
DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2019 Páx. 1993

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de 
subvencións a proxectos novos de dinamización do Xacobeo 2021 dentro do 
programa O teu Xacobeo e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 
2020.

Os Camiños de Santiago supoñen historicamente un constante fluxo de peregrinos e 
peregrinas que, no seu itinerario cara a Santiago de Compostela, veñen construíndo unha 
cultura común europea ao longo de máis de mil anos de historia en común.

A política desenvolvida pola Xunta de Galicia a principios dos anos noventa do pasado 
século revitalizou os Camiños de Santiago e fixo que nas últimas décadas estes camiños 
experimentasen un extraordinario auxe, vivindo un novo tempo de peregrinación, de inter-
cambio de ideas, de culturas e de nacionalidades, que converten os Camiños de Santiago 
e a Galicia en elementos referenciais en Europa e en gran parte do mundo.

Non se pode esquecer, ademais da vertente cultural e relixiosa, o efecto económico e 
xerador de riqueza que supoñen os Camiños de Santiago, especialmente nos anos santos, 
que afecta non só a cidade de Santiago de Compostela senón a todo o territorio galego.

En consecuencia, a celebración do Ano Santo Xacobeo no ano 2021 constitúe para a 
Comunidade Autónoma de Galicia unha oportunidade de potenciación de Galicia, así como 
de promoción e de reforzo da dimensión internacional dos Camiños de Santiago e da propia 
Comunidade, e leva aparellado un amplo despregamento de actuacións en distintos ámbitos.

A organización deste evento supón a planificación, programación e desenvolvemento de 
actuacións en materia de cultura, educación, turismo, sanidade, protección civil, patrimo-
nio, infraestruturas, etc.

A disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos 
xerais do Estado para 2018, recoñece ao programa Ano Santo Xacobeo 2021 a consi-
deración de acontecemento de excepcional interese público para os efectos do disposto 
no artigo 27 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins 
lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. A duración do programa de apoio a este 
acontecemento abrangue desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2021.
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A consideración da organización dos actos con motivo da celebración do Ano Santo 
Xacobeo 2021 como un proxecto unitario require de mecanismos que garantan a coordina-
ción das distintas actuacións e a participación e colaboración das administracións públicas 
e outras persoas e entidades neste evento.

Con este fin, o Decreto 4/2018, do 11 de xaneiro, crea a Comisión Organizadora do 
Xacobeo 2021, entre cuxas funcións figuran fomentar e impulsar as actuacións das dife-
rentes administracións públicas e, en especial, servir de instrumento de coordinación nas 
actuacións dos departamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia e do sector público autonómico e dos concellos galegos en relación coa organización e 
promoción do Xacobeo 2021, sen prexuízo das competencias que lle sexan propias.

Así mesmo, a Comisión Organizadora do Xacobeo 2021 será a encargada de elaborar e 
aprobar a programación de actividades do Xacobeo 2021 no marco do Plan estratéxico do 
Xacobeo 2021 e dos plans operativos anuais de desenvolvemento e ocuparase de promo-
ver a participación privada na realización de proxectos e actividades que se desenvolvan 
con motivo do Xacobeo 2021.

O artigo 9 do Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de 
Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos, establece, entre as súas funcións e 
competencias, a dirección e coordinación das actuacións relacionadas coa posta en valor 
cultural e turístico do Camiño de Santiago, a súa promoción, a xestión da imaxe corporati-
va do Xacobeo e da rede de albergues, e o mantemento e conservación dos camiños e a 
súa sinalización, así como calquera outra acción que redunde en beneficio do Camiño de 
Santiago. Así mesmo, e conforme o establecido no acordo do Consello da Xunta de Galicia 
de quince de novembro de dous mil dezaoito, a Axencia Turismo de Galicia é a entidade 
encargada do exercicio das facultades para a execución material dos plans e programas 
relacionados co Xacobeo 2021.

Conforme o acordo do Pleno do Consello Xacobeo do 9 de abril de 2018, corresponde á 
Comisión Executiva deste órgano a aprobación dos plans e programas da conmemoración 
do Ano Santo Xacobeo 2021. Por conseguinte, en cumprimento das funcións que lle foron 
encomendadas, a Comisión Executiva aprobou na súa reunión do 18 de xullo de 2018 os 
obxectivos e plans que se expoñen a seguir: destacar a riqueza cultural, natural e humana 
do Camiño de Santiago; convidar ao diálogo ao redor deste grande itinerario cultural eu-
ropeo; promover o patrimonio cultural xacobeo como fonte de inspiración para a creación 
artística contemporánea; impulsar o desenvolvemento das áreas rurais do Camiño de San-
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tiago e fomentar o coñecemento do patrimonio relacionado co Camiño de Santiago entre 
os máis novos.

Esta convocatoria enmárcase nun dos 4 eixes de actuación aprobados polo Consello 
Xacobeo: O Plan de dinamización cultural, cuxo contido comprende todas aquelas activi-
dades dirixidas á difusión, divulgación e promoción do Camiño de Santiago e do patrimonio 
material e inmaterial vinculado a el, prestando especial atención ás actividades culturais 
que promovan a participación, a reflexión e o debate cidadán. 

É unha convocatoria aberta a entidades públicas, privadas e sen ánimo de lucro, coa 
intención de fomentar a participación de todos os axentes da sociedade; impulsar o des-
envolvemento sustentable do territorio a través da cultura, o turismo, o patrimonio, a in-
vestigación e o respecto ao ambiente; construír un legado que repercuta no afianzamento 
dos seus valores dentro e fóra de Galicia e que transcenda a celebración do Ano Santo; 
potenciar o intercambio cultural e a reflexión en relación co Camiño de Santiago mediante 
accións responsables co emprego dos recursos públicos e o retorno económico sobre o 
territorio, respondendo ás demandas da sociedade actual.

O obxectivo principal é lograr unha programación sociocultural durante o ano 2019 que 
anticipe a celebración de Xacobeo 2021, poñendo de relevancia o papel da cultura e a 
creatividade como impulsores do desenvolvemento social e indicadores da calidade de 
vida e tamén como dinamizadores de emprego e crecemento sustentable do territorio e a 
súa sociedade.

Así mesmo, lograr a implicación de todos os axentes sociais, económicos e institucio-
nais de Galicia abrindo a programación de Xacobeo 2021 á participación, a través da posta 
en marcha de propostas que permitan definir o contido cultural do Xacobeo 2021 desde 
unha perspectiva ampla, multidisciplinar, plural e diversa, e, ao mesmo tempo, impulsar o 
desenvolvemento sustentable do territorio.

Para lograr estes obxectivos, establécese unha convocatoria aberta con 3 liñas diferen-
ciadas para entidades públicas, privadas e sen ánimo de lucro que poden presentar novos 
proxectos no ámbito artístico, gastronómico, de patrimonio, de pensamento e espiritualida-
de e deportivo.

A finalidade das axudas é a promoción cultural e turística de Galicia arredor do Ano San-
to Xacobeo 2021, de xeito que contribúan á atracción de Santiago como punto de chegada 
dos camiños, así como de Galicia no seu conxunto.
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En consecuencia, e con cargo aos créditos da Axencia Turismo de Galicia asignados 
para esta finalidade, e todo isto consonte o establecido sobre medidas de fomento no 
artigo 94 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, en concordancia co sina-
lado no artigo 95 da dita lei e tendo en conta o determinado na Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
regulamento da devandita lei, o Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan 
especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas, e de conformidade coa com-
petencia conferida polo artigo 19 dos Estatutos da Axencia Turismo de Galicia, aprobados 
polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto e réxime

1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plu-
rianual das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos orixinais 
de dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021, co obxectivo 
principal de lograr unha programación sociocultural que anticipe a celebración do Xaco-
beo 2021, para a promoción e potenciación de Galicia, así como reforzo da dimensión 
internacional do Camiño de Santiago e da propia Comunidade Autónoma, tales como ex-
posicións, mostras, intervencións, exhibicións, concertos, feiras e festivais, publicacións, 
creacións audiovisuais, talleres, xornadas de formación, conferencias, charlas, encontros, 
foros, actividades deportivas dirixidas, torneos, mostras gastronómicas, catas e degusta-
cións, actividades de formación e intercambio, e outras (TU300A).

2. As actividades desenvolveranse dentro dos seguintes ámbitos e disciplinas:

Ámbito artístico:

– Artes visuais, arquitectura, deseño, cultura dixital, artesanía, moda e outras.

– Cinema e documental.

– Música: clásica, popular, tradicional, músicas do mundo e outras.

– Artes escénicas: teatro, danza, novo circo e outras.

– Literatura e libro. 
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Patrimonio, historia, pensamento e espiritualidade: foros de reflexión, encontros, pu-
blicacións, estudos, conferencias, xornadas de formación, programas de intercambio con 
expertos doutras nacionalidades, charlas educativas en colexios e outras.

Gastronomía: experiencias e actividades gastronómicas de elevado valor engadido, que 
contribúan a dar a coñecer e gozar do patrimonio gastronómico de Galicia achegando a 
visitantes e locais unha parte das tradicións, oficios, cultura, historia e identidade territorial, 
así como a promoción de produtos con denominación de orixe ou indicacións xeográficas, 
por exemplo, catas e degustacións, charlas, talleres, actividades de formación e intercam-
bio, publicacións, feiras e outras.

Ámbito deportivo: calquera disciplina deportiva, torneos, retos deportivos, partidos espe-
ciais, con especial atención ás actividades non profesionais e para todos os públicos, como 
carreiras populares. Inclúense actividades dirixidas e ao aire libre, como camiñadas ou ru-
tas organizadas, clases en grupo e tamén disciplinas relacionadas co benestar, o fomento 
da vida activa e o goce respectuoso da natureza.

Ámbito social: programas de voluntariado, sociais, educativos e outros, que fomenten a 
inclusión e participación.

3. Os proxectos presentados deberán desenvolverse no territorio da Comunidade Autó-
noma de Galicia e adherirse, polo menos, a tres dos seguintes obxectivos do Xacobeo 2021:

a) Obxectivos estratéxicos fixados polo Consello Xacobeo para o Xacobeo 2021:

• Camiño. Destacar a riqueza cultural, natural e humana do Camiño de Santiago.

• Europa. Convidar ao diálogo ao redor deste grande itinerario cultural europeo.

• Patrimonio. Promover o patrimonio cultural xacobeo como fonte de inspiración para a 
creación artística contemporánea.

• Territorio e desenvolvemento sustentable. Impulsar o desenvolvemento das áreas ru-
rais do Camiño de Santiago.

