
CONCELLARÍA DE CULTURA 
Pazo da Cultura. Rúa do Pan, s/n Carballo (A Coruña) 
981 704 300      www.carballo.org 

 

 

 

D./D.ª ____________________________________________________ , con NIF ___________________ enderezo 

en ___________________________________________ , teléfono ______________________ e correo electrónico 

____________________________________ en calidade de presidente/a da asociación cultural 

__________________________________________________ , con CIF ___________________ , e enderezo en 

_______________________________________________________________ ,  

EXPÓN 
Que tendo coñecemento da Convocatoria de Subvencións ás asociacións culturais para o Programa Anual de 
Actividades Culturais do ano 2017 

 
DECLARA QUE: Coñece e acepta as Bases da presente Convocatoria 

 
SOLICITA 

 A participación na devandita Convocatoria, e unha subvención por un importe de.............................. € para a 
realización do Programa Cultural da asociación para o ano 2017 cun presuposto total de gastos de    
............................. € 

 

 Unha subvención para a organización da Cabalgata de Reis do ano 2017  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:  
 

 Memoria do Programa de actividades culturais desenvoltas no ano 2017 (a cubrir neste impreso) 

 Resume desglosado do presuposto de gastos e ingresos da asociación no ano 2017 correspondente ao 

programa cultural e gastos de mantemento ou xestión da asociación ou dos seus locais sociais (a cubrir neste 

impreso). 

 Número de socios e importe anual da cota (a cubrir neste impreso) 

 Declaración xurada conforme se está ao corrente das obrigas tributarias co Concello de Carballo, Axencia 

Tributaria e fronte a Seguridade Social (a cubrir no interior deste impreso) 

 Declaración xurada das Axudas ou Subvencións para a mesma finalidade de calquera Administración Pública 

ou ente público ou privado (a cubrir no interior deste impreso) 

 Certificación da conta bancaria a nome da Asociación (solicitar o certificado con formato SEPA -

CCC;IBAN;BIC) 

 Programa e presuposto da Cabalgata de Reis 2017 - Anexo 1 (a cubrir só polas entidades organizadoras da 

Cabalgata de Reis no 2017)  

 

Carballo, a         de                            de 2018 

 

Asdo.:……………………………………… 

PRESIDENTE/A DA ASOCIACIÓN 

 

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARBALLO 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DESTA SOLICITUDE: ATA O 12 DE FEBREIRO 

Rexistro Xeral do Concello (preferentemente no Rexistro existente no Pazo da Cultura) 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS CULTURAIS PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA 

ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2017 (BOP do 12/01/2018) 

 

 

http://www.carballo.org/


RESUME DESGLOSADO DO PRESUPOSTO DA ASOCIACIÓN PARA O PROGRAMA CULTURAL PARA 
O QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN 

(Non incluir información relativa á Cabalgata, ver anexo 1) 
- Exclúense: obras de infraestructura, festas populares, viaxes de carácter non cultural e actividades xa 
financianciadas polo Concello ( convenio musical,..) 
- Se no programa se inclúen actividades non culturais, estas poderán excluirse na valoración da solicitude. 
-Se nalguna actividade colaboran outras entidades, especificar a responsabilidade de cada parte. 

INGRESOS Importe Total Nome /obxecto da axuda 

SUBVENCIÓN SOLICITADA AO CONCELLO  (importe máximo da solicitude de subvención 3.500 € e non superior 
ao 70% do presuposto do programa) 

SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN    

SUBVENCIÓNS DA XUNTA   

SUBVENCIÓNS DOUTRAS ENTIDADES 
(outras administracións, empresas, fundacións,…) 

  

  

INGRESOS PARTICIPACIÓN EN CURSOS 
OU TALLERES 

  

  

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN NOUTRAS 
ACTIVIDADES (especificar por conceptos) 

  

  

  

CUOTAS DE SOCIOS   

OUTROS INGRESOS (especificar) 
  

  

TOTAL INGRESOS 
 
 

GASTOS Importe Total Descripción 

GASTOS EN ACTIVIDADES 
(Na xustificación, só se admitirán como gastos 
subvencionables os gastos de mantemento, de 
comida e bebida e atencións protocolarias por 
un importe máximo total do 50% do importe da 
subvención concedida) 

