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III. Outras dIspOsIcIóns

VIcepresIdencIa prImeIra e cOnsellería de presIdencIa, XustIza 
e turIsmO

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, 
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia non competitiva, de subvencións correspondentes aos programas 
de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás entidades galegas 
no exterior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de 
procedemento PR924C).

Segundo o establecido no artigo 4 do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura 
orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de 
Galicia, a Secretaría Xeral da Emigración é o órgano superior da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia ao cal lle corresponden as competencias en materia 
de desenvolvemento da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, as relacións coas 
comunidades galegas no exterior, as políticas de emigración e retorno en Galicia e a repre-
sentación e participación nos órganos e foros relacionados con estas que lle encomende a 
persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia.

Así mesmo, a disposición adicional segunda do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, des-
concentra na persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración a competencia para a apro-
bación das bases, a convocatoria e a resolución das axudas e subvencións do seu respec-
tivo ámbito de competencia.

A través da Secretaría Xeral da Emigración, a Xunta de Galicia vén desenvolvendo, des-
de hai anos, programas de axudas e subvencións en favor das comunidades galegas no 
exterior co fin de posibilitar o cumprimento dos intereses e finalidades que lles son propios.

A Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, define a galeguidade como o dereito das 
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia a colaboraren e a compartiren a vida so-
cial e cultural do pobo galego, tal e como sinala o artigo 7.1 do Estatuto de autonomía de 
Galicia.

Pola súa parte, o artigo 4 da Lei recolle a distinta tipoloxía de entidades galegas que 
poderán ser recoñecidas ao abeiro desta.
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En execución da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, procede establecer o 
marco normativo a que deberá axustarse o procedemento de concesión de subvencións 
que posibilite ás comunidades galegas establecidas noutras comunidades autónomas ou 
no exterior executar obras de ampliación, reforma, rehabilitación, conservación das súas 
instalacións, restauración do seu patrimonio, ou a mellora de dotacións e equipamentos.

O procedemento de concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia 
non competitiva, dado que, debido ao obxecto, á finalidade e á natureza dos beneficiarios, 
é interese da propia convocatoria atender todas as solicitudes que reúnan os requisitos 
exixidos, fixándose a contía individual da subvención a través dun rateo proporcional deter-
minado pola aplicación dos criterios que para cada programa se establecen, respectando 
os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non 
discriminación, a que se debe axustar a xestión das subvencións e axudas outorgadas 
polas administracións públicas.

En virtude do exposto, no exercicio das competencias atribuídas no Decreto 76/2017, 
do 28 de xullo, e de conformidade co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento 
da referida Lei 9/2007; nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións; na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas, e demais normativa de aplicación,

RESOLVO:

CAPÍTULO I
disposicións comúns aos dous programas

Artigo 1. Obxecto

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento 
de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, ás entidades 
galegas no exterior, para a realización dos seguintes programas (código de procedemen-
to PR924C):

– Programa A. Axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patri-
monio cultural.
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– Programa B. Axudas para a mellora de dotacións e equipamentos de carácter inven-
tariable.

2. Así mesmo, ten por obxecto convocar as devanditas subvencións para o ano 2021.

Artigo 2. Entidades beneficiarias 

Poderán ser beneficiarias das subvencións establecidas para estes programas as enti-
dades galegas inscritas no Rexistro da Galeguidade en calquera das categorías que figu-
ran da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade. No caso de federacións de comunidades 
e/ou entidades, deben contar con local social diferenciado do das entidades asociadas.

Para os efectos do previsto no artigo 10.2.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, dada a natureza das subvencións reguladas na presente convocatoria e 
a condición de entidades galegas sen fin de lucro dos beneficiarios, quedan exceptuadas 
da prohibición de recibir as ditas axudas as entidades que teñan a residencia fiscal nos 
territorios identificados regulamentariamente como paraísos fiscais, sempre que acrediten 
o cumprimento dos requisitos exixidos para acceder á condición de beneficiarios da sub-
vención de que se trate.

Artigo 3. Gastos subvencionables

Serán subvencionables ao abeiro de cada programa os gastos e proxectos que se indi-
can no capítulo II Disposicións específicas desta convocatoria.

Só poderán ser subvencionados proxectos que se vaian executar no prazo comprendido 
entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 30 de setembro de 2021.

O importe da subvención solicitada será como máximo o 80 % do investimento total 
previsto na solicitude. No caso de que o importe solicitado supere esa cifra, non se terá en 
conta o exceso.

Para fixar o importe do investimento total previsto deberán terse en conta os límites 
establecidos no artigo 4.

Artigo 4. Financiamento e contía das subvencións

1. Para a concesión das subvencións previstas nesta resolución destinarase inicialmen-
te un crédito total de 575.000 euros con cargo á aplicación orzamentaria 04.30.312C.781.0, 
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Axudas para conservación, obras, equipamentos e infraestrutura das súas instalacións, 
dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. Este impor-
te poderá ampliarse de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias e como consecuencia 
das circunstancias sinaladas no artigo 30.2 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.

2. Esta contía distribuirase do xeito que segue:

– Programa A. Axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patri-
monio cultural 375.000 euros.

Só se concederán axudas por este programa ás entidades que sexan propietarias dos 
bens onde se vaian executar as obras subvencionadas ou que os teñan en réxime de alu-
gamento ou de cesión de uso. 

