
CÓD. ENTIDADE LOCALIDADE PAIS CIF MOTIVO DA EMENDA

1 BARREIRO MATEO, FERNANDO VERÍN ESPAÑA 34947451D

B (fotocopia compulsada DNI); G (Facturas proforma ou documentos similares do aluguer da 
furgoneta así como da confección dos catálogos e invitacións; caso de non presentalos só se tería 
en conta o orzamento do aloxamento); 

2
ASOCIACIÓN CULTURAL 
CAMERATA AURIENSE

OURENSE G32184772 C, F, G, I, J(Non especifica si solicitou ou non algunha outra axuda para o mesmo fin). 

5 CURIEL ARES, JOSÉ ALFONSO A CORUÑA 79314248J

G (Facturas proforma ou documentos similares dos gastos de producción e do aluguer de equipos; 
caso de non presentalos só se tería en conta o orzamento da viaxe); LL (Certificación actualizada da 
Tesourería da Seguridade Social xustificativa do cumprimento das súas obrigas coa Seguridade 
Social)

7
HIOS DE ARANTEY Y CENTRO 
VILLAMARÍN PEROJANO

BUENOS AIRES 30-65898613-5
B (Fotocopia compulsada do CUIT); I(Acreditación do compromiso acadado co teatro onde se ten 
previsto a realización da actividade); L

11
ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL 
CANTABILE

A CORUÑA G15858319 G 

12 ORFEÓN DO CARBALLIÑO CARBALLIÑO G32166910 C 

14
ASOCIACIÓN  VENTO DO NORTE 
AGRUPACIÓN MUSICAL

TOÉN G36405322
E(Especificar lugar actuación e datas); F, G, I, LL (Certificación actualizada da Axencia Estatal 
Tributaria xustificativa do cumprimento das obrigas tributarias)

16
AGRUPACIÓN DE MÚSICA E BAILE 
TRADICIONAL DE CUNTIS

CUNTIS G36273068
B, C(Certificación na que se faga constar que o solicitante ostenta a representación legal da 
entidade.)

17
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTE E 
CULTURA

SANTIAGO G15957707

C(No certificado expedido pola entidade ten que especificar quen ostenta a representación legal na 
entidade); G, I, LL(Certificación actualizada da Axencia Estatal Tributaria xustificativa do 
cumprimento das obrigas tributarias)

20 GLORIA BEATRIZ CRESPO VALENTÍN ALSINA 17653703

B(fotocopia compulsada); E(especificar detalladamente datas de actuación en cada lugar), I, J(Se 
solicita como persoa física, a declaración de axudas ten que facela a mesma solicitante, non como 
representante de ningunha agrupación); L

21
CENTRO GALLEGO DE 
AVELLANEDA

AVELLANEDA 30/52689550/5 I

22
CENTRO CULTURAL ROSALÍA DE 
CASTRO

BUENOS AIRES

B(Se teñen personalidade xurídica: fotocopia compulsada do CUIT da entidade. Se funcionan como 
agrupación, fotocopia compulsada do documento de identidade de cada un dos compoñentes da 
mesma); C(Se teñen personalidade xurídica, acreditación da representación legal da entidade); 
G(Factura proforma ou documento similar do aluguer dos equipos de luz e son; caso de non 
presentalo só se tería en conta o presuposto do aluguer do teatro); I (Acreditación do compromiso 
acadado co teatro onde se ten previsto a realización da actividade). L(Certificado de residencia 
fiscal da entidade ou, de ser o caso, certificado de residencia fiscal de cada un dos compoñentes da 
agrupación)

26
AGRUPACIÓN CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS

BADALONA G61302576
B, C, E(Especificar datas actuación), F, G, I(acreditación do compromiso acadado co teatro onde se 
ten previsto a realización da actividade)                                                    

28
FUNDACIÓN XEITO NOVO DE 
CULTURA GALEGA

BUENOS AIRES 30/65361300/4
B, C, G, I(Acreditación do compromiso acadado co teatro onde se ten prevista a realización da 
actividade); L

30 BABEL DE SONS, SL FERROL B70015268
C, E, F, G, H, I, J, K, LL (Certificacións actualizadas da Axencia Estatal Tributaria e da Tesourería 
da Seguridade Social xustificativas do cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social) 

31 ALBA BURGOS, GRACIELA VIGO 36161196K G, I

32 ALCÁNTARA, DIEGO EMILIO VIGO X8744765G G

35
MARTÍNEZ CASTIÑEIRA, 
BERNARDINO

CAMARIÑAS 32809285S B, E, F, G, H, I, J, K

36
ASOCIACIÓN CULTURAL SAN 
CAMPIO

VEDRA G15138050 I

PUBLICACIÓN DOS REQUIRIMENTOS DE EMENDA DE DOCUMENT ACIÓN DAS SOLICITUDES PRESENTADAS AO ABEIRO DA RESO LUCIÓN DO 26 DE AGOSTO DE 
2009 DA SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN, POLA QUE SE  ESTABLECEN AS BASES E SE REGULAN AS AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURAIS CON DESTINO AOS LUGARES NOS QUE ESTEAN RA DICADAS AS ENTIDADES GALEGAS NO EXTERIOR



CÓD. 
CAUSA MOTIVO EMENDA

A

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

C

D

E

F

G

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

I

J

K

L

LL Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social

Certificado de residencia fiscal

Memoria descritiva da actividade a realizar (Anexo IV)

Acreditación da representación legal da entidade

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

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)

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

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)

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

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

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