 Profesorado ou monitores 

 Materiais para cursos ou actividades 

 Difusión (deseño, impresión, publicidade, fotos) 

 Transporte ou desprazametno 

 Atencións protocolarias imprescindible para a actividade 

 Aluguer de infraestructuras ou equipos e servizos 
técnicos 

 Comida 

 Pequenos gastos de equipamento imprescindibles e 
directamente vinculados á realización dunha actividade 
subvencionable (por un máximo total de 300 €) 

 Outros gastos (especificar) 

GASTOS DE MANTEMENTO E XESTIÓN DA 
ASOCIACIÓN 
 
GASTOS DE MANTEMENTO 
(Valorarase como máximo ata o 50% dos 
gastos de carácter cultural) 
 
OUTROS GASTOS  
(gastos xerais de xestión da asociación, de 
oficina, correos, seguros,…) 

 Aluguer 

 Auga, electricidade, calefacción,  limpeza 

 Teléfono e internet 

 Persoal atención do local ou de xestión da entidade 

 Pequenas reparacións ou gastos extraordinarios de 
mantemento do local 

 Seguros da entidade 

 Gastos de oficina 

 Correos 

 Outros gastos (especificar) 

TOTAL GASTOS 
 
 

 

 

Vº e prace    Asdo.: 

Presidente/a da Asociación    Secretario/a da Asociación 

 

 

 

  



 

NÚMERO TOTAL DE SOCIOS   IMPORTE DA COTA ANUAL DOS SOCIOS:  

OBXECTIVOS DO PROGRAMA CULTURAL: 

 

 

 

 

 

 AMBITO/S DE ACTUACIÓN DA ENTIDADE (marcar os que proceda) 

 

 Colectivo concreto 

 Parroquia 

 Municipio 

 Comarcal / Provincial 

 

 Rural 

 Urbana 

 

 Infancia 

 Xuventude 

 3º Idade 

 Mulleres 

 Adultos 

 Outros __________________________ 
 

 

 

Nome das entidades coas que comparte :______________________________________________________________________  

e nome/s da entidade que o xestiona _________________________________________________________________________ 

Nome do Local:__________________________________________________________________________________________ 

Enderezo e Tfno.:_________________________________________________________________________________________ 

Titularidade do local:______________________________________________________________________________________ 

Horarios de apertura a cargo da asociación solicitante: 
 

LOCAL SOCIAL UTILIZADO POLA ENTIDADE 

 Local social de uso habitual  Dispón de local de uso exclusivo 

 Non dispón de local  Comparten local con outras entidades 

Actividade 

ou servizo 
Horario De luns a venres Sábados Domingos 

 

Mañá 

   

    

    

 

Tarde 

   

    

    

TOTAL DE HORAS DE APERTURA SEMANAIS  

 

 

  DECLARACIÓN DE ESTAR AO CORRENTE DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS CO CONCELLO DE CARBALLO, A 

AXENCIA TRIBUTARIA E A SEGURIDADE SOCIAL 

D./Dna. ................................................................................ con DNI …………................... como representante da entidade 

....................................................................................................... 

DECLARA:Que a entidade á que represento está ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello de Carballo, a Axencia 

Tributaria e a Seguridade Social. 

Carballo, ................ de .......................................... de 2018 

Asdo.: ....................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS DESENVOLTAS NO 2017 

RESUME DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS 

ACTIVIDADES PERIÓDICAS (duración superior a 1 mes) 

NOME DA ACTIVIDADE 
Datas/período de 

realización 
Total horas 

duración 
Nº participantes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL   

ACTIVIDADES OCASIONAIS 

NOME DA ACTIVIDADE 
Datas/período de 

realización 
Total horas 

duración 
Nº participantes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL   

GRUPOS ESTABLES DE MÚSICA, BAILE, TEATRO,… PERTENCENTES Á ENTIDADE 

NOME DO GRUPO 
ACTIVIDADE 

(música, teatro, baile…) 
Nº 

membros 
ANO CREACIÓN 

    

    

    

    

    

    

TOTAL   

DECLARACIÓN DAS AXUDAS OU SUBVENCIÓNS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE 

D./Dna. .................................................................................................................... con DNI ........................................................ 

como representante da entidade ................................................................................................................................................... 

DECLARA 

 Que para a mesma finalidade ten concedidas ou solicitadas, as seguintes subvencións ou axudas procedentes de 

calquera entidade pública ou privada. 

