persoal , infórmase que os datos persoais 
recollidos a través desta solicitude servirán para administrar e xestionar as convocatorias de subvencións. Poderán ser cedidos á Base 
Nacional de Subvencións e publicarse na páxina web. O órgano responsable destes datos é o Concello de Arteixo e o enderezo onde o 
interesado/a poderá acceder, rectificar, cancelar e opoñerse aos datos é a praza alcalde Ramón Dopico, núm. 1, 15142 Arteixo.  

PARA CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN 
_______________________________________ 

 

ANO   SERVIZO   NÚMERO   IMPORTE 
 

 

http://www.arteixo.org/
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CERTIFICACIÓN DO ACORDO DE SOLICITUDE, NOMEAMENTO DO REPRESENTANTE, 
NÚM. DE SOCIOS E COMPROMISOS ASUMIDOS 

 
 
D/Dna ......................…………………………………………….. con DNI ………………..…….. 
 
como secretario/a da entidade ………….............................................………………………... 
 
CERTIFICA: 
 
1.- Que na reunión da xunta directiva realizada o día …………………….……..  acordouse: 
 

a) Solicitar as subvencións que figuran neste impreso dentro da CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES E EQUIPAMENTOS 

 
b) Nomear a …………………………………………….....………………………………... 
como representante para as relacións desta entidade co Concello de Arteixo. (Achegar 
fotocopia do seu DNI) 

 
c) Aceptar as bases da convocatoria e os compromisos que nela se inclúen 

 
2.- Que o número de socios activos é de ……………………......……………………………… 

 
3.- Que, entre outros, adquire os seguintes compromisos en nome da entidade: 
 

1) Compromiso de facer constar a colaboración do Concello de Arteixo e a Concellaría 
de Cultura en toda a información que realice do desenvolvemento das actividades e/ou 
compra de equipamento sendo de obrigado cumprimento a entrega de documento 
acreditativo (cartel, foto, …) no momento da realización da actividade ou 
adquisición subvencionada. 
 
2) Compromiso de promover entre os seus socios/as todas as actividades e/ou 
adquisición de equipamentos promovidos pola Concellaría de Cultura, debendo inserir a 
publicidade nas sedes ou locais sociais. 

 
E para que conste, asínase en Arteixo o …………......……de ……...….…………….de 202.... 
 
O/a secretario/a         O/a presidente/a 
 
 
 
Sinatura          Sinatura 
Nas bases da convocatoria relaciónanse entre outros os compromisos referidos a: publicidade da axuda 
concedida polo Concello de Arteixo, levar a cabo a contabilidade esixible legalmente, ingresar o IRPF, no seu 
caso, na Axencia Tributaria, conservar os documentos xustificativos, obter as licenzas necesarias e os casos 
previstos no artigo 31 da Lei de 38/2003 xeral de subvencións. 
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PRIORIDADE: SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE/TALLER 
(sinale do 1 ó 4 a súa prioridade) 

 

 
OBXECTO DA ACTIVIDADE/TALLER 
 

ORZAMENTO 
ESTIMATIVO 
DE GASTOS 

IMPORTE 
SUBVENCIÓN 
SOLICITADO 

 
 

  

 

Proxecto da actividade/taller: descrición detallada da actividade/taller, responsable e obxectivos 
que persegue 
 

 

 

 

 

 

Nº DE PERSOAS QUE SE BENEFICIAN DA AXUDA: 
CALENDARIO DA ACTIVIDADE/TALLER (data, horario e lugar): 

 

Orzamento estimativo de gastos e financiamento previsto 
    GASTOS                                                                                                                                Importe 
Material funxible 
Pagos persoal (monitores, relatores, profesores, …) 
Gastos de publicidade 
Actuacións (caché, outros) 
Alugueres 
Premios (en metálico) 
Agasallos conmemorativos, merchandasing 
Transporte 
Aloxamento 
Pago de entradas 
Gastos mantemento (máximo 10% do presuposto de gastos) 
Pagamentos SGAE e outros 
Outros gastos (especificar cales) 
 

 

 

                                                                                               TOTAL GASTOS 
 

 

 
INGRESOS                                                                                                                             Importe 
Aportacións socios 
Subvencións Administracións 
Subvencións entidades privadas 
Outros ingresos (especificar cales) 
                                                                                            TOTAL INGRESOS 
 

 

http://www.arteixo.org/
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PRIORIDADE: SUBVENCIÓN PARA EQUIPAMENTO 
(sinale do 1 ó 4 a súa prioridade) 

 