O importe máximo dos investimentos do proxecto para o que se solicite subvención non 
poderá superar a contía de 60.000 euros. No caso de que sexa superior, a contía que ex-
ceda este límite non será tida en conta para efectos de determinar o importe da subvención 
que se conceda.

O importe máximo que se concederá será inferior a 30.000 euros para obras que se 
realicen en inmobles propiedade da entidade solicitante ou que teña cedidos en uso ex-
clusivo por administracións ou entes públicos para os que acredite un período de vixencia 
de 15 anos ou superior, contado desde o remate do prazo de presentación de solicitudes. 
No caso de que o período de cesión vixente remate entre os próximos 10 e 15 anos, o im-
porte máximo da axuda diminuirase a razón de 4.000 euros/ano. 

Non se concederán axudas superiores a 6.000 euros para obras en inmobles alugados 
ou que teña cedidos por un período que remate antes dos 10 anos seguintes á finalización 
do prazo de presentación de solicitudes. 

– Programa B. Axudas para mellora de dotacións e equipamentos de carácter inventa-
riable, 200.000 euros.

O importe máximo dos investimentos do proxecto para o que se solicite subvención non 
poderá superar a contía de 40.000 euros. No caso de que sexa superior, a contía que ex-
ceda este límite non será tida en conta para efectos de determinar o importe da subvención 
que se conceda.
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O importe máximo que se concederá neste programa será de 25.000 euros.

3. De existir remanente nalgún dos dous programas, poderá ser redistribuído, pasando 
a incrementar a consignación do outro programa.

4. Este expediente tramítase como anticipado de gasto 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, e existe crédito suficiente previsto no proxecto de 
orzamentos da comunidade autónoma para o exercicio 2021. Na súa virtude, e de confor-
midade co establecido na Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 11 de febreiro 
de 1998, modificada polas ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, 
a concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e su-
ficiente no momento da resolución de concesión. 

Artigo 5. Concorrencia de axudas

As subvencións concedidas ao abeiro desta resolución son compatibles con calquera 
outra que puidese ser concedida para a mesma finalidade. Non obstante, o importe da 
axuda en ningún caso poderá superar, illadamente ou en concorrencia con subvencións 
doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou inter-
nacionais, o custo da acción que levou a cabo a entidade beneficiaria.

Artigo 6. Forma e lugar de presentación das solicitudes

1. As entidades con sede social en España presentarán as solicitudes obrigatoriamente 
por medios electrónicos a través do formulario normalizado que figura como anexo I desta 
resolución, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. 

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, se algunha das entidades interesadas 
presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa 
presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da 
solicitude aquela na que sexa 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 
sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
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Excepcionalmente, as entidades domiciliadas fóra do territorio español poderán pre-
sentar as solicitudes por medios electrónicos ou de xeito presencial en calquera dos luga-
res e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo co-
mún e nas delegacións da Xunta de Buenos Aires (Arxentina) e de Montevideo (Uruguai), 
utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal, tendo en conta que as entidades destinatarias destas subvencións 
están situadas en múltiples países con niveis de desenvolvemento tecnolóxico moi dife-
rentes, constituídas de acordo coa lexislación aplicable en cada un e con características 
legais, técnicas e funcionais distintas non asimilables á situación vixente en Galicia, que 
imposibilitan ou impiden a presentación electrónica de solicitudes. O medio de presenta-
ción elixido manterase para calquera tipo de relación coa Secretaría Xeral da Emigración 
ata que remate o procedemento.

Artigo 7. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte 
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é 
inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Artigo 8. Documentación 

1. Documentación xeral. Xunto coa solicitude as entidades deberán presentar a seguin-
te documentación xeral: 

a) Certificado de residencia fiscal para as entidades solicitantes que non teñan a súa 
residencia fiscal en territorio español, emitido en 2021 polas autoridades competentes do 
seu país de residencia.

b) Declaración en que conste que a entidade solicitante se atopa ao día nas súas obri-
gas tributarias, estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social, e que non ten débedas 
pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia, incluída no anexo I desta resolución.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente 
poderá requirirlle á entidade interesada a súa presentación, con anterioridade á formula-
ción da proposta de resolución.

2. Documentación complementaria. As entidades interesadas deberán achegar coa so-
licitude a documentación complementaria que especificamente se relaciona nos artigos 28 
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e 31, segundo corresponda para cada un dos programas para os que presente solicitude. 
Así mesmo, poderán achegar calquera outro documento que consideren conveniente.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa foron presen-
tados anteriormente pola entidade interesada ante calquera Administración. Neste caso, 
a entidade interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo 
presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes 
corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros 
sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a opo-
sición expresa da entidade interesada. 

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse 
novamente á entidade interesada a súa achega.

A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das entidades interesadas presenta a documentación complementaria pre-
sencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. 
Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realiza-
da a emenda.

As entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa 
ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de 
maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola entidade interesada, para o que 
poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

En consecuencia co disposto no artigo 6.1 da convocatoria, excepcionalmente, as enti-
dades domiciliadas fóra do territorio español que presenten a solicitude de xeito presencial 
deberán presentar a documentación complementaria por esta mesma vía en calquera dos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común. As copias de documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixi-
nais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude 
deberá indicarse o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.
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4. No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supere 
os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica 
da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos pra-
zos 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. A solicitude e a documentación complementaria que se presente deberá ser asinada 
polo presidente ou polo representante legal da entidade solicitante.

