
 SOLICITUDE DE AXUDA

DATOS DO SOLICITANTE

ASOCIACIÓN/COMISIÓN DE FESTAS

CIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

C.P.

TELÉFONO

CORREO  ELECTRÓNICO  A  EFECTO  DE

NOTIFICACIONS

DATOS DO REPRESENTANTE

APELIDOS E NOME

DNI/ NIE

ENDEREZO

LOCALIDADE

C.P.

TELÉFONO

CORREO  ELECTRÓNICO  A  EFECTO  DE

NOTIFICACIONS

EN CALIDADE DE

SOLICITA

Que lle sexa concedida unha subvención ao abeiro da convocatoria das axudas do concello

de Moeche , ás comisións organizadoras de festas patronais e populares  para a contracción

de  orquestras  a  través do programa pel-concellos _axudas ao sector das  orquestras e

verbenas da liña 1.3 do plan de emprego local.

DECLARO RESPONSABLEMENTE :

• Que reúne os requisitos para ser beneficiario das axudas convocadas polo concello

de Moeche  ás comisións  organizadoras  de festas patronais  e  populares   para a

contracción de  orquestras  a  través do programa pel-concellos _axudas ao sector

das orquestras e verbenas da liña 1.3 do plan de emprego local.



• Que a orquestra que se contrata reúne todos e cada ún dos requisitos sinalados na

base terceira da convocatoria.

• Que carece de fin de lucro.

• Que ten o seu domicilio en Moeche.

•  Que non ter pendente de xustificar ningunha axuda ante o concello de Moeche

• Que  está  ao  corrente  coas  súas  obrigas  tributarias,  estatais,  autonómicas,  co

concello e coa Seguridade Social

• Que  non  está  estar  incursos  en  ningún  dos  supostos  de  incapacidade  ou

incompatibiliade para recibir axudas ou subvención públicas.

• Que  se  compromete  a  cumprir  coas  obrigas  do/as  beneficiarios  das  axudas

relacionadas na base décima.

• Que a presente declaración faise unha vez lido o significado legal de “declaración

responsable” conforme ao disposto no artigo 69.1 da lei 39/2015 do procedemento

administrativo común das administracións públicas:

“ Para os efectos desta lei, entenderáse por declaración responsable o documento

subscrito por persoa interesada na que se manifesta, baixo a súa responsabilidade,

que  cumpre  cos  requisitos  establecidos  na  normativa  vixente  para  obter  o

recoñecemento  dun  dereito  ou  facultade  ou  para  o  seu  exercicio,  que  dispón  da

documentación que así o acredita, que a poñerá a disposición da administración cando

se lle requira, e que se compromete a manter o cumpirmento das anteriores obrigas

durante o período de tempo inherente a este recoñecemento ou exercicio”.

MEMORIA DESCRITIVA DAS ACTIVIDADES QUE SE VAN REALIZAR

DENOMINACIÓN DA COMISIÓN DE FESTAS

DENOMINACIÓN DA FESTA OU VERBENA

DATAS
LUGAR

Breve  descrición  das  actvidades  que  se  han  desenvolver  en  relación  coas

contratacións realizadas



Moeche,____ de_______ de 2022.

Asdo.”

Sra. Alcaldesa Presidenta do concello de Moeche (A Coruña)



 XUSTIFICACIÓN

D./D.ª______________________________________________________________,  na  súa

calidade de __________da entidade _____________________,

CERTIFICO:

• Que foron efectuadas as actividades financiadas polo concello de Moeche para as

comisións organizadoras de festas patronais e populares que por tradición se veñen

celebrando en emprazamentos ao aire libre  no térmo municipal  de Moeche para

contratar  orquestras  para  ditas  festas,  resultando  cumprida  a  finalidade  da

subvención.

•  Que a actividade desenvolvida tivo lugar o/s día/s __________  na festa patronal ou

popular denominada  _________________ celebrada en ______________.

• Que  a  actividade  desenvolvida  en  relación  coa  contratación  da  orquestra

foi  :_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

• Que a relación de gastos en que ten incurrido a asociación/Comisión de festas, é a

seguinte:

CONCEPTO

ACREDOR

Nº FACTURA

DATA DE EMISIÓN DA FACTURA

IMPORTE

DATA DE PAGAMENTO

• Que  as  subvención  que  se  obtiveron  desta  ou  doutras  Administracións  ou

Organismos públicos ou privados, para a mesma finalidade son:

ENTIDADE IMPORTE

TOTAL OUTRAS SUBVENCIONS

• Que a suma do importe das mesmas non excede do importe total do gasto realizado.



• Que se achegan  xustificantes do cumprimento dos requisitos esixidos a orquesta

contratada, establecidos na base terceira da convocatoria:

1. Certificado censual  da  orquestra  no que  conste  domicilio  social  e  fiscal  en

Galicia e antiguedade mínima de dous anos.

2. Declaración responsable da orquestra de que ten unha composición mínima de

6 membros dos cales alomenos 4 na súa actuación tocan instrumento musical.

3. Declaración  responsable  da  orquestra  de  que  o  80%  da  súa  actividade

céntrase na organización de espectáculos e actuacións musicais en vivo.

• Que se xuntan facturas orixinais dos gastos realizados así como o xustificante da

publicidade  da  cofinanciación  polo  Concello  e  a  memoria  explicativa  da

actuación.

Moeche, __de______ de 202

Asdo.”

Sra. Alcaldesa do Concello de Moeche


