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III. Outras dIspOsIcIóns

VIcepresIdencIa e cOnsellería de presIdencIa, admInIstracIóns 
públIcas e XustIza

EXTRACTO da Orde do 3 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases 
reguladoras e a convocatoria pública dos premios á dinamización demográfica 
2019 para distinguir as iniciativas das entidades locais da Comunidade Autónoma 
de Galicia a prol do crecemento demográfico (código de procedemento PR420C).

BDNS (Identif.): 472560.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo 
se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán optar a estes premios os concellos, de forma individual ou mediante agru-
pación de concellos, mancomunidades de concellos ou consorcios locais de Galicia que 
reúnan os seguintes requisitos:

a) Que teñan menos de 20.000 habitantes, de acordo coas cifras oficiais do padrón mu-
nicipal de habitantes en 1 de xaneiro de 2018.

b) Todas as entidades participantes deberán cumprir o requisito de ter remitidas ao 
Consello de Contas de Galicia as contas do exercicio orzamentario de 2017. Este requisito 
deberá estar cumprido antes do remate do prazo de presentación de solicitudes de partici-
pación e a falta de acreditación por parte dalgunha das entidades participantes na candida-
tura suporá a súa inadmisión. No caso de agrupacións de concellos, este requisito deberá 
acreditalo individualmente cada un dos concellos integrantes da agrupación.

Para os efectos desta orde, considérase agrupación de concellos unha candidatura 
subscrita por dous ou máis concellos.

Non poderán obter a condición de beneficiarias as entidades en que se dean algunhas 
das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.
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Non se admitirán as solicitudes presentadas por consorcios locais adscritos ou dos ca-
les forma parte a Xunta de Galicia e financie, en todo ou en parte, os seus gastos de fun-
cionamento.

Segundo. Obxecto

Os premios á dinamización demográfica 2019 (PR420C) teñen por obxecto a difusión 
das iniciativas locais que aborden o reto do cambio demográfico mediante a distinción pú-
blica de proxectos que impulsen a dinamización demográfica, promovidos por concellos, 
agrupacións de concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

Os traballos consistirán en proxectos, incluso proxectos piloto, que persigan a implanta-
ción de iniciativas e accións específicas relativas ao cambio demográfico no seu contorno 
territorial, nalgún dos seguintes ámbitos:

a) Apoio ás familias.

b) Conciliación da vida familiar, laboral e persoal.

c) Apoio á mocidade.

d) Retorno e atracción de nova poboación.

e) Promoción do envellecemento activo e saudable.

f) Creación do marco necesario para o asentamento da poboación no medio rural.

A concesión dos premios realizarase mediante o procedemento de concorrencia compe-
titiva, ao abeiro do disposto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, consonte os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, 
igualdade e non discriminación.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 3 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convo-
catoria pública dos premios á dinamización demográfica 2019 para distinguir as iniciativas 
das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia a prol do crecemento demográ-
fico (código de procedemento PR420C).
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Cuarto. Importe

Para a concesión destas axudas destínase crédito por un importe total de setenta e sete 
mil cincocentos euros (77.500,00 €).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte 
ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia. 

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da 
publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día 
hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao de publicación, en-
tenderase que o prazo expira o último día do mes. 

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019

Beatriz Cuiña Barja 
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza
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