• Audiencia e legado. Fomentar o coñecemento do patrimonio relacionado co Camiño de 
Santiago, particularmente entre os máis novos.
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b) Obxectivos estratéxicos da Comisión Organizadora do Xacobeo 2021 en Galicia:

• Promoción. Promocionar Galicia como destino cultural e turístico.

• Alcance. Implicar toda a poboación galega na celebración e xerar un sentimento de 
orgullo e pertenza cara aos valores da nosa comunidade.

• Innovación. Apostar por novas fórmulas de difusión e contidos innovadores que poñan 
en valor a esencia do Camiño de Santiago.

• Narrativa. Dar voz e recompilar as historias e experiencias que se xeren ao longo do 
Camiño.

• Diálogo. Fomentar o intercambio cultural entre a sociedade local e os peregrinos e 
visitantes.

4. As subvencións obxecto destas bases divídense en tres categorías ou liñas, en aten-
ción ás entidades solicitantes:

Liña 1. Entidades locais: concellos, mancomunidades de concellos de Galicia, consor-
cios locais galegos e deputacións provinciais de Galicia.

Liña 2. Entidades privadas: persoas físicas ou xurídicas constituídas baixo forma mer-
cantil ou civil e as comunidades de bens que están comprendidos na definición de pequena 
e mediana empresa (peme).

Liña 3. Entidades sen ánimo de lucro: entidades públicas ou privadas sen ánimo de 
lucro.

5. O procedemento para a concesión destas subvencións será tramitado no réxime de 
concorrencia competitiva, 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.

6. Co fin de cumprir co principio de concorrencia sinalado no parágrafo anterior, as so-
licitudes serán examinadas por unha comisión avaliadora, que se axustará aos principios 
contidos na sección 3ª, capítulo I, título I da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organiza-
ción e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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Artigo 2. Beneficiarios/as

1. Poderán participar nesta convocatoria segundo as categorías ou liñas que se esta-
blecen no artigo anterior:

Liña1: concellos, mancomunidades de concellos de Galicia, consorcios locais galegos e 
deputacións provinciais de Galicia.

Así mesmo, poderán presentar solicitudes agrupacións das devanditas entidades locais, 
de conformidade co disposto no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia.

Liña 2: persoas físicas ou xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as co-
munidades de bens que están comprendidas na definición de pequena e mediana empresa 
(peme).

Así mesmo, poderán presentarse solicitudes por agrupacións de persoas físicas e/ou 
xurídicas, de conformidade co disposto no citado artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Liña 3: entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.

Así mesmo, poderán presentarse solicitudes por agrupacións de entidades sen ánimo 
de lucro, de conformidade co disposto no citado artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que se 
dea algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de non estar incurso nas ditas prohibi-
cións realizarase mediante declaración responsable das entidades solicitantes; no caso 
de agrupación deberá presentarse a declaración por cada unha das persoas ou entidades 
agrupadas.

3. Os concellos, así como as agrupacións e o resto das entidades locais da liña 1 de-
berán cumprir o requisito de teren remitidos ao Consello de Contas de Galicia as contas 
xerais de cada exercicio. Este requisito deberá estar cumprido antes do remate do prazo de 
presentación de solicitudes de participación e a súa falta de acreditación por parte dalgún 
dos participantes na candidatura supoñerá a inadmisión desta. No caso de agrupacións de 
concellos, este requisito deberá ser acreditado por cada un dos concellos integrantes da 
agrupación.
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4. Non se admitirán as solicitudes presentadas por consorcios locais dos cales forme 
parte a Xunta de Galicia e financie, en todo ou en parte, os seus gastos de funciona-
mento. 

5. Tampouco se permitirá a presentación de máis de tres axudas por entidade ou 
agrupación de entidades locais, persoas físicas e/ou xurídicas e entidades sen ánimo 
de lucro.

6. As datas dos proxectos que se desenvolverán non poderán coincidir coas festas ofi-
ciais ou tradicionais do lugar de celebración

7. Os requisitos para ser beneficiarios deberán cumprirse antes do remate do prazo de 
presentación das solicitudes.

Artigo 3. Financiamento, contía das subvencións e compatibilidade

1. As subvencións previstas nesta resolución financiaranse con cargo ás aplicacións 
orzamentarias previstas nos orzamentos da Axencia Turismo de Galicia para os anos 2019 
e 2020, co seguinte detalle:

Liñas Aplicación orzamentaria Anualidade 2019 Anualidade 2020 Total

Liña 1 11.A2 761A 760.0 583.334 € 291.666 € 875.000 €

Liña 2 11.A2 761A 770.0 533.334 € 291.666 € 825.000 €

Liña 3 11.A2 761A 781.0 200.000 € 100.000 € 300.000 €

1.316.668 € 683.332 € 2.000.000 €

A modificación da distribución establecida no número anterior requirirá a tramitación do 
correspondente reaxuste de anualidades no expediente de gasto, segundo se establece 
nos artigos 26 e 27 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, aprobado polo De-
creto 11/2009, do 8 de xaneiro.

2. De conformidade co disposto no artigo 30 do citado regulamento da Lei de subven-
cións de Galicia, cabe a posibilidade de ampliar o crédito cando o aumento veña derivado 
das causas establecidas no seu número 2. O citado incremento do crédito queda con-
dicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia das circuns-
tancias sinaladas e, se for o caso, logo de aprobación da modificación orzamentaria que 
proceda.
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Nestes casos publicarase a ampliación de crédito nos mesmos medios que a convoca-
toria, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes 
nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

Así mesmo, poderá alterarse a distribución entre os créditos establecidos no número 1 
deste artigo, para cada unha das liñas, sen que tal alteración precise dunha nova convoca-
toria. Para estes efectos, deberán realizarse as modificacións que procedan no expediente 
de gasto e da publicación nos mesmos medios que na convocatoria, segundo se dispón no 
artigo 31 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

3. A determinación da contía das subvencións farase en atención ás liñas establecidas 
no artigo 1 e segundo os seguintes criterios:

a) Establécense unhas porcentaxes máximas de financiamento dos proxectos e unha 
achega máxima por proxecto segundo se establece no seguinte cadro:

Entidades locais Máximo 85 % do orzamento subvencionable Ata 50.000 euros
Entidades privadas Máximo 60 % do orzamento subvencionable Ata 25.000 euros
Entidades sen ánimo de lucro Máximo 90 % do orzamento subvencionable Ata 20.000 euros

Para a determinación do orzamento subvencionable detraeranse do orzamento presen-
tado, IVE incluído, os gastos non subvencionables.

b) No caso das entidades beneficiarias da liña 1, para o cálculo da achega aplicaranse 
rangos de intensidade na contía da subvención segundo criterios poblacionais coa inten-
ción de fomentar o desenvolvemento de actividades nas áreas rurais, apoiar os municipios 
con menos recursos económicos e fomentar a cooperación entre concellos, cos seguintes 
máximos:

 Porcentaxe máxima de achega Máximo de achega por proxecto
Entidades locais de menos de 
3.000 habitantes 85 % 10.000,00 €

Entidades locais entre 3.000 e
10.000 habitantes 75 % 15.000,00 €

Entidades locais entre 10.001 e
50.000 habitantes 50 % 25.000,00 €

Entidades locais de máis de 50.000 € 
habitantes 40 % 50.000,00 €

c) As contías da subvención estableceranse con base nun tanto por cento (%) do orza-
mento subvencionable en función da puntuación obtida por cada solicitante en aplicación 
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dos criterios de valoración establecidos no artigo 10 destas bases, segundo se detalla a 
seguir:

Liña 1:

Entidade local Porcentaxe de axuda

Entidades locais de menos de 3.000 habitantes
Entre 50 e 75 puntos: 70 %
Máis de 75 puntos: 85 %

Entidades locais entre 3.000 e 10.000 habitantes
Entre 50 e 75 puntos: 60 %
Máis de 75 puntos: 75 %

Entidades locais entre 10.001 e 50.000 habitantes
Entre 50 e 75 puntos: 45 %
Máis de 75 puntos: 50 %

Entidades locais de máis de 50.000 habitantes
Entre 50 e 75 puntos: 30 %
Máis de 75 puntos: 40 %

Liñas 2 e 3:

Entidades privadas 
Entre 50 e 75 puntos: 50 %
Máis de 75 puntos: 60 %

Entidades sen ánimo de lucro
Entre 50 e 75 puntos: 70 %
Máis de 75 puntos: 90 %

4. As subvencións reguladas nesta resolución serán incompatibles con calquera outra 
subvención, axuda, ingreso ou recurso que, para o mesmo proxecto ou finalidade, leve 
financiamento con cargo aos créditos da Consellería de Cultura e Turismo ou as entidades 
adscritas á citada consellería, independentemente do fondo de procedencia e da súa tipo-
loxía (subvención directa, bonificación de xuros...).

En ningún caso o importe da axuda concedida máis o importe doutras subvencións, axu-
das, ingresos ou recursos poderá ser superior o custo das actuacións obxecto do proxecto 
subvencionado.

5. Esta convocatoria tramítase ao abeiro do artigo 25.1.a) do Decreto 11/2009, do 8 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, como expediente anticipado de gasto, e existe crédito suficiente previsto no 
proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para o exercicio 2019.

Así mesmo, estará sometida ao regulado na Orde da Consellería de Economía e Fa-
cenda do 11 de febreiro de 1998, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto, 
modificada polas ordes da mesma consellería do 27 de novembro de 2000 e do 25 de 
outubro de 2001.
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Ao abeiro desta normativa, a concesión das subvencións queda condicionada á existen-
cia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

6. As subvencións correspondentes ás liñas 2 e 3 están suxeitas ao Regulamento 
(UE) 1407/2013 relativo ás axudas de minimis, polo que se deberá garantir que, no caso 
de recibir as persoas beneficiarias outras axudas baixo este réxime de minimis, non se 
supera o límite de 200.000 € nun período de tres exercicios fiscais. Este límite aplicarase 
independentemente da forma da axuda de minimis ou do obxectivo perseguido. O período 
determinarase tomando como referencia os dous exercicios fiscais anteriores e o exercicio 
fiscal en curso, de acordo co establecido no artigo 2 do citado regulamento.

Artigo 4. Solicitudes e documentación que se presentarán

1. A presentación das solicitudes realizarase preferentemente por medios electrónicos 
a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal). 

A presentación electrónica será obrigatoria para as administracións públicas, as persoas 
xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes delas.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será 
requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, 
considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a 
emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de 
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sis-
tema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán 
presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos 
na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario 
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. 
As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presen-
ten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da 
copia electrónica presentada.
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A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación 
electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación 
complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa pre-
sentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aque-
la en que fose realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán 
presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e 
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica 
supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede elec-
trónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro 
dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada 
sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da 
Xunta de Galicia.