Artigo 9. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos in-
cluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados 
polas administracións públicas, agás que a entidade interesada se opoña á súa consulta:

a) Datos incluídos no Rexistro da Galeguidade previsto na Lei 7/2013, do 13 de xuño.

b) Certificación de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

c) Certificación de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social.

d) Certificación de estar ao día no pagamento de débedas coa Administración pública 
da comunidade autónoma.

2. No caso de que as entidades interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo 
no recadro habilitado no modelo de solicitude e achegar os documentos correspondentes.

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da entida-
de interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos poderase solicitar ás entidades interesadas a presentación dos documentos 
correspondentes.

Artigo 10. Instrución e resolución 

1. O procedemento para a tramitación e concesión das subvencións que se convocan 
mediante esta resolución axustarase ao procedemento de concorrencia non competitiva 
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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 referida Lei 9/2007, e demais normativa 
de aplicación.

2. O órgano instrutor será a subdirección xeral competente en materia de comunidades 
galegas.

3. Se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos na convocatoria requirirase 
a entidade solicitante para que, nun prazo máximo e improrrogable de dez días hábiles, 
emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indi-
cación expresa de que, se así non o fixer, se terá por desistida da súa solicitude, logo de 
resolución, en execución do disposto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, e 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas.

Este requirimento de emenda tamén se fará se das certificacións obtidas de confor-
midade co artigo 9.1 resulta que o solicitante non está ao día no pagamento das súas 
obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, ou no 
suposto de que sexa necesario achegar calquera outra documentación, logo de aplicarse 
o disposto na alínea d) do artigo 53.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas.

Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse o solicitante para que 
achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios 
para a tramitación e resolución do procedemento.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normati-
va de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición 
do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na cal se 
indicarán as causas desta.

5. Os expedientes serán avaliados por un órgano colexiado que emitirá informe no cal 
se concreten os resultados da avaliación efectuada e a correspondente proposta de con-
cesión. 

Estará formado por tres persoas vocais e unha persoa secretaria, designadas pola per-
soa titular da Secretaría Xeral da Emigración. En caso de ausencia dalgún dos membros 
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integrantes da comisión de avaliación, poderá ser substituído pola persoa funcionaria que 
para o efecto designe a persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración. 

6. Os expedientes serán avaliados segundo os criterios sinalados para cada programa 
nos artigos 29 e 32 desta resolución.

7. O cálculo dos importes propostos polo órgano colexiado realizarase para cada pro-
grama, tendo en conta a distribución do crédito, o investimento total previsto en cada soli-
citude e a puntuación acadada de acordo co disposto na convocatoria.

En función do número de puntos que acade cada solicitude aplicarase a porcentaxe que 
corresponda segundo o contido do anexo A. A contía que se concederá a cada entidade 
resultará de aplicar a dita porcentaxe ao importe do custo dos proxectos para os cales se 
pide a subvención, sen que supere o límite previsto no artigo 4, nin o 80 % do orzamento 
do proxecto –minorado na parte do gasto que non sexa subvencionable–, nin a contía so-
licitada.

Non obstante o disposto no paragrafo anterior, a adquisición de aplicacións informáticas 
para a xestión das entidades prevista na alínea b) do artigo 31 subvencionarase nun 80 % 
do importe do investimento.

Atendendo ás características dos programas convocados, non se concederán axudas 
por contía inferior a 200 euros. Os créditos correspondentes a axudas inferiores a esta 
contía distribuiranse, de xeito porcentual, entre o resto de axudas propostas tendo en conta 
os límites previstos nos parágrafos anteriores.

8. O órgano instrutor, á vista do expediente e do informe do órgano colexiado, formulará 
a proposta de resolución, que se presentará á persoa titular da Secretaría Xeral da Emigra-
ción, que resolverá dentro das dispoñibilidades orzamentarias.

Artigo 11. Reformulación das solicitudes 

1. De acordo co establecido no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, cando o importe da subvención de cada programa proposto na resolución pro-
visional sexa inferior ao que figura na solicitude presentada, a Secretaría Xeral da Emigra-
ción poderá instar a entidade beneficiaria para que reformule a súa solicitude para axustar 
os compromisos e as condicións á subvención outorgable. 

2. A comunicación ás entidades para que reformulen as súas solicitudes efectuarase 
a través do taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e da páxina web 
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http://emigracion.xunta.gal. A eficacia das citadas comunicacións será a partir das devan-
ditas publicacións. 

Sen prexuízo do anterior, a Secretaría Xeral da Emigración remitirá ao enderezo de 
correo electrónico das entidades, sempre que este conste na solicitude, unha comuni-
cación dando conta da realización desta publicación. Non obstante, o prazo de dez días 
computarase desde a publicación na páxina web destas comunicacións e non desde a súa 
comunicación escrita.

3. As entidades solicitantes terán un prazo de dez días para remitirlle á Secretaría Xeral 
da Emigración a reformulación das súas solicitudes segundo o modelo que figura como 
anexo II. No caso daquelas entidades que non respondan nese prazo, entenderase que 
aceptan o importe da subvención que apareza na proposta de resolución provisional. 

4. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as 
condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos 
respecto das solicitudes. 

5. No suposto de que non se opte pola reformulación, co obxecto de garantir os dereitos 
ou beneficios que puidese reportar ás entidades beneficiarias o feito de axustar os seus 
compromisos á contía da subvención proposta, a Secretaría Xeral recollerá na resolución 
de concesión a contía do gasto mínimo que deben xustificar para ter dereito a cobrar a 
totalidade da axuda concedida, logo de excluír os gastos non subvencionables de confor-
midade co establecido nesta resolución.

