
 
 

¡IMPORTANTE! 
 

CONVENIO MUSICAL 2017  
CONCELLO DE CARBALLO 

 

Non esqueza que… 
 

 QUEN PODE SOLICITAR ACTUACIÓNS 
As asociacións, comisións de festas ou outras entidades culturais e sociais sen ánimo de lucro que 
teñen o seu domicilio social en Carballo e que organicen e realicen actividades culturais que inclúan 
actuacións musicais. 
 
 

 SOLICITUDES DE ACTUACIÓNS 
LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDE: no Rexistro Xeral do Concello de Carballo (preferentemente 
no do Pazo da Cultura) no prazo mínimo de 15 días hábiles antes da celebración da actuación e 
sempre antes do 30 de setembro.  
 
PRAZO PARA A AUTORIZACIÓN DA ACTUACIÓN: Dez (10) días despois da presentación da 
solicitude da actuación. Consulten na Concellería de Cultura se teñen a autorización para realizar 
a actuación, ou chamen ao teléfono 981 704 300. 
 
É IMPRESCINDIBLE CUMPRIR OS PRAZOS ASÍ COMO ASINAR POLAS DÚAS PARTES 
(entidade solicitante e agrupación musical) o impreso. De non se así, NON SE PODERÁ 
REALIZAR A ACTUACIÓN polo que NON SE ABOARÁ O IMPORTE DA FACTURA. 
 
 

 XUSTIFICACIÓN DAS ACTUACIÓNS: 
LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DA XUSTIFICACIÓN: no Rexistro Xeral do Concello de 
Carballo (preferentemente no do Pazo da Cultura) nun prazo máximo dun mes (1 mes) despois 
da realización da actuación. Se a actuación se realizara despois do 16 de outubro, o certificado 
de actuación deberá presentarse de forma inmediata e, en todo caso, ata o 15 de novembro. 
DATA LÍMITE DE REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS: 15 DE NOVEMBRO. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR PARA A XUSTIFICACIÓN 
 
- IMPRESO DE XUSTIFICACIÓN ASINADO POLAS DÚAS PARTES (entidade solicitante e  agrupación 
musical) co Certificado da actuación, expedido pola entidade solicitante, segundo modelo proporcionado 
polo Concello. 
 
- - Factura da agrupación musical, emitida pola persoa xurídica á que pertence ou pola persoa física que 
a represente,  a nome do Concello de Carballo,  polo importe correspondente á actuación realizada, 
segundo o tipo de agrupación. 
 
DATOS DA FACTURA: CONCELLO DE CARBALLO 
                                       CIF: P 1501900 C 
                                       Enderezo: Praza do Concello, s/n  15100 Carballo 
 
A factura presentarase co detalle dos impostos que sexan de aplicación en cada caso (IRPF e/ou 
IVE, segundo proceda) 
 
- Certificado bancario que acredite a titularidade da cuenta e o IBAN (senón se achegou coa solicitude) 

 
- Autorización para que o Concello de Carballo poida obter a certificación acreditativa de que a entidade 
está ao corrente nas súas obrigas coa Axencia Tributaria, ou presentación do certificado da Axencia 
Tributaria. 
 
- O Concello comprobará de oficio que a entidade está ao corrente nas súas obrigas tributarias co Concello 
de Carballo. 