 
OBXECTO DO EQUIPAMENTO 
 

ORZAMENTO 
ESTIMATIVO 
DE GASTOS 

IMPORTE 
SUBVENCIÓN 
SOLICITADO 

 
 
 

  

 

Proxecto do equipamento: descrición detallada do equipamento e obxectivos que persegue 
 

 

 

 

Nº DE PERSOAS QUE SE BENEFICIAN DA AXUDA: 
 

CALENDARIO DO EQUIPAMENTO: 
 

 

Orzamento estimativo de gastos e financiamento previsto 
Gastos                                                                                                                                  Importe 
Adquisición 
Outros gastos (especificar cales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             TOTAL GASTOS 
 

 

 
INGRESOS                                                                                                                            Importe 
Aportacións socios 
Subvencións Administracións 
Subvención entidades privadas 
Outros ingresos (especificar cales) 
 

 

 

 

 

 

                                                                                           TOTAL INGRESOS 
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IMAXE CORPORATIVA DO CONCELLO DE ARTEIXO 

(Deberá estar impreso en todos os carteis anunciadores) 

 

 

 

COLABORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

 

O logotipo debe ser de igual tamaño ca os dos outros anunciantes, debendo aparecer co nome do 

Concello de Arteixo e a Concellaría de Cultura 
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DECLARACIÓN DE AXUDAS DA ENTIDADE 
 
 

(Esta declaración deberá realizala a persoa nomeada como representante) 

 
D./Dª....................................................................................con DNI....................................... 
 
como representante da entidade............................................................................................ 
 
 
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
 
1.- Que a entidade non ten solicitada nin, por tanto, concedida ningunha subvención e/ou 
axuda con idéntico destino, comprometéndose a comunicar ao concello a concesión de 
calquera outra axuda ou subvención de entes públicos ou privados para a mesma finalidade. 
 
2- Que ten concedida a/as seguinte/s axuda/s ou ingresos de calquera Administración ou 
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades para a mesma finalidade. 
 

Estado 
(concedida) 

Organismo Data de resolución Disposición Importe 

     

     

     

 

 
2.- Que a entidade á que representa non se atopa incursa en ningunha das causas de 
prohibición para ser beneficiario/a de axudas ou subvencións públicas, a que fai referencia o 
artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, que implica, entre outras 
condicións, que se atopa ao corrente coas súas obrigas coa Facenda Estatal, Autonómica, 
Local e coa Seguridade Social. 
 
3.- Que a entidade non ten pendente de pago ningunha cantidade derivada de expedientes de 
reintegro de subvencións. 
 
 

 
Arteixo,.............de........................................de 202.... 

 
 
 
 
 
 

Sinatura 
 

http://www.arteixo.org/
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AUTORIZACIÓN DA PERSOA INTERESADA PARA RECABAR DATOS PARA A 
CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS. 
 
A persoa abaixo asinante autoriza ao Concello de Arteixo a solicitar da Axencia Estatal e 
Autonómica de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social e do Concello 
de Arteixo os datos relativos a cumprimento das súas obrigas tributarias para comprobar o 
cumprimento dos requisitos establecidos para obter, percibir e manter a subvención 
denominada.................................................................................................................................... 
 
 
A presente autorización outórgase exclusivamente ós efectos do recoñecemento, seguimento e 
control da prestación mencionada anteriormente e en aplicación do disposto no artigo 95.1 K) 
da Lei 58/2003, Xeral Tributaria que permite, previa autorización do interesado, a cesión de 
datos tributarios que precisen ás AA.PP para o desenvolvemento das súas funcións. 
 

A) DATOS DO AUTORIZADOR (só no caso de que sexa unha persoa xurídica ou entidade 
do artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria) 

 
 

ENTIDADE Á QUE REPRESENTA: 
 
 

CIF: 

APELIDOS  
 

NOME 

NIF: ACTUA EN CALIDADE DE: 
 

AUTORIZA Á OBTENCIÓN DO CERTIFICADO 
TRIBUTARIOS DE TERCEIRAS PERSOAS, IRPF 
ANO_____________________ 
 

SINATURA 

AUTORIZA Á OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS 
TRIBUTARIOS DE TERCEIRAS PERSOAS. ESTAR 
AO CORRRENTE DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS 
PARA OBTER SUBVENCIÓN PÚBLICAS. 