O importe do gasto mínimo enmarcarase dentro do establecido nesta resolución sen 
modificar a correlación das fontes de financiamento previstas pola entidade beneficiaria na 
súa solicitude inicial, polo que será o maior dos seguintes: 

a) O resultante da aplicación da porcentaxe que representa a subvención concedida 
respecto da pedida pola entidade beneficiaria na solicitude sobre o importe total do inves-
timento (minorado nos gastos non subvencionables, se é o caso).

b) Aquel que, ao aplicarlle o límite máximo do 80 % permitido, coincida coa subvención 
concedida.

Artigo 12. Notificación

1. As resolucións serán ditadas pola persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración 
e notificadas ás entidades interesadas nos prazos e na forma establecidos nos artigos 40 
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e 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das admi-
nistracións públicas.

2. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios 
electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administra-
tivo común.

3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixi-
tal de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na 
sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á dispo-
sición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. 
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non 
impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

4. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico ha-
bilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para 
todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as enti-
dades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral 
e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderá de oficio crear o indicado 
enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa 
obriga de relacionarse por medios electrónicos.

5. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso 
ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a 
posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

6. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos practi-
carase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común.

7. Excepcionalmente, no caso das entidades domiciliadas fóra do territorio español, de 
acordo co previsto no artigo 6.1 desta convocatoria, as notificacións de resolucións e ac-
tos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos, non obstante 
poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se prac-
tiquen ou deixen de practicar por este medio.
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A entidade interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a 
notificación (electrónica ou en papel) no formulario. No caso de optar pola notificación en 
papel practicarase a notificación segundo o establecido na normativa reguladora do proce-
demento administrativo común.

Artigo 13. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as entidades con sede social en España deban 
realizar tras a presentación da solicitude deberán ser realizados electronicamente acce-
dendo á Carpeta cidadá da entidade interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de 
Galicia. Excepcionalmente, as entidades domiciliadas fóra do territorio español tamén po-
derán realizar trámites posteriores accedendo a Carpeta cidadá e opcionalmente, poderán 
tramitarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora de procedemento administrativo común.

Artigo 14. Prazo de duración do procedemento de concesión

O prazo máximo para resolver e notificar será de cinco meses e comezará a contar 
desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Trans-
corrido o dito prazo sen que se ditasen as resolucións expresas, as solicitudes poderán 
entenderse desestimadas, de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. 

Artigo 15. Aceptación da subvención

Unha vez notificada a devandita resolución, a entidade beneficiaria terá un prazo de 
dez días hábiles a partir do seguinte ao da notificación para a súa aceptación. Transcorrido 
este prazo sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada 
a axuda.

Artigo 16. Modificación da resolución de concesión e revogación

1. As entidades beneficiarias das subvencións quedan obrigadas a comunicar á Secre-
taría Xeral da Emigración, no momento en que se produza, calquera alteración dos requi-
sitos exixidos ou das circunstancias sobrevidas que impidan ou dificulten a execución das 
accións subvencionadas, e a secretaría xeral pode adoptar a resolución de modificación da 
concesión ou de revogación que corresponda.

2. Unha vez ditada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria poderá solicitar, 
antes de que conclúa o prazo para a realización das accións, a modificación do seu conti-
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do, de concorreren circunstancias que alterasen substancialmente as condicións tidas en 
conta para a concesión da subvención, que se resolverá a criterio da Secretaría Xeral da 
Emigración. 

Artigo 17. Xustificación

1. As obras ou os equipamentos subvencionados a través da presente convocatoria 
deberán ser executados e xustificados antes do 30 de setembro de 2021.

De conformidade co artigo 45.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, a Secretaría Xeral 
da Emigración poderá outorgar unha ampliación do prazo establecido para a presentación 
da xustificación, que non exceda a metade deste e sempre que non prexudique dereitos de 
terceiros, sen que a dita ampliación poida aplicarse ao prazo de execución das obras ou da 
adquisición dos equipamentos subvencionados establecido no artigo 3 desta resolución.

Transcorrido o prazo de xustificación sen que se presentase a documentación xusti-
ficativa, requirirase a entidade beneficiaria para que no prazo improrrogable de dez días 
presente a dita documentación.

A non presentación da xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito 
ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia de reintegro e demais responsa-
bilidades establecidas na Lei de subvencións.

2. O réxime de xustificacións é o de conta xustificativa simplificada, de conformidade co 
establecido no artigo 51 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, por ser o importe das sub-
vencións para cada programa e beneficiario inferior a 30.000 euros .

3. Previamente ao pagamento do importe da subvención concedida, sen prexuízo da 
posibilidade de efectuar pagamentos á conta ou anticipos segundo o disposto no artigo 18, 
as entidades beneficiarias deberán achegar á Secretaría Xeral da Emigración, no prazo 
establecido, a seguinte documentación xustificativa:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na 
concesión da subvención, con indicación detallada das obras efectivamente realizadas ou 
dos equipamentos adquiridos e dos resultados obtidos.

b) Relación clasificada das facturas ou documentos equivalentes dos investimentos rea-
lizados, con identificación da persoa acredora e do número de documento, o seu concepto, 
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o seu importe, a data de emisión e a data de pagamento conforme o modelo normalizado 
que figura como anexo III.

c) Un detalle doutros ingresos e/ou subvencións que financiasen a acción subvencio-
nada, con indicación do importe e a súa procedencia, segundo o modelo normalizado que 
figura como anexo IV.

d) As entidades con sede social en España deberán acreditar que se encontran ao día 
nas súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social, así como 
que non teñen débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia, salvo no caso 
das subvencións que non superen os 3.000 euros individualmente. As restantes entidades 
beneficiarias deberán presentar unha declaración responsable de que se encontran ao día 
nesas obrigas, xa incluída no anexo IV.

e) Se é o caso, carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplica-
dos, así como dos xuros derivados destes.