5. Na sede electrónica encóntranse publicados os formatos admitidos para a presen-
tación de documentación. Se o solicitante desexa presentar calquera documentación en 
formatos non admitidos, poderá realizalo de forma presencial a través de calquera dos 
rexistros habilitados. A persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano respon-
sable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizaren trá-
mites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á carpeta do 
cidadán da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á 
presentación electrónica das solicitudes, tamén poderán tramitarse presencialmente en 
calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común.

6. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte 
ao da publicación da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entendera-
se como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se 
o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, 
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se no mes do vencemento non houber equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que 
o prazo expira o último día do mes.

7. As solicitudes deberán axustarse ao modelo normalizado que se inclúe no anexo II 
desta resolución.

No caso de que a solicitude sexa presentada por unha agrupación, de conformidade co 
disposto no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, deberán facerse constar naquela os 
compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o impor-
te de subvención que se aplicará por cada un deles. Deberá nomearse un representante 
ou apoderado único da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, 
como beneficiario, corresponden á agrupación.

Así mesmo, e para os efectos das declaracións contidas na solicitude, no caso das 
agrupacións, estas declaracións emitiranse con base nas emitidas polos respectivos re-
presentantes de cada unha das entidades que a integran. Estas declaracións orixinais 
deberán quedar en poder da entidade representante para a súa achega no procedemento 
de subvencións, de ser requirido para iso polo órgano tramitador.

A agrupación non poderá disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto 
nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

8. As solicitudes irán acompañadas da seguinte documentación:

8.1. Documentación administrativa:

Liña 1:

a) Certificación da secretaría do concello, da mancomunidade, consorcio ou deputación, 
que acredite que a entidade local cumpriu co seu deber de remisión das contas xerais 
de cada exercicio ao Consello de Contas, de acordo co estipulado no artigo 4 do Decre-
to 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás 
entidades locais galegas.

b) Certificación do/a secretario/a da entidade local en que conste o acordo da entidade 
local polo cal se solicita a subvención para as actividades ou proxectos e se aceptan as 
condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nesta resolución, así como o 
compromiso de financiar o importe da actividade que non resulte subvencionado ao abeiro 
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desta convocatoria ata o importe total da execución prevista segundo a documentación 
achegada coa solicitude.

Este acordo deberá estar adoptado antes do vencemento do prazo de presentación das 
solicitudes. O incumprimento destes requisitos constituirá causa de inadmisión da solicitude.

c) No caso de agrupación de concellos, instrumento xurídico que regule a agrupación 
e a xestión dos servizos, que deberá incluír, en todo caso os compromisos de execución 
asumidos por cada membro, así como o importe de subvención que se aplicará por cada 
un deles e a designación do/a representante ou apoderado único da agrupación. A este re-
presentante corresponderalle asinar a solicitude e con el efectuaranse todas as actuacións 
a que o procedemento dea lugar.

Así mesmo, achegarase unha certificación emitida pola secretaría do concello represen-
tante na cal se faga constar con base nos acordos adoptados polos órganos competentes 
de cada un dos concellos agrupados e/ou nas certificacións emitidas polos/as secretarios/as 
dos concellos integrantes da agrupación:

– Que todos os concellos integrantes da agrupación adoptaron o acordo polo cal se soli-
cita a subvención para as actividades e proxectos que se pretenden executar e se aceptan 
as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nestas bases, así como o 
compromiso de financiar o importe da actividade que non resulte subvencionado ao abeiro 
destas bases ata o importe total da execución prevista segundo a documentación achega-
da coa solicitude.

– O nomeamento do/a alcalde/sa representante con poderes suficientes para cumprir 
con todas as obrigas que, como entidade beneficiaria, corresponden á agrupación, e que 
actuará como coordinador/a, interlocutor/a e perceptor/a da subvención.

– Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron as contas do concello ao 
Consello de Contas de Galicia. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remi-
sión das contas ao Consello de Contas de Galicia se efectuou antes do vencemento do 
prazo de presentación de solicitudes.

Os acordos deberán estar adoptados e as contas remitidas antes do vencemento do 
prazo de presentación de solicitudes. O incumprimento destes requisitos ou a falta da re-
ferencia expresa ao contido determinado nos números anteriores, aínda que afecte unha 
soa das entidades agrupadas, determinará a inadmisión da solicitude.
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d) No caso de que se trate dunha mancomunidade ou consorcio deberá presentarse o 
instrumento xurídico acreditativo da súa constitución.

e) Acreditación de que o proxecto non está iniciado o 1 de xaneiro de 2019.

f) Acreditación da poboación da agrupación de acordo cos últimos datos do padrón de 
habitantes na data de publicación da convocatoria.

Liñas 2 e 3:

a) Escritura de constitución.

b) Documentación que acredite suficientemente a representación de quen asina a soli-
citude.

Se a persoa solicitante é persoa xurídica, certificado do acordo de solicitude de axuda 
ou da autorización da persoa que asine en nome da entidade.

c) No caso de agrupacións, instrumento xurídico que regule a agrupación e a xestión 
dos servizos, que deberá incluír, en todo caso os compromisos de execución asumidos por 
cada membro, así como o importe de subvención que se aplicará por cada un deles e a 
designación da persoa que actuará como representante da agrupación. A este represen-
tante corresponderalle asinar a solicitude e con el efectuaranse todas as actuacións a que 
o procedemento dea lugar.

d) Acreditación de que o proxecto non está iniciado o 1 de xaneiro de 2019.

8.2. Documentación do proxecto (común a todas as liñas):

a) Memoria xustificativa e descritiva que permita unha definición exacta do proxecto ou 
actuación que se vai a realizar: promotor, nome do proxecto, descrición do proxecto, lugar...

Obrigatoriamente deberá conter a xustificación dos aspectos puntuables que se sinalen 
no anexo III clasificados segundo a orde establecida no citado anexo, así como, se for o 
caso, a documentación acreditativa correspondente.

b) Memoria detallada xustificativa dos diferentes aspectos que poidan ser puntuables en 
relación con cada un dos criterios de valoración sinalados nos números A), B), C), F) e D) 
do número 1 do artigo 10, segundo o modelo do anexo III. 
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Non serán obxecto valoración os aspectos puntuables non xustificados suficientemente 
na memoria indicada na alínea a) anterior.

c) Memoria económico-financeira que inclúa o orzamento completo e detallado do in-
vestimento subvencionable, no cal figuren todos os gastos subvencionables e a previsión 
de ingresos. A memoria incluirá o orzamento desagregado, con e sen IVE, segundo o mo-
delo do anexo IV.

9. O defecto na solicitude será notificado aos/ás interesados/as e daráselles un prazo 
de dez días hábiles para emendaren os erros ou omisións. No requirimento farase indi-
cación expresa de que, se así non o fixeren, se terán por desistidos da súa petición, logo 
da resolución que deberá ditarse consonte o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sen prexuízo do establecido no punto anterior, poderá requirirse ao solicitante que ache-
gue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a 
tramitación e resolución do procedemento.

10. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas feitas, aqueles expedientes ad-
ministrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria achegaranse á 
comisión encargada da súa valoración, de acordo co establecido nestas bases.

11. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na nor-
mativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á dispo-
sición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na cal 
se indicarán as causas desta.

12. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormen-
te. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que 
órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é 
autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición 
expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente 
poderá requirir á persoa interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por 
outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación 
da proposta de resolución.
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Artigo 5. Comprobación de datos

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluí-
dos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

– NIF/DNI/NIE da entidade ou persoa solicitante.

– NIF/DNI/NIE da entidade ou persoa representante.

– Acreditación de estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e 
da Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda, por 
ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma. Para tales efectos, 
o solicitante deberá achegar certificación de estar ao día nas citadas obrigas, no caso de 
denegar expresamente que as solicite o órgano xestor, de conformidade co disposto no ar-
tigo 5.1. No caso de que as actuacións de oficio levadas a cabo polo órgano instrutor, con-
sonte o artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, desen como 
resultado que o solicitante ou o beneficiario ten débedas ou obrigas con algunha destas 
administracións, requirirase o solicitante ou beneficiario para que regularice a situación e 
presente por si mesmo o correspondente certificado.

No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no 
cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos 
correspondentes. Todo isto sen prexuízo de que se solicite documentación complementaria 
aclaratoria dos datos que figuren na solicitude.

Artigo 6. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a enti-
dade responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas 
beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas 
e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes 
rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o 
tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.
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2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas 
a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da 
Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria 
para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos na-
cional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa 
publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 7. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de 
responsable pola Xunta de Galicia-Axencia Turismo de Galicia coas finalidades de levar a 
cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualiza-
ción da información e contidos da carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou 
no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemen-
to incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas refe-
rencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, 
determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas intere-
sadas, que se reflectirá esta circunstancia no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas com-
petencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos 
ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha 
materia.

A fin de dar a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas 
interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través 
dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia, 
como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como 
exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da 
Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
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reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información 
adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Artigo 8. Gastos subvencionables e subcontratación

1. Teñen a consideración de gastos subvencionables, que terán que ser xustificados polas 
persoas ou entidades beneficiarias de conformidade co disposto nestas bases reguladoras, 
aqueles gastos que, de xeito indubidable, respondan á natureza da actividade subvencio-
nada e se realicen desde o 1 de xaneiro do ano 2019 ata o 30 de abril de 2020. O custo da 
adquisición dos gastos subvencionables non poderá ser superior ao valor de mercado. 

2. En ningún caso serán subvencionables:

– Os gastos ordinarios de funcionamento e mantemento da entidade, así como os sala-
rios do persoal propio nunha contía superior o 10 % do orzamento subvencionable.

– Gastos protocolarios.

– Dotación de premios.

– Imprevistos (todas as partidas deben ser concretas e estar claramente identificadas co 
obxecto da subvención na epígrafe «doutros gastos» do anexo IV).

– Investimentos e adquisicións de material, equipamentos ou calquera outro gasto que 
supoña un incremento para o patrimonio do beneficiario.

– Os gastos excluídos no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia.

3. Os/as beneficiarios/as poderán subcontratar o 50 % da actividade subvencionada, 
nos termos establecidos no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia.

Artigo 9. Órganos competentes

1. A Xerencia é o órgano competente para a instrución do procedemento de concesión 
destas axudas. A devandita instrución rematará coa proposta de resolución que se elevará 
á persoa titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia, e na cal se recollerá o informe 
emitido pola comisión de valoración prevista no artigo seguinte.
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2. Corresponderá á persoa titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia ditar a 
resolución de concesión das subvencións con indicación do nome do/a beneficiario/a e a 
contía que lles corresponde.