 
SINATURA 

 
Arteixo,.................de......................................de 202__ 
 
 
 
 
 
 

Sinatura 
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DECLARACIÓN DE COLABORACIÓNS CO CONCELLO DE ARTEIXO 

 
 
D./Dna..............................................................................................con DNI.................................. 

en calidade de (especificar cargo).......................................................................................................... 

da entidade............................................................................................con CIF............................. 

 
declaro que a devandita asociación colaborou ou colaborará nos seguintes actos culturais e/ou 
festivos promovidos polo Concello de Arteixo durante o 2020-2021: 
 

DATA EVENTO ACTIVIDADE  
SERVIZO 

MUNICIPAL CO QUE 
SE COLABORA 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
Arteixo,................de................................................de 202.... 
 
Sinatura: 
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DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN COA SOLICITUDE 
 
DE OBRIGADA PRESENTACIÓN: 

 Impreso de solicitude cuberto en todos os seus apartados 
 Memoria das actividades realizadas pola asociación nos anos 2019 e 2020 se non foron entregadas 

anteriormente 
 Declaración das actividades de colaboración co Concello de Arteixo en 2020 e 2021 
 Acta ou certificado da reunión na que se modificou a composición da Xunta Directiva expedido con data 

recente, no que conste: 
a) Nome, apelidos e domicilio, se son persoas físicas 
b) Razón social ou denominación, se son persoas xurídicas, cos datos de identificación das persoas 
físicas que actúen no seu nome 
c) Data de nomeamento 
d) Data da revogación e do cesamento, no seu caso, dos titulares saíntes 
e) Sinatura dos titulares e, no seu caso, dos titulares saíntes 
f) Fotocopia do DNI dos novos membros 

SE NON FORON ENTREGADOS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS OU HOUBO MODIFICACIÓNS: 
 Fotocopia compulsada dos Estatutos da Entidade 
 Fotocopia compulsada da tarxeta do CIF da Entidade 
 Fotocopia compulsada da tarxeta do NIF (No caso de persoas físicas) 
 Certificación dos datos bancarios (Modelo oficial) 
 Certificación da inscrición no rexistro de asociacións de Galicia 

AS PERSOAS FÍSICAS, ADEMAIS: 
 No caso de artistas individuais, historial no que constará os logros ou os premios obtidos máis 

importantes. Dito historial deberá acreditarse fehacientemente 
INFORMACIÓN SOBRE AS CONDICIÓNS DA CONVOCATORIA 
 O importe da subvención solicitada non poderá superar o 70% do presuposto estimativo de gastos 
 Só se poderá solicitar subvención para unha materia e dentro da materia elixida, un máximo de dúas 

subvencións para actividades/talleres e dúas subvencións para equipamento, se é o caso, debendo priorizar 
entre elas (1, 2, 3 e 4) 

 As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Municipal dentro do prazo establecido 
 A actividade/equipamento subvencionado deberá acreditarse coa presentación ineludible, antes da realización 

da actividade, de 2 carteis anunciadores ou outra información escrita realizada para a súa difusión onde figure 
a imaxe corporativa do concello 

PRAZO E DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN 
 O prazo rematará o 30 de novembro de 2021 
 A xustificación realizarase mediante a conta xustificativa, que constará da seguinte documentación: 

- Memoria económica xustificativa (modelo oficial) 
- Memoria de actuación xustificativa (modelo oficial) 
- Facturas orixinais ou compulsadas dos gastos realizados polos conceptos incluídos no presuposto 

inicial e polo importe mínimo sinalado na notificación da subvención. As facturas que non reflictan 
claramente a finalidade da actividade deben acompañarse dun informe aclaratorio. Non se poderán pagar 
en efectivo as operacións cun importe igual ou superior a 300,00 €, nin fraccionar o seu importe en varias 
facturas, sendo obriga desta Administración informar á Axencia Tributaria se existe incumprimento desta 
norma. Por este mesmo motivo, todas as facturas presentadas para a xustificación deberán ser tido 
aboadas mediante transferencia bancaria, tendo que entregar os xustificantes dos pagos realizados. 

- Compromiso de facer constar a colaboración do Concello de Arteixo e a Concellaría de Cultura en 
todo a información que realice do desenvolvemento das actividades ou compra de equipamento e sendo 
de obrigado cumprimento a entrega de documento acreditativo (cartel, foto, …) no momento da realización 
ou adquisición oportuna. 

Segundo a Lei orgánica 3/2018, do 15 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos 
persoais recollidos a través desta solicitude servirán para administrar e xestionar as convocatorias de subvencións. Poderán 
ser cedidos á Base Nacional de Subvencións e publicarse na páxina web. O órgano responsable destes datos é o Concello de 
Arteixo e o enderezo onde o interesado/a poderá acceder, rectificar, cancelar e opoñerse aos datos é a praza alcalde Ramón 
Dopico, núm. 1, 15142 Arteixo.  
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