
ANEXO VII

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

PROXECTO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Quen abaixo asina declara, para os efectos de xustificación ante a Axencia Galega das Industrias Culturais, que formalizou un preacordo de 
contratación laboral para a participación artística da persoa traballadora no espectáculo especificado ut supra, nos termos recollidos neste 
documento. A efectividade deste preacordo queda supeditada á aprobación pola Axencia Galega das Industrias Culturais da solicitude de 
subvención á actividade escénica. No suposto de resultar aprobada en condicións económicas diferentes das establecidas na solicitude, a 
empresa poderá axustar proporcionalmente as cláusulas económicas ou temporais do contrato, quedando facultada a persoa traballadora para 
declinar a súa sinatura.

NOME DA PERSOA TRABALLADORA NIF

CATEGORÍA PROFESIONAL DURACIÓN DO CONTRATO

SALARIO MENSUAL SALARIO POR ACTUACIÓN AXUDA DE CUSTO DIARIA

A persoa traballadora declara que non prestou a súa conformidade para participar en máis de tres producións escénicas solicitantes de 
subvencións á actividade escénica para o exercicio 2017.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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Quen abaixo asina declara, para os efectos de xustificación ante a Axencia Galega das Industrias Culturais, que formalizou un preacordo de contratación laboral para a participación artística da persoa traballadora no espectáculo especificado ut supra, nos termos recollidos neste documento. A efectividade deste preacordo queda supeditada á aprobación pola Axencia Galega das Industrias Culturais da solicitude de subvención á actividade escénica. No suposto de resultar aprobada en condicións económicas diferentes das establecidas na solicitude, a empresa poderá axustar proporcionalmente as cláusulas económicas ou temporais do contrato, quedando facultada a persoa traballadora para declinar a súa sinatura.
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AXUDA DE CUSTO DIARIA
A persoa traballadora declara que non prestou a súa conformidade para participar en máis de tres producións escénicas solicitantes de subvencións á actividade escénica para o exercicio 2017.
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