Artigo 10. Comisión de valoración e criterios de valoración

1. As solicitudes serán valoradas en réxime de concorrencia competitiva, conforme os 
criterios de adxudicación e baremación previstos nestas bases por unha comisión de valo-
ración que emitirá un informe en que se concrete o resultado da avaliación efectuada.

2. A composición da comisión de valoración será a seguinte: 

Presidenta: a comisaria do Xacobeo 2021.

Vogais: dous representantes da Consellería de Cultura e Turismo

Tres expertos externos nomeados pola Dirección da Axencia Turismo de Galicia de en-
tre persoas de recoñecido prestixio nos ámbitos da presente convocatoria.

Secretaria/o: a titular da Secretaría de Coordinación Económica e Administrativa da 
Axencia Turismo de Galicia. 

3. Os criterios que se empregarán para a valoración das solicitudes serán, cun máximo 
de 100 puntos, os seguintes:

Criterios Definición Máximo de puntos

A. Pertinencia Axústase aos obxectivos e prioridades da estratexia 
Xacobeo 2021 especificada nas directrices 30

B. Calidade do contido e as 
actividades Como se implementa o contido na práctica 30

C. Comunicación e difusión
Cal é o enfoque de comunicación das actividades 
e en que medida contribúe á difusión dos valores e 
obxectivos asociados ao Xacobeo 2021

15

D. Viabilidade e 
sustentabilidade do proxecto Implementación efectiva e sustentabilidade 25

  100

A. Pertinencia (máximo de 30 puntos).

Esta epígrafe avalía ata que punto o proxecto se axusta ás prioridades da estratexia Xa-
cobeo 2021 e contribúe a alcanzar os obxectivos a que se refire o artigo 1.3 destas bases. 
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Os criterios de avaliación que servirán de base para a determinación da preferencia na 
concesión do patrocinio serán os seguintes:

A.1. Coherencia cos obxectivos de Xacobeo 2021 (máximo de 18 puntos).

A.1.1. Destaca o patrimonio natural do Camiño de Santiago (ata 1,5 puntos).

– Valorarase que a actividade principal teña lugar en espazos naturais protexidos e/ou 
destacados desde un punto de vista simbólico ou paisaxístico do Camiño de Santiago e 
os poña en valor ou que a actividade teña como tema principal o patrimonio natural do 
Camiño. 

A.1.2. Destaca o patrimonio cultural do Camiño de Santiago (ata 1,5 puntos).

– Valórase que a actividade principal teña lugar en espazos culturais emblemáticos, 
protexidos e/ou destacados desde un punto de vista histórico ou simbólico do Camiño de 
Santiago e os poña en valor, ou que a actividade teña como tema principal o patrimonio 
cultural material ou inmaterial do Camiño de Santiago. 

A.1.3. Destaca o patrimonio humano e o intercambio de experiencias no Camiño de 
Santiago (ata 1 punto).

– Valorarase que a actividade teña como tema principal a recompilación de historias, 
experiencias, lendas ou tradicións relacionadas co Camiño de Santiago, como lugar de 
intercambio entre culturas. 

A.1.4. Aborda o Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo (ata 1 punto).

Valorarase que a actividade cree un espazo temático de diálogo e reflexión ao redor dos 
valores históricos europeos (pon de relevo o papel do Camiño de Santiago como cohesio-
nador da cultura europea, destaca un pasado en común con outras nacións do territorio 
europeo desde un punto de vista histórico, cultural, etnográfico, etc. e/ou contribúe ao 
intercambio cultural). 

A.1.5. Cultura da innovación (ata 1,5 puntos).

Valorarase que actividade convide creadores contemporáneos a plasmaren de manei-
ra innovadora a cultura do Camiño e o feito Xacobeo, que promova a reinterpretación da 
cultura do Camiño e o feito xacobeo mediante o emprego de novos formatos e técnicas 
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de creación e/ou expresións artísticas innovadoras ou fomenta o uso de novas tecnoloxías 
(realidade aumentada, contidos audiovisuais 3D, aplicacións móbiles, códigos QR, podcasts, 
medios de pagamento dixitais…). 

A.1.6. Desenvolvemento das áreas rurais (ata 2 puntos).

Valorarase que a actividade se desenvolva en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

• Se se desenvolve nun ou varios municipios de menos de 3.000 habitantes (2 puntos).

• Se se desenvolve nun ou varios municipios entre 3.000 e 5.000 habitantes (1 punto).

• Se se desenvolve nun ou varios municipios de máis de 5.000 habitantes (0 puntos).

A.1.7. Promoción de Galicia como destino de turismo cultural (ata 4,5 puntos).

Valorarase nesta epígrafe a intensidade con que o proxecto poida contribuír á promo-
ción de Galicia. Terase en conta que a actividade conte cun plan de comercialización e 
promoción nacional ou internacional, que a actividade se comercialice conxuntamente coa 
oferta de aloxamento e/ou transporte, que promova pernoitas ou o consumo no destino. 

Tamén se valorará que a actividade poña en valor os recursos turísticos estratéxicos de 
Galicia (bens declarados patrimonio mundial, bens declarados de interese cultural, espa-
zos naturais declarados protexidos, rutas turísticas deseñadas pola Axencia de Turismo de 
Galicia). 

A.1.8. Intercambio cultural entre a poboación local e os peregrinos e/ou visitantes (ata 
2 puntos).

Valorarase que a actividade inclúa accións especificamente enfocadas a promover o 
encontro, o diálogo e o intercambio cultural e de experiencias entre a poboación local e os 
visitantes e/ou peregrinos. 

A.1.9. Implicación da comunidade local (ata 1 punto).

Valorarase que a actividade implique con accións específicas colectivos da sociedade 
local no seu deseño, execución e/ou difusión.
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A.1.10. Alcance da actividade (ata 2 puntos).

Terase en conta o número de participantes implicados na actividade (asistentes, inscri-
tos, outros beneficiarios da acción...).

A2. Claridade e definición da proposta (máximo de 3 puntos).

 Valorarase a claridade e definición da proposta á hora de alcanzar na práctica os obxec-
tivos indicados na epígrafe A.1. Aqueles proxectos perfectamente claros e definidos obte-
rán a máxima puntuación. 

A3. Audiencia (máximo de 3 puntos).

Segundo os obxectivos estratéxicos de Xacobeo 2021, perséguese a universalidade do 
acontecemento, polo que nesta convocatoria se valorarán as accións dirixidas a públicos 
diversos que impulsen a inclusión, a accesibilidade e o achegamento do feito xacobeo ao 
público novo, maiores, colectivos desfavorecidos (desempregados, inmigrantes, persoas 
con discapacidade, en risco de exclusión…).

Tamén se valorarán o deseño expreso de actividades en beneficio destes colectivos e 
terase en conta que, de forma transversal, se inclúan, accións dirixidas a facilitar a partici-
pación dos devanditos colectivos. 

A.4. Dinamización do Camiño de Santiago (máximo de 6 puntos).

A convocatoria pretende dinamizar os concellos que forman parte do Camiño de Santia-
go, polo que se valorará a itinerancia da actividade e/ou o impulso de múltiples actividades 
ao longo dun ou máis municipios dos diferentes camiños e as súas variantes en Galicia. 

– Desenvólvese en, polo menos, un municipio do Camiño de Santiago (máximo de 2 puntos).

– Desenvólvese entre 2 e 4 municipios do Camiño de Santiago (máximo de 4 puntos).

– Desenvólvese en 5 ou máis municipios do Camiño de Santiago (máximo de 6 puntos).

B. Calidade da proposta executiva (máximo de 30 puntos).

B.1. Actuacións previstas (máximo de 20 puntos).

Esta epígrafe avalía de que maneira se implementa o proxecto na práctica (calidade das 
actividades, dos entregables e a metodoloxía de traballo), incidindo no nivel de definición das 
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actuacións previstas no marco da convocatoria, no método de valoración dos resultados do 

proxecto e os valores transversais que son prioritarios na estratexia de Xacobeo 2021. 

Os criterios de avaliación que servirán de base para a determinación da preferencia na 

puntuación desta epígrafe serán os seguintes:

• Que a actividade se axuste á audiencia proposta.

• Que se trate dunha actividade orixinal ou nova.

• Que a actividade impulse o talento emerxente. 

• Que a actividade incorpore artistas e/ou creadores galegos na súa programación.

• Que sexa unha actividade multidisciplinar, é dicir, combina máis dunha das disciplinas 

admisibles na convocatoria.

• Que a proposta dispón solucións de accesibilidade para persoas con discapacidade.

• Que a actividade inclúa accións respectuosas co ambiente porque pon en marcha 

acciones de medición e compensación do impacto do evento ou activa campañas de sen-

sibilización sobre o respecto ao ambiente. 

• Que a actividade inclúa accións de participación cidadá: voluntariado, implicación acti-

va da cidadanía no deseño ou execución da actividade.

• Que a actividade se desenvolva en espazos públicos. 

• Que a actividade inclúa accións que fomenten o equilibrio de xénero e a igualdade ou 

que presente unha programación en que polo menos o 50 % dos creadores, artistas ou 

participantes sexan mulleres.

B.2. Proxección cultural e repercusión da programación (máximo 4 puntos).

Valorarase cun máximo que as actividades programadas inclúan figuras de repercusión 

e traxectoria recoñecidas, valorando a aquelas que sexan notorias a nivel internacional ou 

nacional. 
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B.3. Metodoloxía de execución (máximo de 6 puntos).

B.3.1. Seguimento, control e resultados (ata 3 puntos).

Valorarase que a proposta prevexa unha valoración cualitativa e cuantitativa clara dos 
resultados previstos a través de, polo menos, dous indicadores de xestión e seguimento e 
a utilización de ferramentas de medición que certifiquen o resultado. 

B.3.2. As actividades preséntanse calendarizadas (ata 1 punto).

B.3.3. Desestacionalización (ata 2 puntos).

As actividades desenvólvense fóra dos meses de verán.

Aqueles proxectos que na valoración dos criterios anteriores (epígrafe A + epígrafe B) 
obteñan máis de 30 puntos sobre o máximo de 60, pasarán á segunda fase da valoración. 
O resto dos proxectos serán descartados.

C. Comunicación e difusión (máximo de 15 puntos).

As propostas deberán incluír información detallada das accións que se pretende poñer 
en marcha para asegurar a promoción efectiva das actividades. As propostas deben de 
mencionar que canles de comunicación se utilizarán, pensando en que se adecue á au-
diencia proposta e cun orzamento eficiente. Ademais, as propostas deben explicar de que 
maneira este plan de comunicación contribuirá a difundir os obxectivos e valores de Xaco-
beo 2021, e a súa perdurabilidade alén da execución das actividades.