 ENTIDADE CONCEDENTE      IMPORTE 

 ...........................................................................................   ............................................... 

...........................................................................................   ...............................................  

 Que non solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención para esta finalidade. 

Carballo, ................ de .......................................... de 2018 

Asdo.: ....................................................................... 



MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO 2017 

(CUBRIR UN CADRO POR CADA ACTIVIDADE CULTURAL REALIZADA NO ANO 2017, EXCEPTO PARA A CABALGATA, VER ANEXO 1) 

- NOME DA ACTIVIDADE: 

- Breve descripción da actividade e dos obxectivos: 

 

- Programa: 

-  

- Lugar de celebración: 

- Datas e duración (en días ou número de horas): 

- Destinatarios e número de participantes: 

- Responsable da actividade: 

- Outras entidades que colaboran (porcentaxe de responsabilidade de cada unha): 

 

- Gastos:                                                                              - Ingresos: 

- Observacións: 

 

- NOME DA ACTIVIDADE: 

- Breve descripción da actividade e dos obxectivos: 

 

- Programa: 

-  

- Lugar de celebración: 

- Datas e duración (en días ou número de horas): 

- Destinatarios e número de participantes: 

- Responsable da actividade: 

- Outras entidades que colaboran (porcentaxe de responsabilidade de cada unha): 

- Gastos:                                                                              - Ingresos: 

- Observacións: 

 

  

- NOME DA ACTIVIDADE: 

- Breve descripción da actividade e dos obxectivos: 

 

- Programa: 

-  

- Lugar de celebración: 

- Datas e duración (en días ou número de horas): 

- Destinatarios e número de participantes: 

- Responsable da actividade: 

- Outras entidades que colaboran (porcentaxe de responsabilidade de cada unha): 

-  

- Gastos:                                                                             - Ingresos: 

- Observacións: 



MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO 2017 

(CUBRIR UN CADRO POR CADA ACTIVIDADE CULTURAL REALIZADA NO ANO 2017, EXCEPTO PARA A CABALGATA, VER ANEXO1) 

- NOME DA ACTIVIDADE: 

- Breve descripción da actividade e dos obxectivos: 

 

- Programa: 

-  

- Lugar de celebración: 

- Datas e duración (en días ou número de horas): 

- Destinatarios e número de participantes: 

- Responsable da actividade: 

- Outras entidades que colaboran (porcentaxe de responsabilidade de cada unha): 

 

- Gastos:                                                                              - Ingresos: 

- Observacións: 

 

- NOME DA ACTIVIDADE: 

- Breve descripción da actividade e dos obxectivos: 

 

- Programa: 

-  

- Lugar de celebración: 

- Datas e duración (en días ou número de horas): 

- Destinatarios e número de participantes: 

- Responsable da actividade: 

- Outras entidades que colaboran (porcentaxe de responsabilidade de cada unha): 

- Gastos:                                                                              - Ingresos: 

- Observacións: 

  

- NOME DA ACTIVIDADE: 

- Breve descripción da actividade e dos obxectivos: 

 

- Programa: 

-  

- Lugar de celebración: 

- Datas e duración (en días ou número de horas): 

- Destinatarios e número de participantes: 

- Responsable da actividade: 

- Outras entidades que colaboran (porcentaxe de responsabilidade de cada unha): 

-  

- Gastos:                                                                             - Ingresos: 

- Observacións: 