4. Cando o órgano administrativo competente para a comprobación da subvención 
aprecie a existencia de defectos emendables na xustificación presentada pola entidade 
beneficiaria, porao no seu coñecemento e concederalle un prazo de dez días para a súa 
corrección. A falta de presentación da documentación requirida no prazo establecido com-
portará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia de 
reintegro e as demais responsabilidades establecidas, de acordo co disposto no artigo 46 
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, en relación co artigo 73 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

5. De conformidade co establecido no artigo 29.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, e no artigo 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se 
aproba o seu Regulamento, considerarase gasto subvencionable o efectivamente realiza-
do e pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido neste 
artigo. 

6. En virtude do disposto no artigo 42.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, aceptarase 
a xustificación do pagamento mediante recibo do provedor para gastos de escasa contía 
por importes inferiores a 1.000 euros, ben en documento independente, en que conste o 
importe recibido, a referencia da factura a que corresponde, a data en que se efectúa o 
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pagamento e a sinatura do provedor, ou ben mediante a factura asinada e selada polo pro-
vedor, en que conste «recibín en efectivo» ou expresión equivalente. 

7. A Secretaría Xeral da Emigración, a través das técnicas de mostraxe comprobará os 
xustificantes que considere oportunos e que permitan obter evidencia razoable sobre a 
adecuada aplicación da subvención; para este fin poderase requirir ás entidades beneficia-
rias a remisión dos xustificantes de gasto seleccionados.

Esta mostraxe realizarase de acordo co seguinte procedemento:

Relaciónanse as entidades beneficiarias por programa e orde alfabética asignándolles 
un número correlativo. Escóllese un número ao azar do 1 ao 20. O dito número determina-
rá a primeira entidade que será obxecto da mostraxe, e os seguintes que se elixan serán 
múltiplos do devandito número.

Artigo 18. Pagamento

1. Unha vez resolto o expediente e, para acadar unha maior operatividade neste tipo de 
axudas e por tratarse de entidades que non teñen ánimo de lucro, logo de solicitude xusti-
ficada pola entidade, poderanse efectuar pagamentos á conta ou acordarse anticipos dos 
importes concedidos ata a contía máxima permitida de acordo co establecido no artigo 31 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Estes pagamentos estarán suxei-
tos aos requisitos que se establecen nesta Lei e nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, 
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento. O resto do importe ou a parte que 
corresponda librarase logo de completar a xustificación por parte das entidades beneficia-
rias do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e demais condi-
cións exixidas nesta resolución.

2. De conformidade co establecido no artigo 65.4.f) e 65.5 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, as entidades beneficiarias non estarán obrigadas a constituír garantía. 

Artigo 19. Subcontratación

De acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, as entidades beneficiarias destas subvencións poderán subcontratar, total ou 
parcialmente, as accións obxecto destas. Poden subcontratar con terceiros ata o cen por 
cento das accións subvencionadas. 
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Artigo 20. Requirimentos

De acordo co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administra-
tivo común das administracións públicas, a realización dos requirimentos que procedan 
poderase efectuar por medio de publicación no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral 
da Emigración e na páxina web http://emigracion.xunta.gal.

A eficacia dos citados requirimentos será a partir das devanditas publicacións. Sen 
prexuízo do anterior, a Secretaría Xeral da Emigración poderá remitir ao enderezo de co-
rreo electrónico das entidades, sempre que este conste na solicitude, unha comunicación 
dando conta da publicación dos requirimentos. Así mesmo, debe significarse que os prazos 
de dez días se computaran desde a publicación na páxina web indicada dos requirimentos 
e non desde a súa comunicación.

Artigo 21. Obrigas das entidades beneficiarias

Con carácter xeral, as entidades beneficiarias das subvencións correspondentes aos 
programas convocados por esta resolución quedan obrigadas a:

1. Executar as obras, adquirir os equipamentos ou realizar a actividade ou comporta-
mento que fundamente a concesión da subvención.

2. Someterse aos requisitos legais e regulamentarios que recolla a normativa xeral de 
aplicación ás axudas e subvencións da Xunta de Galicia, en concreto as recollidas no ar-
tigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como ás actuacións 
de comprobación que respecto da xestión de fondos pode efectuar o departamento conce-
dente, ás de control financeiro que realice a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma 
e aos procedementos fiscalizadores do Consello de Contas e do Tribunal de Contas.

Así mesmo, estarán na obriga de prestar colaboración e facilitar canta documentación 
lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Con-
tas e o Tribunal de Contas no exercicio das funcións de fiscalización e control que lles 
corresponden.

3. Comunicar á Secretaría Xeral da Emigración a obtención doutras subvencións, axu-
das, ingresos ou recursos que financien as accións subvencionadas.

4. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos percibidos.
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5. Non se considera que incorre en incumprimento a entidade beneficiaria que non xus-
tifique integramente o importe do orzamento presentado coa solicitude, ou o resultante da 
aplicación do artigo 11, sempre e cando o proxecto ou actividade obxecto da subvención se 
cumprise nos termos da solicitude e poida considerarse cumprida a finalidade que funda-
mentou a concesión da subvención. Neste suposto, logo de resolución da Secretaría Xeral, 
o pagamento realizarase pola parte proporcional á da contía da subvención efectivamente 
xustificada, calculado en función da porcentaxe do custo final da actividade, tendo en conta 
o disposto no artigo 11.

6. Difundir o cofinanciamento por parte da Secretaría Xeral da Emigración nos actos, 
documentación, publicacións por calquera medio, carteleira ou placas de inauguración que 
se realicen con motivo da actuación subvencionada, inserindo en lugar visible o logo da 
Xunta de Galicia coa lenda: «Proxecto subvencionado pola Xunta de Galicia». Nas obras 
ou en equipamentos especificas/os de carácter singular cunha subvención igual ou supe-
rior a 5.000 euros será obrigatorio a colocación dunha placa de carácter permanente.

7. Os bens inmobles rehabilitados destinaranse á sede habitual e permanente da enti-
dade galega beneficiaria durante un período mínimo de cinco anos. O resto dos bens de 
equipamento subvencionados deberá destinarse para o fin para o cal se concedeu a sub-
vención durante un período mínimo de tres anos. 

O incumprimento da obriga de destino antes do vencemento do prazo sinalado, que se 
producirá en todo caso co alleamento ou gravame do ben ou coa disolución da entidade 
galega beneficiaria da axuda, será causa de reintegro da subvención nos termos estable-
cidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, quedando os bens afectos 
ao pagamento do reintegro calquera que sexa o seu posuidor, salvo que resulte ser un 
terceiro protexido pola fe pública rexistral ou se xustifique a adquisición dos bens con boa 
fe e xusto título. 

Non se considerará incumprida a obriga de destino referida no punto anterior cando 
o cambio de destino, alleamento ou gravame do ben, ou a disolución da entidade, sexa 
autorizada pola Secretaría Xeral da Emigración, debendo comunicar a entidade beneficia-
ria con antelación calquera modificación prevista na finalidade ou na titularidade do ben 
subvencionado. Neste suposto, o adquirente asumirá a obriga de destino dos bens polo 
período restante e, no caso de incumprimento desta, do reintegro da subvención.

C
V

E
-D

O
G

: i
tk

bf
ri6

-d
uy

7-
3t

q1
-q

sk
5-

yf
oj

j8
1c

3a
o5



DOG Núm. 20 Luns, 1 de febreiro de 2021 Páx. 6325

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

Artigo 22. Incumprimento, reintegros e sancións 

1. O incumprimento das obrigas contidas nesta resolución ou na demais normativa apli-
cable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de conce-
sión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así 
como os xuros de demora correspondentes.

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.

3. Procederá a revogación das axudas e subvencións, así como o reintegro total ou par-
cial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos 
previstos nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia. De acordo co artigo 14.1.n) da citada lei, os criterios de graduación dos posibles incum-
primentos para determinar a cantidade que se minorará ou reintegrará serán os seguintes:

a) O incumprimento total dos fins para os que se concede a subvención, da realización 
dos gastos subvencionables ou da obriga de xustificación dará lugar á perda do dereito ao 
cobramento ou, se é o caso, ao reintegro da totalidade da axuda percibida.

b) Calquera outro incumprimento considerarase incumprimento parcial dos fins para 
os que se concedeu a axuda, da realización dos gastos subvencionables ou da obriga de 
xustificación, e dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, se é o caso, ao reintegro 
na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificado.

4. De acordo co establecido no artigo 64 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e cando 
proceda o reintegro da subvención, a entidade beneficiaria poderá devolver voluntariamen-
te os pagamentos percibidos mediante o seu ingreso na correspondente conta bancaria da 
Xunta de Galicia. O importe da devolución incluirá os xuros de demora previstos legalmen-
te ata o momento en que se produciu a devolución efectiva por parte da entidade.

5. Ás entidades beneficiarias das subvencións reguladas nesta resolución seralles de 
aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da devandita Lei 9/2007, 
do 13 de xuño.

Artigo 23. Control e comprobación

1. A Secretaría Xeral da Emigración poderá levar a cabo as actividades de inspección 
que considere oportunas para controlar o cumprimento das subvencións.
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2. Ademais, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de control fi-
nanceiro exercido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que es-
tablece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Así mesmo, estarán sometidas ás actuacións de comprobación previstas na lexislación 
do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Artigo 24. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, as entidades beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á 
Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016,do 18 
de xaneiro, 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.

Artigo 25. Réxime de recursos

1. Contra esta resolución cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante 
o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa 
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao 
da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
xurisdición contencioso-administrativa.

2. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra 
elas cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que as 
ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, 
se esta for expresa. Se a resolución non for expresa, o recurso poderase interpoñer en 
calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, de 
acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas.
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Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da 
notificación da resolución, se esta for expresa, ou no prazo de seis meses contados a partir 
do día seguinte a aquel en que se entenda producido o acto presunto, de acordo co esta-
blecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 26. Remisión normativa

Para todo o non previsto nestas bases 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 seu regulamento e demais normativa que a desenvolva.