Os criterios de avaliación que servirán de base para a valoración desta epígrafe serán 
os seguintes:

C.1. Enfoque do plan de comunicación (máximo 8 puntos).

Valorarase a adecuación do plan de comunicación ás actividades propostas, á audien-
cia e aos obxectivos de Xacobeo 2021. Unha valoración superior implica, ademais, unha 
especial relevancia destas accións, un elevado impacto social ou que teñan un carácter 
innovador.

Tamén se valorará que o plan de comunicación sexa proporcional e adecuado con res-
pecto ao orzamento global da proposta e que inclúa difusión en canles dixitais. 

C
V

E
-D

O
G

: f
sa

8c
1i

0-
zh

m
9-

ai
e2

-e
ya

1-
1b

eq
2d

bn
ow

v4



DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2019 Páx. 2018

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

C.2. Impacto do plan de comunicación (máximo 3 puntos).

– Impacto rexional (en todo Galicia) (ata 1 punto).

– Impacto nacional (ata 2 puntos).

– Impacto internacional (ata 3 puntos).

Os puntos por área de impacto non son acumulables.

C.3. Alcance temporal (máximo 4 puntos).

– O plan inclúe accións adecuadas e perdurables 1 mes despois de finalizar a execución 
das actividades propostas (ata 1 punto).

– O plan inclúe accións adecuadas e perdurables 2 meses despois de finalizar a execu-
ción das actividades propostas (ata 2 puntos).

– O plan inclúe accións adecuadas e perdurables durante 3 meses ou máis tras finalizar 
a execución das actividades propostas (ata 4 puntos).

D. Viabilidade e sustentabilidade do proxecto (máximo de 25 puntos). 

Esta epígrafe valora a viabilidade e sustentabilidade do proxecto, a capacidade do so-
licitante para executar as actividades propostas, así como lograr a colaboración doutras 
entidades. 

O solicitante achegará un orzamento detallado de ingresos e gastos onde se especi-
fiquen, ademais, as achegas en diñeiro ou en especie doutras entidades colaboradoras, 
segundo o modelo de orzamento do proxecto do anexo IV.

D.1. Eficiencia do orzamento (máximo de 4 puntos).

Nesta epígrafe avalíase a adecuación do orzamento presentado aos obxectivos da ac-
tividade, ao contido proposto e aos prezos reais de mercado.

Na xustificación da valoración asignada, a comisión de avaliación especificará os con-
ceptos de gasto que, ao seu xuízo, non resultan estritamente necesarios para o adecua-
do desenvolvemento do proxecto, ou os importes de gasto que, ao seu xuízo, resulten 
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excesivos e que poderían axustarse, sen menoscabo do adecuado desenvolvemento do 
proxecto.

D.2. Solvencia técnica (máximo de 7 puntos).

D.2.1. Adecuación do equipo (tamaño, experiencia de traballo conxunto, experiencia na 
liña de traballo do proxecto, equilibrio na súa composición, capacidade formativa) respecto 
ao traballo por realizar (ata 5 puntos).

D.2.2. Existen garantías para desenvolver adecuadamente o proxecto (ata 2 puntos).

Este criterio avalía a capacidade do solicitante para garantir a realización da actividade 
a través de medios, instrumentación, equipamentos ou espazos propios. 

D.3. Calidade da colaboración con outras entidades (máximo de 4 puntos).

Este criterio avalía a capacidade do solicitante para lograr apoios doutras entidades que 
acheguen valor ao proxecto, máis elén das achegas estritamente económicas.

– Defínese en detalle como se organiza e explica a colaboración e en que maneira é 
relevante para o proxecto.

– Achega documentación que garante a colaboración, por exemplo, carta de interese da 
entidade colaboradora. 

– A colaboración permite ampliar o alcance do proxecto a nivel rexional, nacional inter-
nacional. 

D.4. Fontes de financiamento adicional (máximo 5 puntos). 

– Conta con patrocinio de entidades privadas (ata 2 puntos).

– Conta co apoio económico doutras entidades públicas (ata 1 punto).

– Xera ingresos por explotación (entradas, inscricións, venda de bebidas, merchandi-
sing…) (ata 1 punto).

– Facilita a captación de fondos a través de micromecenado (ata 1 punto).
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D.5. Nivel de financiamento acreditado da actividade (máximo de 5 puntos).

– Financiamento acreditado superior ao 30 % e ata o 40 %: (ata 3 puntos).

– Financiamento acreditado superior ao 40 % e ata o 60 %: (ata 4 puntos).

– Financiamento acreditado superior ao 60 %: (ata 5 puntos).

Aqueles proxectos que na valoración dos criterios anteriores (epígrafe C + epígrafe D) 
obteñan menos de 20 puntos serán descartados.

Nos supostos de solicitudes presentadas por unha entidade resultante dunha fusión de 
municipios, a puntuación final incrementarase en 10 puntos.

No caso dos proxectos presentados polas agrupacións do artigo 8.3 da Lei de subven-
cións de Galicia, en calquera liña, a puntuación das solicitudes presentadas conxuntamente 
por máis dunha entidade incrementarase en 10 puntos de acordo cos seguintes aspectos:

– Pola presentación dunha a solicitude conxunta, incrementarase ata 5 puntos:

• Proxecto presentado por dúas entidades agrupadas: 2 puntos.

• Proxecto presentado por tres entidades agrupadas: 3 puntos.

•Proxecto presentado por catro ou máis entidades: 5 puntos.

– Pola presentación e valoración dunha memoria de aforro de custos respecto das soli-
citudes presentadas de modo individual, poderá incrementarse ata 5 puntos.

4. Se os fondos dispoñibles nesta convocatoria non foren suficientes para conceder 
axudas a todas as solicitudes que acaden a puntuación mínima, concederanse por orde 
decrecente de puntuación ata o límite do crédito dispoñible.

Se por aplicación dos criterios de valoración dúas ou máis solicitudes acada igual pun-
tuación e non existe crédito suficiente para atendelas todas, atenderanse aquelas solicitu-
des cuxo importe solicitado sexa menor.

O resultado da análise plasmarase nun informe da comisión de valoración no cal figura-
rá a relación de solicitudes admitidas ordenadas por orde decrecente de puntuación, que 
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o órgano de instrución elevará, xunto coa proposta de resolución provisional, ao órgano 
competente para resolver.

5. A proposta de resolución expresará de forma motivada a relación de proxectos para 
os cales se propón a concesión da axuda, coa identificación, en relación con cada proxec-
to, do beneficiario e importe e porcentaxe da subvención proposta. De ser o caso, contará 
cunha lista dos proxectos admitidos que non acadasen subvención polo esgotamento do 
orzamento dispoñible. Así mesmo, expresará, de xeito motivado, a relación de proxectos 
para os cales non se propón a concesión de subvención por falta de documentación ou por 
non reuniren os requisitos.

6. No suposto de que algún beneficiario renuncie á subvención concedida, decaia no 
dereito á súa percepción ou proceda o reintegro de acordo co previsto nestas bases e 
na normativa que resulte de aplicación, os créditos liberados poderán asignarse por orde 
decrecente de puntuación aos proxectos admitidos que non obtivesen subvención por es-
gotamento do crédito previsto. Actuarase de igual xeito cando, por razóns de dispoñibili-
dade orzamentaria, se acorde incrementar o crédito máximo inicialmente previsto nesta 
convocatoria.

Artigo 11. Audiencia

1. Instruído o procedemento, o órgano instrutor formulará proposta de resolución pro-
visional debidamente motivada que será notificada aos interesados para que, nun prazo 
de dez días, poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que 
coiden pertinentes de acordo co establecido no artigo 21.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia.

2. Porén, poderase prescindir do trámite a que se refire o punto anterior cando non figu-
ren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras ale-
gacións ou probas que as aducidas polo interesado. Neste caso, a proposta de resolución 
formulada terá o carácter de definitiva.

Artigo 12. Resolución e notificación

1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, o órgano instrutor elaborará a proposta 
de resolución definitiva que elevará á persoa titular da Axencia Turismo de Galicia para a 
súa resolución. Esta proposta conterá a relación de expedientes instruídos, establecida 
por rigorosa orde de incoación, e nela indicarase o número de expediente, denominación 
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e NIF do representante das empresas agrupadas, data de presentación da solicitude, a 
actuación subvencionable e a contía da subvención proposta, ou ben a causa da proposta 
de denegación ou inadmisión, segundo corresponda.

2. A persoa titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia, á vista da proposta, ditará 
a correspondente resolución, que deberá estar debidamente motivada e expresará, cando 
menos, o solicitante a que se lle concede a subvención, a actuación subvencionada, así 
como a subvención concedida e a súa contía ou, de ser o caso, a causa de inadmisión ou 
denegación da solicitude.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución á persoa interesada será de 
cinco meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario 
Oficial de Galicia.

Se transcorre o prazo máximo para resolver sen que se dite resolución expresa, as 
persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio admi-
nistrativo.

4. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente 
por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas 
a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notifica-
cións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións 
sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

5. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á 
disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitu-
de. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta 
non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

6. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a 
notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir 
notificacións só por medios electrónicos, deberán optar en todo caso pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida nin produza efectos no procedemento unha op-
ción diferente.
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7. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en 
que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos 
sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, enten-
derase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da 
notificación sen que se acceda ao seu contido.

8. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Ad-
ministración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios 
previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

9. As solicitudes desestimadas notificaranse individualmente, con indicación das causas 
da desestimación.

Artigo 13. Aceptación e renuncia

1. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos 
como beneficiarios disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o 
cal sen que se producise manifestación expresa en contra, entenderase tacitamente acep-
tada.

2. A renuncia á subvención poderase facer axustándose ao modelo que se inclúe como 
anexo V, así como por calquera outro medio que permita a súa constancia, de acordo co 
establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas.

No caso de que se comunicase a renuncia en prazo, a persoa titular da Dirección da 
Axencia ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 21 da citada lei.

Artigo 14. Modificación da resolución

1. Unha vez ditada a resolución de concesión, o/a beneficiario/a poderá solicitar, segun-
do se establece no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a modificación do seu contido antes de que 
remate o prazo para a realización das actuacións.

2. A modificación poderase autorizar sempre que non dane dereitos de terceiros. En todo 
caso, a modificación da resolución de concesión deberá respectar o obxecto do proxecto 
subvencionado e non dar lugar a actuacións deficientes e incompletas.
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3. Xunto coa solicitude, a entidade deberá presentar memoria xustificativa, orzamento 
modificado e relación e identificación concreta dos cambios introducidos, así como cubrir 
de novo o formulario na páxina web da Axencia Turismo de Galicia.