INFORMACIÓN; IMPORTE DAS SUBVENCIÓNS E OBRIGAS DOS PERCEPTORES 

As axudas poderán destinarase á organización e realización do programa de actividades culturais e á realización da Cabalgata de Reis de 2017, 
así como ao mantemento ou xestión da asociación ou dos seus locais sociais 
Exclúense desta convocatoria a realización de obras de infraestrutura, as Festas Populares e as viaxes de carácter non cultural.  
Os gastos xerais de mantemento da asociación (alugueres de locais sociais, electricidade, auga, limpeza, persoal contratado para atención ao 
público ou xestión xeral) poderán supoñer, como máximo, o 50% dos gastos de carácter cultural da asociación. De superar esta porcentaxe, na 
valoración da subvención teranse en conta o gasto só ata dita porcentaxe. 
Se no programa se inclúen actividades ou accións de carácter non cultural e estas teñen un peso no mesmo que se considere significativo, 
estas poderán excluirse na valoración da solicitude e no presuposto. Enténdese por peso significativo con respecto ao programa global cando o 
número de actividades non culturais ou o presuposto adicado a estas actividades ou accións non culturais é superior ao 30% ou se o número 
de participantes en actividades de carácter non cultural é superior ao 60% do total de participantes no programa xeral. 
Non se poderán incluír actividades financiadas polo Concello de Carballo. 
A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva , segundo os criterios de valoración que se indican.  
A organización e realización da Cabalgata de Reis está subvencionada con 250€, sempre e cando os gastos totais da actividade asumidos pola 
entidade solicitante superen este importe. Cada Cabalgata só pode recibir unha subvención. 
Para a concesión das subvención teranse en conta os seguintes aspectos que se ponderarán segundo as porcentaxes que se indican: 
- Importancia e interese cultural do programa cultural de actividades e dos gastos realizados en mantemento ou xestión da asociación ou dos 
seus locais sociais correspondentes ao ano 2017, (35%). 
- Valoración económica do programa cultural e dos gastos de mantemento ou de xestión da asociación ou dos seus locais sociais, tendo en 
conta o plan de financiamento, e as axudas económicas que se reciben doutros organismos públicos. 
Valorarase positivamente a menor porcentaxe de subvención solicitada ao concello en relación ao presuposto de gastos do programa. Así 
mesmo, terase en conta a eficiencia do gasto e a correspondencia entre a relevancia do gasto e a súa importancia para a execución da 
actividade.(20%). 
- Número de socios da entidade e número de beneficiarios do programa cultural e proxección social do mesmo, (20%). 
- Ámbito territorial e social do proxecto, tendo en conta actuacións de interese global para o municipio e a intervención en áreas con 
necesidades especiais como a zona rural,(15%). 
- Consideración das actividades culturais realizadas durante os tres últimos anos, (5%). 
- Cooperación entre entidades coa vontade de optimizar esforzos e recursos  e estímulo da participación e emprego da lingua galega na 
realización das actividades para as que se solicita a subvención (5%). 
- O importe da solicitude de subvención non poderá ser superior ao 70% do presuposto de gastos do programa para o que se solicita a axuda, 
exluíndo os gastos correspondentes á Cabalgata de Reis. En calquera caso, o importe máximo de subvención será 3500€ máis o importe 
correspondente á realización da Cabalgata de Reis, se é o caso. Para a concesión destas axudas destinarase un presuposto de 47.000€. 
Documentación 
As entidades que soliciten algunha subvención deberán presentar as súas solicitudes no Rexistro Xeral do Concello de Carballo 
(preferentemente no Rexistro existente no Pazo da Cultura, Rúa do Pan s/n) ata o 12 de febreiro de 2018no modelo que a tal fin preparará o 
Concello de Carballo e no que deberá constar: 
a) Nome, enderezo, teléfono e CIF da asociación solicitante  
b) Nome e apelidos do representante da asociación, CIF, teléfono de contacto e enderezo a efectos de notificación e fotocopia do DNI do 

representante da entidade. 
c) Memoria do programa de actividades culturais desenvoltas ou previstas para o ano 2017, na que se incluirá se a asociación dispón ou non 

de local social, especificando horarios e uso do mesmo, obxectivos do programa cultural, ámbito de actuación, nome de cada actividade, 
data e lugar de celebración, breve descripción da actividade, obxectivos e fins concretos aos que se destinarán as axudas, programa 
previsto, destinatarios e número de participantes previsto, responsable da actividade e outras entidades que colaboran, duración da 
actividade, presuposto de gastos e ingresos da actividade e outras cuestións que se consideren de interese. No caso de que unha 
actividade esté organizada en colaboración con outra entidade, deberase indicar o grado de responsabilidade de cada parte. 
Indicarase se a entidade organizou e realizou algunha Cabalgata de Reis. Neste caso, especificarase os mesmos datos que se indican para 
o programa xeral, en especial desglose do presuposto de gastos e ingresos. 

d) Presuposto total e desglosado de gastos e ingresos da asociación no ano 2017 correspondente ao programa cultural da mesma (exluíndo 
os da Cabalgata de Reis) e aos gastos realizados en mantemento ou xestión da asociación e dos seus locais sociais. 

e) Número de socios e importe anual da cuota. 
f) Lugar, data e sinatura da persoa solicitante. 
g) Declaración xurada conforme se está ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria e fronte á Seguridade Social. O Concello de 

Carballo achegará de oficio as certificacións que acrediten que a entidade solicitante está ao corrente das súas obrigas tributarias co 
Concello de Carballo e a Axencia Tributaria. 

h) Declaración xurada detallada das axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade procedentes de calquera 
administración pública ou ente público ou privado, ou declaración de no ter outras axudas públicas ou privadas para o mesmo obxecto. 

i) Certificación da conta bancaria a nome da asociación. 
 

