ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CT403C

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS Á ASISTENCIA AO MICA (MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURAIS DE
ARXENTINA) E WOMEX (THE WORLD MUSIC EXPO)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA

CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO

TELÉFONO

TELÉFONO MOBIL

DATA DE ALTA NO IAE

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

EPÍGRAFE

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

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
EVENTO PARA O QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
MICA (MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURAIS DE ARXENTINA)
WOMEX
SUBVENCIÓN SOLICITADA

ORZAMENTO TOTAL

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

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 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:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

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 incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incurso/a 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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
1. Documentación xeral
Copia do DNI ou NIE do solicitante só no caso de non autorizar a súa consulta no sistema de verificación de datos de identidade.
Certificado de estar dado de alta no imposto de actividades económicas, na epígrafe/subepígrafe que corresponda no exercicio actual, só
no caso de que o interesado denegue expresamente a súa consulta.
Se o solicitante é unha persoa xurídica:
Copia do NIF ou documento equivalente, só no caso de que o interesado denegue expresamente a súa consulta.
DNI ou NIE do representante, só no caso de non autorizar a súa consulta no sistema de verificación de datos de identidade.
Certificado do acordo de solicitude da axuda ou da autorización da persoa que a asine en nome da entidade.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia dos estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no
Rexistro Mercantil ou o que corresponda.
Documentación que acredite suficientemente a representación e identidade
de quen asina a solicitude.
2. Documentación específica
Anexo II (ficha de asistencia), debidamente cuberto e asinado.
Invitación da organización do MICA a participar no mercado.
Acreditación da inscrición como profesional no Womex.
Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e co artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.

ANEXO I
(continuación)
Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de
datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro,
e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de
datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro,
e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais para consultar os datos do IAE que constan en poder da Axencia Estatal da Administración
Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais para consultar os datos do NIF que constan en poder da Axencia Estatal da Administración
Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 o rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a Axencia Galega das Industrias Culturais, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a agadic@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 17 de xuño de 2015 pola que se aproban as bases de subvencións á asistencia ao MICA (Mercado de Industrias Culturais de
Arxentina) e ao Womex e se convocan para 2015.EX.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO II

FICHA DE ASISTENCIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ASISTENCIA AO MICA (MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURAIS DE ARXENTINA)
POBOACIÓN

DATAS DO EVENTO

Bos Aires

do 3 ao 6 de setembro 2015

Nº DE ASISTENTES

DATAS DE ESTADÍA

IMPORTE SEN IVE

IMPORTE CON IVE

GASTOS DE DESPRAZAMENTO: GASTOS DE AVIÓN
GASTOS DE ALOXAMENTO
GASTOS DE MANTENZA
DEREITOS DE ASISTENCIA AO MERCADO CULTURAL
TOTAL
RELACIÓN DE PERSOAS QUE VIAXAN E POSTO QUE DESEMPEÑAN
NOME E APELIDOS

NIF

POSTO QUE DESEMPEÑA

ASISTENCIA AO WOMEX (THE WORLD MUSIC EXPO)
POBOACIÓN

DATAS DO EVENTO

Budapest

do 21 ao 25 de outubro de 2015

Nº DE ASISTENTES

DATAS DE ESTADÍA

IMPORTE SEN IVE
GASTOS DE DESPRAZAMENTO: GASTOS DE AVIÓN
GASTOS DE ALOXAMENTO
GASTOS DE MANTENZA
DEREITOS DE ASISTENCIA AO MERCADO CULTURAL
TOTAL

IMPORTE CON IVE

ANEXO II
(continuación)

ASISTENCIA AO WOMEX (THE WORLD MUSIC EXPO) (continuación)
RELACIÓN DE PERSOAS QUE VIAXAN E POSTO QUE DESEMPEÑAN
NOME E APELIDOS

NIF

POSTO QUE DESEMPEÑA

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO III

DECLARACIÓN DE AXUDAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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 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:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

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.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

