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SR. ALCALDE -  PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARBALLO  

  

PROGRAMA DE ACTUACIONS MUSICAIS 
A FAVOR DE GRUPOS DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL, MASAS CORAIS, ORQUESTRAS, CONXUNTOS 

E BANDAS DE MUSICA 2019 

XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN  

PRESENTAR POLA AGRUPACIÓN MUSICAL 1 MES DESPOIS  DA ACTUACIÓN.  
SE A ACTUCIÓN SE REALIZARA DESPOIS DO 16 DE OUTUBRO DEBERÁ PRESENTAR O CERTIFICADO DE FORMA 

INMEDIATA E, EN TODO CASO, ANTES DO 15 DE NOVEMBRO 
COAS SINATURAS DA AGRUPACIÓN MUSICAL E DA ENTIDADE QUE RECIBE A ACTUACIÓN 

 

DATOS DA AGRUPACIÓN MUSICAL QUE RELIZOU A ACTUACIÓN 

 
D./Dna. .................................................................................................................... con NIF .................................... 

e enderezo a efectos de notificación en ..................................................................................................................., 

e-mail .................................................................................... e teléfono/s ................................................................ 

como representante da Agrupación Musical ............................................................................................................,  

co obxecto de xustificar a realización da actuación desta Agrupación Musical - admitida dentro do Programa 

de Actuacións Musicais 2019 a favor de Grupos de Música e Danza Tradicional, Masas Corais, Orquestras, 

Conxuntos e Bandas de Música de Carballo-, achego a seguinte documentación que acompaña á FACTURA 

que se rexistrará previamente a este certificado: 

CERTIFICADO DA REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN (a cubrir neste impreso pola parte de atrás)

AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO POIDA OBTER A CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA  DE QUE 

A ENTIDADE ESTÁ AO CORRENTE COAS SÚAS OBRIGAS COA AXENCIA TRIBUTARIA ou 

CERTIFICADO DA AXENCIA TRIBUTARIA 

CERTIFICADO BANCARIO QUE ACREDITE A TITULARIDADE  DA CONTA E O IBAN DA MESA, no caso 

de non telo entregado con antelación  

 
E para que conste aos efectos oportunos, asino o presente en  

 

 

Carballo, .......... de ........................... de 2019 

 

 

 

Asdo.: O/A REPRESENTANTE DA AGRUPACIÓN MUSICAL 

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 acordo co 

establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, o responsable de tratamento dos datos persoais é Concello de Carballo, con enderezo en Praza do Concello s/n, 15100 - Carballo (A Coruña); 

lopd@carballo.gal. O Delegado de Protección de Datos do Concello de Carballo é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@carballo.gal. Os datos serán utilizados 

para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Pode exercerse o dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos 

erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso, o Concello de Carballo dispón 

de formularios específicos para facilitarlle o exercicio destes dereitos, mediante unha solicitude propia ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a identidade. Pódese 

consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@carballo.gal. 

 

AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO POIDA OBTER DAS ENTIDADES MUSICAIS A CERTIFICACIÓN 
ACREDITATIVA DE ESTAR AO CORRENTE NAS SÚAS OBRIGAS COA AXENCIA TRIBUTARIA  

A CUBRIR POLA ENTIDADE MUSICAL  
 
D./Dna. .......................................................................................................................... con NIF …………………....…................... 

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

AUTORIZA 

Ao Concello de Carballo para que poida obter a certificación acreditativa de estar ao corrente nas súas obrigas coa Axencia 

Tributaria 

Carballo,............... de .......................................... de 2019 
 
 
 
 

Asdo.: O/A REPRESENTANTE DA AGRUPACIÓN MUSICAL 

NOTA PARA O REXISTRO: rexistrar PRIMEIRO a FACTURA, e logo este impreso co mesmo número da 
factura. (Destino  1121- facturas, logo redistribuir a 05-cultura) 
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CERTIFICADO DE ACTUACIÓN 

(a cubrir polo/a solicitante da actuación / entidade que recibe a actuación) 

 
O día ............... do mes ........................ do ano 2019 celebrouse en ........................................................................ 

con motivo de ..........................................................................................................................................................., 

unha actuación da Agrupación Musical ....................................................................................................................., 

admitida no Programa de Actuacións Musicais a favor de Grupos de Música e Danza Tradicional, Masas Corais,Orquetras, 

Conxuntos e Bandas de Música 2019, asinado entre esta Agrupación e o Concello de Carballo. 

Tipo de agrupación (risque o que proceda) 

 Grupo de música e danza tradicional   Grupo de gaitas   Grupo de cantareiras 

 Masa Coral (máis de 30 compoñentes)   Masa Coral (entre 10 e 29 compoñentes) 

 Orquestra, conxunto e banda de música 

 

Número de compoñentes que participaron ........................... Duración da actuación …………………………..……. 