4. O acto polo que se acorde ou denegue a modificación da resolución será ditado pola 
directora da Axencia Turismo de Galicia, logo da instrución do correspondente expediente 
en que se dará audiencia ao/á interesado/a nos termos previstos na Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

5. Cando o/a beneficiario/a da subvención poña de manifesto na xustificación que se 
produciron alteracións das condicións tidas en conta para a súa concesión que non alteren 
esencialmente a natureza ou os seus obxectivos e que poderán dar lugar a modificación 
da resolución conforme o establecido no artigo 14.1.m) da Lei de subvencións de Galicia, 
téndose omitido o trámite de autorización administrativa previa para a súa aprobación, o 
órgano concedente poderá aceptar a xustificación presentada, sempre e cando tal acepta-
ción non supoña danar dereitos de terceiros.

6. Cando a modificación implique un reaxuste de anualidades, observarase o disposto 
nos artigos 26 e 27 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Artigo 15. Obrigas dos/as beneficiarios/as

1. Os/as beneficiarios/as adquiren os seguintes compromisos e obrigas, de conformi-
dade co establecido no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, 
sen prexuízo das demais obrigas que resulten da normativa aplicable:

a) Cumprir o obxectivo e realizar o proxecto subvencionado, de conformidade coa solicitu-
de presentada e, se é o caso, co modificado coa autorización da Axencia Turismo de Galicia.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, 
así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determine a con-
cesión da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Axencia Turismo de Ga-
licia, ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Au-
tónoma en relación coas subvencións e axudas concedidas, ás previstas na lexislación do 
Tribunal de Contas e o Consello de Contas, para o cal se achegará canta información lle 
sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.
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d) Acreditación, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión, de 
estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e 
de que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma, que poderá substituírse pola presen-
tación dunha declaración responsable no caso das entidades locais, sendo necesario, no 
caso de agrupacións de concellos, unha declaración por cada un dos concellos agrupados.

e) Comunicar á Axencia Turismo de Galicia a obtención doutras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou 
ente público ou privado nacional ou internacional. Estas comunicacións deberanse efectuar 
tan pronto como se coñezan e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación 
dada aos fondos percibidos. No caso de agrupacións de concellos, todos os integrados na 
candidatura presentarán cadansúa declaración.

f) Os/as beneficiarios/as deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do 
financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumpri-
mento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

En concreto, deberá facerse constar na súa publicidade, incluída a realizada a través 
de páxinas web, ou na información que xeren en relación co proxecto subvencionado, o 
financiamento dos seus proxectos pola Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de 
Galicia dentro do programa do Xacobeo 2021.

Os/as beneficiarios/as deberán incluír, nas súas accións promocionais, a marca do Xa-
cobeo 2021. De ser o caso, na páxina web deberán inserir un banner cunha ligazón á 
páxina da Axencia Turismo de Galicia relativa ao Xacobeo 2021. 

Nos folletos e outras publicacións deberán incluír na contraportada a marca do Xaco-
beo 2021, seguindo as indicacións do manual de uso. Para a aplicación correcta da marca 
deberán descargar de http://www.xunta.gal/identidade-corporativa/xacobeo-2021 os arqui-
vos informáticos cos elementos gráficos en calidade e formatos axeitados, así como as 
indicacións do uso.

Os/as beneficiorios/as obrigaríanse tamén a incorporar na súa publicidade o distintivo 
corporativo das empresas ou entidades que realicen doazóns para a execución deste pro-
grama xunto coa imaxe do Xacobeo 2021 conforme indicacións da Axencia Turismo de 
Galicia e o manual de uso da marca.
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En todo caso, a publicidade do proxecto debe respectar a guía de publicidade non sexis-
ta elaborada pola Comisión Asesora de Publicidade non Sexista, órgano dependente do 
Observatorio Galego de Violencia de Xénero. A citada publicidade non poderá atentar con-
tra a dignidade da persoa ou vulnerar os valores e dereitos recollidos na Constitución, 
especialmente aqueles a que se refiren os artigos 18 e 20.4.

Os custos correspondentes á dita publicidade serán por conta do/a beneficiario/a.

g) Os/as beneficiarios/as quedan obrigados/as a reintegraren, total ou parcialmente o 
importe percibido pola subvención concedida, así como os correspondentes xuros de de-
mora producidos desde o momento do pagamento, nos seguintes casos:

– Por incumprimento dos compromisos e obrigas relacionados neste artigo.

– Obtención da subvención sen reuniren os requisitos exixidos para a súa concesión, 
con falsificación das condicións requiridas para isto ou ocultación daquelas que o impedi-
rían.

– Incumprimento total ou parcial do obxectivo da actividade, do proxecto ou non adop-
ción do comportamento que fundamentou a subvención.

– Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control 
financeiro, o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de docu-
mentos, cando disto derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos perci-
bidos, o incumprimento do obxectivo ou a concorrencia con outras axudas para a mesma 
finalidade percibidas de calquera Administración ou ente público ou privado.

– Nos demais supostos previstos na normativa reguladora da subvención.

h) En todo caso, é de obrigado cumprimento por parte da entidade beneficiaria, cando 
se trate dunha entidade local, do Real decreto lexislativo 3/2011, que aproba o texto refun-
dido da Lei de contratos do sector público, e da necesidade de atender aos procedementos 
de adxudicación previstos neste cando se superen as contías previstas para os contratos 
menores; neste caso, o procedemento de adxudicación suporá un sistema axeitado de 
avaliación de custos nos termos previstos no punto anterior, excluíndo a necesidade de 
presentar tres ofertas.
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Artigo 16. Xustificación das actuacións e pagamento

1. Os/as beneficiarios/as terán que presentar, nos lugares sinalados na Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a 
solicitude de cobramento asinada segundo o modelo do anexo VI, xunto cos orixinais ou 
copias cotexadas da documentación que a seguir se indica:

1.1. No caso de que a entidade beneficiaria sexa unha entidade local:

a) Conta xustificativa conforme os artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, 
polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas, que in-
corporará:

1. En todo caso, a certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as 
facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade 
para que foi concedida.

2. Certificación expedida pola secretaría da entidade local, co visto e prace do/a al-
calde/alcaldesa, relativa á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da 
subvención, en que se faga constar, como mínimo, de forma detallada:

– O cumprimento da finalidade da subvención.

– Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola 
entidade beneficiaria imputables a actuacións subvencionadas coa seguinte relación: iden-
tificación do/a acredor/a, número de factura ou documento equivalente, certificación da 
obra, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano compe-
tente. Salvo disposición expresa das bases reguladoras, e sen prexuízo do previsto na 
alínea 4, non será exixible a remisión dos documentos relacionados no artigo 48.2.b) do 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo 
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

3. Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios 
e a indicación, se for o caso, dos criterios de repartición dos custos xerais e/ou indirectos 
incorporados na relación a que se fai referencia na alínea 2.

4. Unha relación detallada doutras ingresos ou subvencións que financiasen a activida-
de subvencionada con indicación do importe e da súa procedencia.
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5. Se for o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Anexo VII: modelo de declaracións actualizado.

No caso das agrupacións de concellos, estas declaracións emitiranse con base nas 
emitidas polos respectivos representantes de cada un dos concellos que a integran. Es-
tas declaracións orixinais deberán quedar en poder do concello representante para a súa 
achega no procedemento de subvencións, de ser requirido para iso polo órgano tramitador.

c) Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na conce-
sión da subvención, con indicación das actuacións realizadas. Deberá incluír fotos ilustrativas 
da execución da actividade ou proxecto efectuado, da inclusión da marca Xacobeo 2021 nos 
soportes publicitarios da actividade ou proxecto (folletos, páxina web, etc.).

1.2. Entidades privadas:

a) Facturas ou outros documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico 
mercantil ou con eficacia administrativa (por exemplo: escritura pública de adquisición de 
inmoble, contratos, libros contables, etc.), entendendo por tales calquera documento pre-
sentado para xustificar que a contabilidade reflicte a imaxe fiel da realidade.

As facturas presentaranse en orixinal e achegarase xustificante bancario do pagamento 
polo beneficiario (extractos ou certificacións bancarias) debidamente identificados, selados 
e asinados polo beneficiario. No xustificante de pagamento constará o número da factura 
obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do paga-
mento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.

As facturas deben reunir os requisitos establecidos no Real decreto 1619/2012, do 30 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

Non se admitirán como xustificantes de gasto albarás, notas de entrega, facturas pro 
forma, tíckets cando sexa obrigatoria a expedición de factura, nin as facturas que non con-
teñan todos os requisitos citados para a súa consideración como tales ou cuxa data non se 
axuste aos prazos citados.

Unha partida do orzamento auxiliable poderá xustificarse mediante unha ou varias fac-
turas relativas aos conceptos de gasto incluídos na dita partida, sempre que a dita partida 
admita a desagregación en distintos conceptos.
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b) Anexo VII: modelo de declaracións actualizado. No caso de agrupacións do artigo 8.3, 
deberá achegarse unha declaración por cada unha das entidades agrupadas.

c) Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na conce-
sión da subvención, con indicación das actuacións realizadas. Deberá incluír fotos ilustrativas 
da execución da actividade ou proxecto efectuado, da inclusión da marca Xacobeo 2021 nos 
soportes publicitarios da actividade ou proxecto (folletos, páxina web, etc.).

d) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a activida-
de subvencionada con indicación do importe e da súa procedencia.

e) Se for o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Establécense os seguintes prazos de xustificación das axudas concedidas:

– Se o proxecto ou actuación subvencionada se executa entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
outubro de 2019, o prazo de xustificación rematará o 15 de novembro de 2019.

– Se o proxecto ou actuación subvencionada se executa entre o 1 de novembro de 2019 
e o 30 de abril de 2020, o prazo de xustificación rematará o 15 de maio de 2020.

3. O investimento xustificado deberá coincidir coa resolución de concesión da subven-
ción ou coas modificacións autorizadas. Se o investimento xustificado for menor, e sempre 
mantendo os fins para os cales se concedeu a subvención, esta reducirase proporcional-
mente ao importe xustificado.

A falta de presentación da xustificación no prazo establecido ou a concorrencia dalgunha 
das causas de reintegro previstas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subven-
ción, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subven-
cións de Galicia. Neste caso, ditarase a oportuna resolución, nos termos establecidos na 
Lei 39/2015, do 1 de outubro.

4. Só se considerará gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á 
finalización do período de xustificación determinado na normativa reguladora da subvención.

No caso das entidades locais, e de conformidade co disposto no artigo 3 do Decre-
to 193/2011: «1. Con carácter xeral, considerarase gasto realizado cando fose contabili-
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zado o recoñecemento da obriga polo órgano competente da entidade local. As entidades 
locais beneficiarias estarán obrigadas a acreditar documentalmente a efectividade dos pa-
gamentos realizados no prazo máximo de sesenta días naturais contados a partir da data 
do ingreso na conta bancaria das beneficiarias de cada un dos aboamentos das subven-
cións concedidas.