CAPÍTULO II
Disposicións específicas para cada programa

Sección 1ª. Programa A. Axudas para obras, adquisición de instalacións 
e conservación do patrimonio cultural

Artigo 27. Obxecto e finalidades das subvencións

O obxecto deste programa é a concesión de subvencións ás entidades galegas no exte-
rior para contribuír ao financiamento dos gastos derivados dos investimentos que realicen 
en obras de ampliación, reforma, rehabilitación, conservación e restauración, destinadas á 
mellora das súas instalacións e/ou patrimonio cultural. Considéranse igualmente incluídos 
no obxecto deste programa o financiamento dos gastos derivados da adquisición da sede 
social ou de instalacións para o desenvolvemento de actividades propias do seu obxecto, e 
os de amortización de créditos concertados para esta finalidade, se é o caso.

Non se concederán subvencións para as obras que se pretendan realizar nos estable-
cementos hostaleiros ou calquera tipo de explotación comercial que funcionen dentro das 
instalacións obxecto da solicitude.

Poderán subvencionarse ao abeiro deste programa, entre outros, os gastos derivados de:

1. Investimentos que realicen as entidades galegas propietarias das instalacións, en 
obras que realicen para a súa ampliación, reforma, rehabilitación ou conservación. Tamén 
se considerarán aqueles investimentos para a adquisición da sede social ou de instala-
cións, así como os de amortización do crédito concertado, se é o caso.
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2. Investimentos que realicen as entidades galegas en obras imprescindibles de reha-
bilitación, conservación ou adaptación das instalacións que, aínda que non sexan propias, 
utilicen como sede habitual e permanente.

3. Realización do proxecto de obras asinado por técnico competente e/ou expedición da 
preceptiva licenza municipal de obras. O importe destes gastos non poderá superar o 10 % 
da totalidade do investimento proxectado. 

4. Investimentos na restauración dos bens de interese artístico e histórico, así como 
daqueles documentos, fondos ou coleccións que conformen o patrimonio bibliográfico e 
documental titularidade das entidades galegas no exterior, levadas a cabo por técnicos 
competentes en cada unha das materias.

Artigo 28. Documentación que se debe presentar coa solicitude

Xunto coa solicitude, ademais da documentación relacionada no artigo 8, as entidades 
que pidan axuda por este programa teñen que presentar a seguinte documentación:

a) Memoria descritiva das obras que se vaian realizar. Detallarase polo miúdo a descri-
ción das obras proxectadas, a situación xurídica das instalacións (en propiedade, aluga-
mento, cesión ou outros) e os motivos e finalidades que xustifiquen a súa realización. 

b) Orzamento ou orzamentos realizados por empresas nos cales se detalle o custo das 
obras referidas na memoria para as que se solicita a subvención. O importe máximo dos 
investimentos non poderá superar a contía prevista na convocatoria. No caso de que o 
proxecto presentado supere ese importe, non se terá en conta o exceso. 

c) Cando o importe dun proxecto de investimento subvencionable sexa igual ou superior 
a 40.000 euros nalgunha das obras, deberanse achegar tres orzamentos de diferentes 
empresas, salvo que polas especiais características dos gastos non exista no mercado 
número abondo de entidades que subministren ou presten os investimentos proxectados, 
ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención. No suposto 
de que a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa, de entre as ofertas 
presentadas, deberase achegar unha memoria que xustifique tal decisión.

d) No caso de adquisición da sede social ou de instalacións, memoria xustificativa e 
copia da escritura pública da adquisición e/ou do crédito xunto co cadro de amortización.

e) No caso de restauracións, memoria xustificativa, informe asinado por un técnico com-
petente que inclúa o diagnóstico sobre o estado de conservación da obra ou documento, 
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fondo ou colección que se vai restaurar, así como a súa necesidade de restauración e a 
correspondente proposta de intervención e o seu valor histórico, artístico, bibliográfico ou 
documental e orzamento detallado do custo da restauración. 

f) No caso de non ser propietarios das instalacións da sede social, documento de ce-
sión de uso ou copia do contrato oficial vixente de alugamento do local que sirva de sede 
habitual e permanente da entidade solicitante, a non ser que xa conste copia deste na 
Secretaría Xeral da Emigración, e se faga constar así expresamente. Na documentación 
achegada debe constar a data do seu vencemento e que o local alugado ou cedido é a 
sede social da entidade. 

Todas as solicitudes poderán ir acompañadas de calquera outra documentación com-
plementaria que se considere adecuada para unha mellor valoración (planos, informes, 
memorias económicas anuais da entidade, fotografías, etc.).

Cando os documentos achegados ao expediente polas entidades solicitantes estean 
redactados nun idioma distinto do galego ou do castelán, deberase presentar tradución 
para calquera destes idiomas.

Artigo 29. Criterios de valoración

1. As solicitudes que se presenten valoraranse de acordo cos seguintes criterios:

1.1. Interese xeral e importancia do proxecto: ata un máximo de 40 puntos.

Á vista da memoria descritiva das accións que se vaian acometer, valorarase o grao de 
urxencia ou necesidade das obras que se van realizar, así como a repercusión e a influen-
cia que poida ter nos seus asociados, no seu ámbito e no seu contorno.

– Obras de rehabilitación que haxa que acometer con urxencia pola afectación nas ins-
talacións de desastres naturais ou outras catástrofes de carácter imprevisto: ata 40 puntos. 

– Obras de rehabilitación ou reforma que se realicen nas cales quede acreditada a 
súa urxente necesidade e investimentos na adquisición da sede social ou de instalacións: 
ata 35 puntos.