 

 

Carballo, ........... de .................................. de 2019 

 

 

 

O/A SOLICITANTE DA ACTUACIÓN 

 
 
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 acordo co 

establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, o responsable de tratamento dos datos persoais é Concello de Carballo, con enderezo en Praza do Concello s/n, 15100 - Carballo (A Coruña); 

lopd@carballo.gal. O Delegado de Protección de Datos do Concello de Carballo é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@carballo.gal. Os datos serán utilizados 

para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Pode exercerse o dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos 

erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso, o Concello de Carballo dispón 

de formularios específicos para facilitarlle o exercicio destes dereitos, mediante unha solicitude propia ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a identidade. Pódese 

consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@carballo.gal. 

 
A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN 

AUTORIZACIÓN  DATA …………………….………………  

CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA   

FACTURA DA AGRUPACIÓN MUSICAL A NOME DO CONCELLO DE CARBALLO (polo importe correspondente á actuación 

realizada e co detalle dos impostos incluídos  

IMPORTE TOTAL DA FACTURA ................................... € 

 AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO POIDA OBTER A CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA  DE QUE A ENTIDADE ESTÁ 

AO CORRENTE COAS SÚAS OBRIGAS COA AXENCIA TRIBUTARIA ou 

CERTIFICADO DA AXENCIA TRIBUTARIA 

CERTIFICADO DE CONTA BANCARIA (IBAN) 

COMPROBACIÓN DOS REQUISITOS E CONDICIÓNS DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA 

OBSERVACIÓNS ......................................................................................................................................................................... 

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

INFORMACIÓN XERAL 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES 

Poderán ser solicitadas para realizar actuacións aquelas Agrupacións Musicais admitidas no Programa de Actuacións Musicais 2019 e que cumpriran os requisitos especificados no citado programa. 
OBRIGAS DAS ENTIDADES OU AGRUPACIÓNS MUSICAIS ASINANTES DO CONVENIO 

a) Realizar durante o ano 2018  un máximo de dúas (2) actuacións, segundo as solicitudes presentadas, nos lugares que determine o Concello, dando preferencia a estas actuacións sobre calquera outro 
compromiso adquirido, segundo as condicións que se establecen no programa. Dez (10) días naturais despois de presentada a solicitude da actuación, deberán solicitar á Concellaría de Cultura a autorización para 
realizar a actuación solicitada.  

b) Expedir facturas legais polas actuacións realizadas. 
c) Facer constar nos materiais de difusión e publicidade a financiación do Concello de Carballo, acompañada, se procede, do logotipo correspondente, nun lugar e tamaño destacado con respecto a 

outros posibles colaboradores. 
d) No caso de que se realice, o material gráfico correspondente á publicidade da actividade (carteis, revistas...) estará redactada en galego. 
e) Colaborar no seguimento ou solicitude de información que realice o Concello. 
f) Estar ao corrente nas súas obrigas co Concello de Carballo, a Seguridade Social e a Axencia Tributaria. 

 
PRAZOS DE ENTREGA DE SOLICITUDES DE ACTUACIÓNS 

Lugar e prazo de solicitude: As agrupacións musicais asinantes deste convenio ou as entidades culturais ou sociais, sen ánimo de lucro, que organicen actividades que inclúan actuacións musicais e 
desexen programar unha actuación dunha agrupación musical que forme parte deste convenio, deberán presentar no Rexistro Xeral do Concello de Carballo unha solicitude no prazo mínimo de 15 días 
hábiles antes da actuación e, en todo caso, antes do 30 de setembro. 
 

AUTORIZACIÓN DA ACTUACIÓN POLA CONCELLERÍA DE CULTURA:  
Dez (10) días despois da presentación da solicitude da actuación, as agrupacións musicais deberán consultar á Concellaría de Cultura, se teñen a autorización para realizar a actuación. 
A autorización desta actuación estará condicionada ao cumprimento das claúsulas establecidas neste programa, así como a criterios de distribución territorial e entre entidades solicitantes das actuacións, 
e ao interese cultural e social da actividade para a que se solicita a actuación. Só se autorizará unha actuación do Programa Musical por cada evento –independentemente  da súa duración ou 
programa de actividades- e esta deberá realizarse nunha parroquia distinta á do ano anterior.  
 

DESPOIS DA REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN: XUSTIFICACIÓN DAS ACTUACIÓNS 
PRAZO: 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, antes do 15 de novembro. 
 

DOCUMENTACIÓN 
- Certificado da actuación expedido pola entidade solicitante, e coa conformidade da agrupación musical, 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: P1501900C 
                                    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 da mesma. 
- Autorización (incluída neste impreso) 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 o certificado 
da Axencia Tributaria. 
- O Concello comprobará de oficio que a entidade está ao corrente nas súas obrigas tributarias co Concello de Carballo. 
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