2. Non obstante, no caso de realizarse pagamentos anticipados como financiamento 
necesario para poder levar a cabo as actuacións subvencionadas, considerase gasto rea-
lizado o que foi efectivamente pagado pola entidade local beneficiaria con anterioridade á 
finalización do período de xustificación determinado pola normativa reguladora da subven-
ción».

5. Unha vez presentada a documentación prevista neste artigo, realizarase o pagamen-
to da subvención.

6. A Axencia Turismo de Galicia, consonte as previsións estipuladas no artigo 31.6 da 
Lei de subvencións de Galicia, e no 63.1 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, poderá 
aboar como pagamento anticipado, o cal suporá entregas de fondos con carácter previo á 
xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inhe-
rentes á subvención ás entidades sen ánimo de lucro da liña tres, de acordo coas seguintes 
condicións:

– Cando o importe da subvención non supere os 18.000 euros, ata un 80 % da subven-
ción concedida, e sen que se supere a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario.

– Cando o importe da subvención concedida supere os 18.000 euros, ademais, un 10 % 
adicional sobre o importe que exceda os 18.000 euros, e sen que se supere a anualidade 
prevista en cada exercicio orzamentario.

O importe restante aboarase tras a acreditación pola persoa beneficiaria do cumprimen-
to total das obrigas establecidas nestas bases.

As persoas beneficiarias que reciban pagamentos anticipados, cando estes excedan a 
cantidade de 18.000 euros, deberán constituír unha garantía, mediante seguro de caución 
prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario de entidade de crédito ou 
sociedade de garantía recíproca, que deberá cubrir o 110 % do importe do pagamento á 
conta, e que deberá alcanzar, como mínimo, ata os dous meses seguintes á finalización do 
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prazo de xustificación. Quedan exoneradas da constitución de garantía as persoas benefi-
ciarias e nos casos establecidos no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo 
que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 17. Réxime de recursos

Contra a resolución de concesión dos subvencións, que pon fin á vía administrativa, as 
persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa 
titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia no prazo dun mes, desde que se lle 
notifique a devandita resolución, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, 
no prazo de dous meses, ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de 
Compostela, de conformidade cos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, regu-
ladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 18. Incumprimento, reintegro e sancións

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou 
na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan 
na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as sub-
vencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes, de conformidade co 
establecido no artigo 38 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportu-
no procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

3. No caso de agrupacións, o incumprimento dalgunha das obrigas asumidas por un 
membro da agrupación, o reintegro afectará toda a agrupación.

4. Procederá o reintegro total ou parcial das subvencións percibidas cando concorra 
calquera das circunstancias previstas no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

5. No caso de que os/as beneficiarios/as incumpran algunha das obrigas recollidas no 
artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Axencia Turismo de 
Galicia poderá iniciar, se é o caso, un procedemento sancionador, de conformidade co 
previsto no título IV da dita lei.
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Artigo 19. Control

Os/as beneficiarios/as quedan obrigados/as a declarar a contía da subvención en cal-
quera outro procedemento de subvencións do cal poida derivar financiamento para a dita 
actuación.

Igualmente, quedan sometidos ás actuacións de comprobación e control efectuadas 
polo órgano competente para resolver, así como ás de control financeiro desenvolvidas 
pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, segundo o establecido no título III da 
Lei 9/2007, e a aquelas que deban realizar o Consello de Contas ou o Tribunal de Contas 
de conformidade co previsto na súa normativa específica.

Ademais, deberán facilitar á Axencia Turismo de Galicia toda a información e documen-
tación complementaria que esta considere precisa para a concesión ou aboamento do 
importe da subvención

Artigo 20. Publicidade

No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión, pu-
blicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indicación 
da norma reguladora, beneficiario ou programa e crédito orzamentario, contía e finalidade 
da subvención.

Igualmente, farano na correspondente páxina web oficial nos termos previstos no artigo 
17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Os interesados poderán facer constar o seu dereito a que non se fagan públicos os seus 
datos cando concorra algunha das causas previstas no artigo 15.2.d) da Lei 9/2007, de 13 
de xuño, de subvencións de Galicia.

Así mesmo, e de conformidade cos artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro, xeral de subvencións, comunicarase a concesión das axudas reguladas nesta convo-
catoria á Base de datos nacional de subvencións, que operará como sistema nacional de 
publicidade de subvencións.

A solicitude para ser beneficiario/a da subvención levará implícita a autorización, no su-
posto de que se conceda, para a inscrición no Rexistro Público de Axudas, Subvencións, 
Convenios e Sancións dependente da Consellería de Facenda, dos datos facilitados á 
Xunta de Galicia na súa solicitude, así como na Base de datos nacional de subvencións. 
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Non obstante, as persoas ou entidades solicitantes poderán denegar expresamente o seu 
consentimento á inscrición dos seus datos no Rexistro Público de Subvencións cando 
concorran algunhas das circunstancias previstas na letra d) do número 2 do artigo 15 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As persoas ou entidades interesadas terán, en calquera momento, o dereito de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición dos datos que figuren no Rexistro Público de Sub-
vencións, de conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal.

Artigo 21. Información ás persoas interesadas

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada 
ou información adicional na Axencia Turismo de Galicia, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial de Turismo de Galicia: http://www.turismo.gal.

b) Os teléfonos 981 54 63 67 e 981 54 74 04 e no fax 981 54 63 71 da devandita Axen-
cia, para dúbidas relativas á tramitación do procedemento, e o teléfono 981 54 63 58 para 
dúbidas técnicas.

c) Presencialmente.

d) Na sede electrónica no enderezo https://sede.xunta.es.

Artigo 22. Remisión normativa

Supletoriamente, aplicarase o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 193/2011, do 6 de ou-
tubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas; 
no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; no disposto na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se 
aproba o seu regulamento.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Mª Nava Castro Domínguez 
Directora da Axencia Turismo de Galicia
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ANEXO II

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE DINAMIZACIÓN DO XACOBEO 2021, O TEU XACOBEO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TU300A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa ou entidade solicitante Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á 
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS XERAIS DO PROXECTO
DENOMINACIÓN DO PROXECTO

LUGAR DE CELEBRACIÓN PROVINCIA

DATAS DE CELEBRACIÓN

ORZAMENTO TOTAL SUBVENCIONABLE
IVE INCLUÍDO SEN IVE

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para o mesmo proxecto e conceptos para os cales 
solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para o mesmo proxecto e conceptos para os cales 
solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación coas outras axudas de minimis concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en 
curso.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso, que 
son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención, particularmente as referidas a estar ao 
día das obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública 
da Comunidade Autónoma e estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións. 

5. Que todos os datos contidos nesta solicitude e os documentos que achega son certos. 
6. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 15 das bases reguladoras. 

NO CASO DE SOLICITUDES CONXUNTAS (AGRUPACIÓNS), ADEMAIS: 
7. Que ningún dos integrantes da agrupación  participantes na solicitude está incurso/a en ningunha das circunstancias previstas nos números 2 

e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención, 
particularmente as referidas a estar ao día nas obrigas  tributarias e  fronte a Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha 
outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

PARA A LIÑA 1
Certificación da secretaría do concello, da mancomunidade, consorcio ou deputación acreditando que a entidade local cumpriu co seu deber 
de remisión das contas xerais de cada exercicio ao Consello de Contas, de acordo co estipulado no artigo 4 do Decreto 193/2011, do 6 de 
outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.
Certificación do/a secretario/a da entidade local en que conste o acordo da entidade local polo cal se solicita a subvención para as 
actividades ou proxectos e se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nesta resolución, así como o 
compromiso de financiar o importe da actividade que non resulte subvencionado ao abeiro desta convocatoria ata o importe total da 
execución prevista segundo a documentación achegada coa solicitude.

No caso de agrupación de concellos, instrumento xurídico que regule a agrupación e a xestión dos servizos, que deberá incluír, en todo caso, 
os compromisos de execución asumidos por cada membro, así como o importe de subvención que se aplicará por cada un deles e a designación 
do/a representante ou apoderado único da agrupación. A este representante corresponderalle asinar a solicitude e con el efectuaranse todas 
as actuacións a que o procedemento dea lugar. 

Así mesmo, certificación emitida pola secretaría do concello representante, na cal se faga constar con base nos acordos adoptados polos 
órganos competentes de cada un dos concellos agrupados e/ou nas certificacións emitidas polos/as secretarios/as dos concellos integrantes 
da agrupación: 

- Que todos os concellos integrantes da agrupación adoptaron o acordo polo cal se solicita a subvención para as actividades e proxectos 
que se pretenden executar e se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nestas bases, así como o 
compromiso de financiar o importe da actividade que non resulte subvencionado ao abeiro destas bases ata o importe total da 
execución prevista segundo a documentación achegada coa solicitude. 

- O nomeamento do/a alcalde/sa representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria 
corresponden á agrupación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a e perceptor/a da subvención. 

- Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron as contas do concello ao Consello de Contas de Galicia.

No caso de que se trate dunha mancomunidade ou consorcio, deberá presentarse o instrumento xurídico acreditativo da súa constitución.

Acreditación de que o proxecto non está iniciado o 1 de xaneiro de 2019.

Acreditación da poboación da agrupación de acordo cos últimos datos do padrón de habitantes na data de publicación da convocatoria.
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ANEXO II 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)

PARA AS LIÑAS 2 E 3
Escritura de constitución.

Documentación que acredite suficientemente a representación de quen asina a solicitude.

Se a persoa solicitante é persoa xurídica, certificado do acordo de solicitude de axuda ou da autorización da persoa que asine en nome da 
entidade.
No caso de agrupacións, instrumento xurídico que regule a agrupación e a xestión dos servizos que deberá incluír, en todo caso, os 
compromisos de execución asumidos por cada membro, así como o importe de subvención que se aplicará por cada un deles e a designación 
da persoa que actuará como representante da agrupación. A este representante corresponderalle asinar a solicitude e con el efectuaranse 
todas as actuacións a que o procedemento dea lugar.
Acreditación de que o proxecto non está iniciado o 1 de xaneiro de 2019.

2. DOCUMENTACIÓN DO PROXECTO (TODAS AS LIÑAS)
Memoria xustificativa e descritiva do proxecto.

Memoria detallada xustificativa sobre os diferentes aspectos que poidan ser puntuables en relación con cada un dos criterios de valoración 
sinalados nos puntos A), B), C), F) e D) do número 1 do artigo 10, segundo o modelo do anexo III.
Memoria económico-financeira que inclúa o orzamento completo e detallado do investimento subvencionable, no cal figuren todos os gastos 
subvencionables e a previsión de ingresos. A memoria incluirá o orzamento desagregado, con e sen IVE segundo o modelo do anexo IV.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE persoa solicitante.

