
 

 
 
 
 
 

     

ANEXO 
Axudas para a realización de actividades culturais con destino aos lugares nos que estean radicadas as  entidades galegas no exterior. 2009  

Nº 
EXPTE ENTIDADE LOCALIDADE PAÍS DNI / CIF MOTIVO DA EMENDA 

37 ASOCIACIÓN CULTURAL A GANDAINA RIBEIRA ESPAÑA G15763162 
C (Certificación na que se faga constar que o solicitante ostenta a 
representación legal da entidade)  

38 ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA 
HABANA-RIVEIRA "HAVEIRA" RIBEIRA ESPAÑA G70194303 

C (Certificación na que se faga constar que o solicitante ostenta a 
representación legal da entidade); E(Na memoria, concretar datas de actuación 
e nº de compoñentes do grupo de folclore galego); I(Acreditación dos 
compromisos acadados cos centros galegos e co teatro onde se ten previsto a 
realización da actividade); LL (Certificación actualizada da Axencia Estatal 
Tributaria xustificativa do cumprimento das obrigas tributarias). 
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Cód. 
causa 

 
Motivo da emenda 

A Solicitude orixinal asinada segundo o modelo normalizado do anexo I da resolución 

B Fotocopia compulsada do DNI, CIF ou documentación que acredite a personalidade do solicitante 

C Acreditación da representación legal da entidade 

D Documento de nomeamento do representante ou apoderado legal único debidamente asinado por todos os membros do grupo, compromiso de non disolución da agrupación ata 
que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e compromiso de execución da actividade así como o 
reparto do importe da subvención concedida (Anexo III) 

E Memoria descritiva da actividade a realizar (Anexo IV) 

F Orzamento que inclúa os gastos xerados pola realización da actividade (Anexo IV) 

G Facturas proforma ou documentos similares que acrediten a realidade e adecuación do orzamento presentado 

H Currículo e traxectoria profesional do artista ou grupo solicitante (Anexo IV) 

I Acreditación do compromiso acadado coa entidade galega no exterior ou coa entidade onde se ten previsto a realización da actividade cultural proposta 

J Declaración do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución para as mesmas acción para as que se solicitou a subvención, das 
distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas 
e subvencións (Anexo II) 

K Declaración de non estar incurso en prohibición para obter a dondición de beneficiario (Anexo II) 

L Certificado de residencia fiscal 

LL Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social 
 
 




