
FORMULARIO AUTORRELLENABLE: 
Cubra os espazos coloreados e imprima o documento. Se desexa cubrilo a man, imprima este documento directamente.
file_0.png

file_1.wmf




De conformidade co establecido no artigo 6 de la Lei orgánica 3/2018, de 3 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, se informa de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado OPENCERT, cuxo responsable de tratamento é o Concello de A Coruña, e cuxa finalidade e uso previstos serán os seguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro se poderán exercer ante o Rexistro Xeral do Concello de A Coruña (Praza de María Pita, 1).


  
SOLICITUDE


Servizo de Cultura
Axudas á Creación Artística para artistas individuais empadroados na Coruña
Exercicio 2021

DATOS DO SOLICITANTE                                                     
NOME E APELIDOS:                                                                                                                                                       

DOMICILIO:

NIF:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIÓNS DE TRÁMITES E REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

	
 SOLICITO: 

 Que sexa admitida a trámite a solicitude de beca de creación artística para a actividade:



DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA
Toda a documentación resinada neste apartado ten carácter obrigatorio. Marque a que se presente:
     
Fotocopia do DNI ou NIF da persoa solicitante.

Proxecto para o que se solicita a axuda, o mais detallado posible.

Orzamento total estimado de execución do proxecto, desglosando os diferentes conceptos e as súas partidas económicas correspondentes, de modo que permitan avaliar claramente a dimensión económica do proxecto.

Memoria ou currículum vitae das actividades artísticas e culturais realizadas pola persoa solicitante.

Cartas de aceptación / invitación (nos casos de mobilidade da obra ou do creador) ou cartas de compromiso (cando se teña convenida unha exposición, edición, representación, etc.).

Outra documentación:

Se a documentación xenérica xa consta neste Concello e non existise modificación ou transcorrido o seu prazo de validez (5 anos dende o remate do procedemento ao que corresponda, indique:
Data de achega:

Servizo municipal ao que se achegou:


CERTIFICO ante o órgano competente para a concesión da subvención:
	Que solicitáronse as seguintes subvencións (provenientes de calquera Administración ou Entidade pública ou privada, nacional ou internacional), para as seguintes actividades:

Actividade
Entidade á que se solicitou
Importe solicitado €
Importe concedido €

Deputación A Coruña



Xunta de Galicia











	E comprométese a comunicar aquelas concedidas con data posterior á achega desta solicitude.

	Ser maior de idade e estar empadroado no Concello da Coruña cunha antigüidade de polo menos 2 anos, computados de forma  consecutiva, anteriores ao ano en que se realice a solicitude, é dicir, con anterioridade ao 01.01.2019.


	Estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Tributaria estatal, o concello e a Seguridade Social. Isto acreditarase mediante declaración responsable, sen prexuízo que o concello poida comprobar a veracidade do declarado polas persoas interesadas. Entenderase, no caso das débedas co Concello de A Coruña, que está  ao corrente no cumprimento das devanditas obrigas cando conste presentada e concedida a solicitude de fraccionamento/aprazamento de pago ou suspendida a recadación da débeda tributaria..


	Non estar a cumprir sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa cualificada como grave ou moi grave.


	Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións que, para ser beneficiario, se establecen no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións e no artigo 5 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar.


	Que son certos todos os datos que constan na solicitude, así como na documentación adxunta; que a actividade  ten obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención; carece de fines de lucro no desenrolo da súa actividade e non ten pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello da Coruña.


	Que se compromete a presentar a xustificación da beca concedida, no prazo de un mes dende a data de finalización das actividades. No caso contrario, procederá ao reintegro da cantidade concedida no prazo outorgado a requirimento do Concello.


	Dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento recibido, a través da incorporación dos elementos de imaxe corporativa municipal, nun lugar visible, en todas as actividades e en todos os produtos, realizados ou que se vaian a realizar, que estean vinculados ao proxecto obxecto da axuda..




NON AUTORIZO ao Servizo de Cultura a que obteña de forma directa os certificados acreditativos de que a persoa interesada está ao corrente nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. 


En

, a

de

de


Firma:
A persoa interesada


Nome e apelidos