NIF entidade solicitante.

DNI/NIE da persoa representante.

NIF da entidade representante.

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e 
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos 
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, 
de subvencións a proxectos novos de dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo e se procede á súa convocatoria para os 
anos 2019 e 2020.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Turismo de Galicia Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III

MEMORIA XUSTIFICATIVA SOBRE ASPECTOS PUNTUABLES DOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

En cumprimento do disposto no artigo 8.2 das bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a 
proxectos de dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020, en 
aplicación dos criterios de valoración recollidos no artigo 10 das citadas bases, decláranse os seguintes aspectos puntuables en relación co 
proxecto para que se solicita subvención. As eleccións deberán estar xustificadas axeitadamente na memoria do proxecto e, se for o caso, coa 
documentación acreditativa correspondente:

A. Pertinencia: máximo 30 puntos. Avalíase ata que punto o proxecto se axusta ás prioridades da estratexia do Xacobeo 2021

A.1. Coherencia cos obxectivos do Xacobeo 2021: máximo 18 puntos 

A.1.1 Destaca o patrimonio natural do camiño: ata 1,5 puntos

Describir como

A.1.2. Destaca o patrimonio cultural do camiño: ata 1,5 puntos

Describir como

A.1.3. Destaca o patrimonio humano e o intercambio de experiencias no Camiño de Santiago: ata 1 punto

Describir como

A.1.4. Aborda o Camiño como principal itinerario cultural europeo: ata 1 punto

Describir como

A.1.5. Cultura e innovación: ata 1,5 puntos

Describir como

A.1.6. Desenvolvemento das áreas rurais: ata 2 puntos

Se se desenvolve nun ou varios municipios de menos de 3.000 habitantes: ata 2 puntos

Se se desenvolve nun ou varios municipios entre 3.000 e 5.000 habitantes: ata 1 punto

Se se desenvolve nun ou varios municipios de máis de 5.000 habitantes: 0 puntos

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

A.1.7. Promoción de Galicia como destino de turismo cultural: ata 4,5 puntos

Describir como

A.1.8. Intercambio cultural entre a poboación local e os peregrinos e/ou visitantes: ata 2 puntos

Describir como

A.1.9. Implicación da comunidade local (a actividade implica, con accións específicas, colectivos da sociedade local no seu deseño, execución e/ou difusión): 
ata 1 punto

Indicar como

A.1.10. Alcance da actividade (número de participantes implicados na actividade: asistentes, inscritos, outros beneficiarios...): ata 2 puntos

Indicar e describir participantes

A.2. Claridade e definición da proposta á hora de alcanzar os obxectivos indicados na epígrafe A.1: máximo 1 punto

Describir na memoria

A.3. Audiencia: máximo 3 puntos

Describir

A.4. Dinamización do Camiño de Santiago: máximo 6 puntos

Desenvólvese en, polo menos, un municipio do Camiño de Santiago: ata 2 puntos

Desenvólvese entre 2 e 4 municipios do Camiño de Santiago: ata 4 puntos

Desenvólvese en 5 ou máis municipios do Camiño de Santiago: ata 6 puntos
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ANEXO III 
(continuación)

B. Calidade da proposta executiva: máximo 30 puntos

B.1. Actuacións previstas: máximo 20 puntos

Describir como se implementa o proxecto

B.2. Proxección cultural e repercusión da programación: máximo 4 puntos

Describir a proxección

B.3.1.Seguimento, control e resultados: ata 3 puntos

Describir como

B.3.2. As actividades presentanse calendarizadas: ata 1 puntos

B.3.3. Desestacionalización. As actividades desenvólvense fóra dos meses de verán: ata 2 puntos

B.3. Metodoloxía de execución: máximo 6 puntos

C. Comunicación e difusión: máximo 15 puntos

C.1. Enfoque do plan de comunicación: máximo 8 puntos

Describir o plan

C.2. Impacto  do plan de comunicación: máximo 3 puntos

Sinalar o impacto

C.3. Alcance temporal:  máximo 4 puntos

Describir o alcance

D. Viabilidade e sustentabilidade do proxecto: máximo 25 puntos

D.1. Eficiencia do orzamento: máximo 4 puntos

Describir como

D.2. Solvencia: máximo 7 puntos

D.2.1. Adecuación do equipo (tamaño, experiencia de traballo conxunto, experiencia na liña de traballo do proxecto, equilibrio na súa composición, 
capacidade formativa) respecto ao traballo por realizar: ata 5 puntos

Describir a adecuación
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ANEXO III 
(continuación)

D.2.2. Existen garantías para desenvolver adecuadamente o proxecto. Este criterio avalía a capacidade do solicitante para garantir a realización da actividade 
a través de medios, instrumentación, equipamentos ou espazos propios: ata 2 puntos

Descripción das garantías

D.3. Calidade da colaboración con outras entidades. Este criterio avalía cun máximo de 4 puntos a capacidade do solicitante para lograr 
apoios doutras entidades que acheguen valor ao proxecto, alén das achegas estritamente económicas: máximo 4 puntos

Definir como

D.4. Fontes de financiamento adicionais: máximo 5 puntos

Conta con patrocinio de entidades privadas: ata 2 puntos

Conta co apoio económico doutras entidades públicas: ata 1 punto

Xera ingresos por explotación (entradas, inscricións, venda de bebidas, merchandising…): ata 1 punto

Facilita a captación de fondos a través de micromecenado: ata 1 punto

Financiamento acreditado superior ao 30 % e ata o 40 %: ata 3 puntos

Financiamento acreditado superior ao 40 % e ata o 60 %: ata 4 puntos

Financiamento acreditado superior ao 60 %: ata 5 puntos

D.5. Nivel de financiación acreditada da actividade: máximo 5 puntos

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Turismo de Galicia Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV

MEMORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA 

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

ORZAMENTO SUBVENCIONABLE SEN IVE IVE % ORZAMENTO SUBVENCIONABLE CON IVE

ORZAMENTO DE GASTOS

A. GASTOS DE DIFUSIÓN E PUBLICIDADE IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

TOTAL (A)

B. ALUGAMENTOS, SERVIZOS E EQUIPAMENTOS IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

TOTAL (B)

C. GASTOS DE PERSOAL IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

TOTAL (C)

D. GASTOS VIAXES, ALOXAMENTOS IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

TOTAL (D)

E. GASTOS DERIVADOS DE DEREITOS DE AUTOR IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

TOTAL (E)

F. SUBCONTRATACIÓN IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

TOTAL (F)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación)

ORZAMENTO DE GASTOS (continuación)

G. OUTROS GASTOS (DETALLADOS) IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

TOTAL (G)

TOTAL GASTOS IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)

ORZAMENTO DE INGRESOS

A. AXUDAS DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS IMPORTE

TOTAL (A)

B. FONDOS E RECURSOS PROPIOS DA ENTIDADE SOLICITANTE IMPORTE

TOTAL (B)

C. PATROCINIOS PRIVADOS IMPORTE

TOTAL (C)

TOTAL INGRESOS IMPORTE

TOTAL (A+B+C)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Turismo de Galicia Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V

MODELO DE RENUNCIA 
TU300A - SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE DINAMIZACIÓN DO XACOBEO 2021, O TEU XACOBEO

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

MANIFESTA

Que o día                             recibiu a notificación da concesión da subvención que lle foi otorgada ao abeiro da Resolución do 28 de decembro 

de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a proxectos 

novos de dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020, con nº 

de expediente                                       para  o proxecto: 

  

por unha contía de                                €.

Que renuncia á subvención concedida, cos efectos que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas.

DECLARA

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Turismo de Galicia
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ANEXO VI

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN 
TU300A - SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE DINAMIZACIÓN DO XACOBEO 2021, O TEU XACOBEO

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
No caso de que a entidade beneficiaria sexa unha entidade local

Conta xustificativa conforme os artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, que incorporará: 

1. En todo caso, a certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade 
e do cumprimento da finalidade para a cal foi concedida. 

2. Certificación expedida pola secretaría da entidade local, co visto e prace do/a alcalde/alcaldesa, relativa á aprobación polo órgano 
competente da conta xustificativa da subvención, en que se faga constar, como mínimo, de forma detallada: 

- O cumprimento da finalidade da subvención. 
- Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables a actuacións 

subvencionadas coa seguinte relación: identificación do/a acredor/a, número de factura ou documento equivalente, certificación da 
obra, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente.  

3. Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios e a indicación, se for o caso, dos criterios de 
repartición dos custos xerais e/ou indirectos incorporados na relación a que se fai referencia na alínea 2. 

4. Unha relación detallada doutras ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe e a súa 
procedencia. 

5. Se é o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Anexo VII: modelo de declaracións. 

Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actuacións 
realizadas. Deberá incluír fotos ilustrativas da execución da actividade ou proxecto efectuado, da inclusión da marca Xacobeo 2021 en 
soportes publicitarios da actividade ou proxecto (folletos, páxina web etc.).

No caso de que a entidade beneficiaria sexa unha entidade privada
Facturas e xustificantes de pagamento.

Anexo VII: modelo de declaración.

Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actuacións 
realizadas. Deberá incluír fotos ilustrativas da execución da actividade ou proxecto efectuado, da inclusión da marca Xacobeo 2021 en 
soportes publicitarios da actividade ou proxecto (folletos, páxina web etc.).
Unha relación detallada doutras ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe e a súa 
procedencia.
Se é o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Que se proceda ao pagamento da subvención concedida ou da parte proporcional de conformidade co investimento xustificado.

SOLICITA

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Turismo de Galicia
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ANEXO VII

DECLARACIÓNS 
TU300A - SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE DINAMIZACIÓN DO XACOBEO 2021, O TEU XACOBEO

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunhaoutra subvención, axuda, recurso ou ingreso para o mesmo proxecto e conceptos para os cales 
solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para o mesmo proxecto e conceptos para os cales 
solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación coas outras axudas de minimis concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en 
curso.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso, que 
son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia para obter a condición de beneficiario dunha subvención, particularmente as referidas a estar ao 
día nas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública 
da Comunidade Autónoma e estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións. 

5. Que todos os datos contidos nesta solicitude e os documentos que achega son certos. 
6. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 15 das bases reguladoras. 
7. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda autonómica e coa Facenda estatal e fronte a Seguridade Social e non ter 

pendente de pagamento ningunha outra débeda con ningunha outra Administración pública.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Turismo de Galicia
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