- A presentación de solicitudes para esta convocatoria implicará a autorización ao Concello de Carballo para facer as consultas a outras administracións que considere 
oportunas para solicitar información. 
-  De conformidade coa la Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), infórmase que os datos suministrados nos 
formularios que se presenten a esta convocatoria poden pasar a formar parte dun ficheiro automatizado de titularidade do Concello de Carballo, cuxa finalidade é a 
xestión da convocatoria para a que se presenta esta solicitude. O responsable do tratamento dos datos recollidos será a Concellaría de Cultura, con enderezo en Praza 
do Concello, s/n 15100 Carballo. O Concello de Carballo e a Concellaría de Cultura comprométense a adoptar as medidas de seguridade que correspondan en 
cumprimiento do establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición, entregando o formulario disposto para tal finalidade no Rexistro de Entrada Municipal, no enderezo electrónico lopd@carballo.org 
ou chamando ao tfno.981 704 703. 
 

 

mailto:lopd@carballo.org


ANEXO 1: ORGANIZACIÓN E REALIZACIÓN DA CABALGATA DE REIS 2017 

(a cubrir só polas entidades que organizaron a Cabalgata de Reis no 2017) 

 

DECLARACIÓN DA REALIZACIÓN DA CABALGATA DE REIS 2017 

DATA DE REALIZACIÓN  

LUGAR DE CELEBRACIÓN PARROQUIA  

ITINERARIO  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vº e Pr. O /A secretario/a      Asdo.: O/a presidente/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: 

OBXECTIVOS E FINS CONCRETOS AOS QUE SE DESTINARÁ A AXUDA: 

DESTINATARIOS DA ACTIVIDADE: 

Nº DE PARTICIPANTES PREVISTO: 

RESPONSABLE DA ACTIVIDADE: 

OUTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN: 

DECLARACIÓN DE ESTAR AO CORRENTE DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS CO CONCELLO DE CARBALLO, A AXENCIA 

TRIBUTARIA E A SEGURIDADES SOCIAL 

D./Dna. ................................................................................ con DNI …………................... como representante da entidade 

....................................................................................................... 

DECLARA:Que a entidade á que represento está ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello de Carballo, a Axencia 

Tributaria e a Seguridade Social. 

Carballo, ................ de .......................................... de 2018 

Asdo.: ....................................................................... 



DECLARACIÓN CLASIFICADA E DETALLADA DOS GASTOS E INGRESOS DA CABALGATA 

INGRESOS 

PROCEDENCIA 
Descrición denominación ou obxecto da 

subvención 
IMPORTE 

Da propia asociación (do seu presuposto ordinario)   
Aportación dos participantes (cuotas, entradas,...)   
Deputación   
Xunta de Galicia   
CONCELLO DE CARBALLO    
Aportación doutras entidade ou empresas… 
(especificar cales) 
- 
-  

  

  

  
TOTAL INGRESOS  

GASTOS REALIZADOS 

CONCEPTO IMPORTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
TOTAL GASTOS  

 

 

 DECLARACIÓN DAS AXUDAS OU SUBVENCIÓNS SOLICITADAS OUCONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE 

D./Dna. .................................................................................................................... con DNI ........................................................ 

como representante da entidade ................................................................................................................................................... 

DECLARA 

 Que para a mesma finalidade ten concedidas, ou solicitadas, as seguintes subvencións ou axudas procedentes de 

calquera entidade pública ou privada. 

 ENTIDADE CONCEDENTE       IMPORTE 

 ...........................................................................................   ............................................... 

...........................................................................................   ...............................................  

 Que non solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención para esta finalidade 

Carballo, ................ de .......................................... de 2018 

 

Asdo.: ....................................................................... 