– Obras de ampliación, reforma ou rehabilitación destinadas ou non a ampliar ou mello-
rar a oferta de uso dos asociados: ata 20 puntos.
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– Obras de conservación, reparación ou restauración, destinadas ou non a ampliar ou 
mellorar a oferta de uso dos asociados, sexa ou non o inmoble propiedade da entidade 
solicitante: ata 15 puntos.

– Accións de restauración do patrimonio cultural inventariable da entidade: ata 15 pun-
tos.

Para aquelas entidades en que a porcentaxe de persoas socias de orixe galega non 
acade o 40 % dos socios totais, as puntuacións que se sinalan neste punto reduciranse á 
metade.

1.2. Estado de conservación das instalacións, locais ou edificios en que se vai realizar 
o investimento: ata 12 puntos. 

Outorgarase maior puntuación a aquelas instalacións, locais ou edificios cuxo estado de 
conservación estea máis deteriorado. Tamén se puntuará máis cando os inmobles sexan 
propiedade da entidade solicitante.

1.3. Grao de novidade dos investimentos para os que se solicita a subvención, en rela-
ción cos que foron presentados pola entidade en anos anteriores: ata 8 puntos.

– Cando os investimentos para os que se solicita a subvención sexan totalmente dife-
rentes aos solicitados nos tres últimos anos: de 6 a 8 puntos.

– Cando os investimentos para os que se solicita a subvención sexan parcialmente di-
ferentes aos solicitados nos tres últimos anos: de 4 a 6 puntos.

– Cando os investimentos para os que se solicita a subvención sexan coincidentes cos 
investimentos para os que se solicitou a axuda durante os tres últimos anos: ata 3 puntos.

1.4. Entidades que conten con sección, departamento ou vogalía específica para a xu-
ventude, da cal exista constancia no Rexistro da Galeguidade: ata 5 puntos.

1.5. Entidades que sexan o resultado dun proceso de unión ou fusión, sempre que este 
rematase a partir do 1 de xaneiro de 2011, inclusive, ou cando, no seu respectivo ámbito 
territorial, non existan outras entidades galegas recoñecidas: ata 15 puntos.

1.6. Nivel de financiamento das accións que se subvenciones a través doutras fontes, 
distintas á da subvención solicitada á Secretaría Xeral da Emigración: fondos propios da 
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entidade, outras subvencións de organismos públicos ou privados e outras vías de finan-
ciamento: ata 20 puntos.

Obterán a máxima puntuación aquelas entidades que financien por outras fontes distin-
tas á da subvención solicitada unha porcentaxe igual ou superior ao 80 % do investimento; 
aquelas que non presenten ningún financiamento por outras fontes superior ao 20 % obte-
rán 0 puntos, e as demais proporcionalmente.

2. Aqueles proxectos que non acaden unha puntuación mínima de 20 puntos, coa apli-
cación dos criterios establecidos, non serán obxecto de subvención, nin serán tidos en 
conta nos cálculos para determinar o importe das subvencións propostas.

Sección 2ª. Programa B. Axudas para a mellora de dotacións 
e equipamentos de carácter inventariable

Artigo 30. Obxecto e finalidades das subvencións

O obxecto deste programa é a concesión de subvencións para financiar a adquisición 
de dotacións e equipamentos que melloren as condicións en que se desenvolvan as acti-
vidades asociativas.

Non se concederán subvencións para a adquisición de equipamentos destinados aos es-
tablecementos hostaleiros ou doutro tipo cando teñan un carácter de explotación comercial.

Poderán subvencionarse ao abeiro deste programa, entre outros, os seguintes investi-
mentos en:

a) Mobiliario e equipamentos materiais que melloren as condicións asistenciais, cultu-
rais, educativas, de protección contra a COVID-19, etc., en beneficio dos seus asociados.

b) Adquisición de aplicacións informáticas de xestión das entidades compatibles coa 
presentación de solicitudes e documentación xustificativa para programas da Xunta de 
Galicia e co Rexistro da Galeguidade.

c) Equipamentos de materiais tecnolóxicos, informáticos e de telecomunicacións.

d) Instrumentos musicais e vestimenta tradicional galega destinados aos grupos de ca-
rácter cultural da entidade.

e) Equipamentos e material para ludotecas destinados a espazos de xogo dentro das 
instalacións das entidades.
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f) Outro material inventariable que contribúa á mellora das dotacións e equipamentos 
das entidades para a realización do seu obxecto social.

Artigo 31. Documentación que hai que presentar coa solicitude

Xunto coa solicitude, ademais da documentación relacionada no artigo 8, as entidades 
que pidan axuda por este programa teñen que presentar a seguinte documentación:

a) Memoria descritiva dos equipamentos que se pretenden adquirir, en que consten os 
motivos e/ou necesidade da adquisición e a súa finalidade, que deberá constar entre as 
regulamentarias da sociedade.

b) Orzamento ou orzamentos realizados por empresas provedoras en que se detalle o 
custo dos equipamentos para os que se solicita a subvención. 

c) Cando o importe dun proxecto de investimento subvencionable sexa igual ou superior 
a 15.000 euros nalgún dos equipamentos, deberanse achegar tres orzamentos de diferen-
tes provedores, referidos a cada un dos equipamentos que superen o dito importe, salvo 
que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado 
número abondo de entidades que subministren os equipamentos, ou salvo que o gasto se 
realizase con anterioridade á solicitude da subvención. No suposto de que a elección non 
recaia na proposta económica máis vantaxosa de entre as ofertas presentadas, deberá 
achegarse unha memoria que xustifique tal decisión.

Todas as solicitudes poderán ir acompañadas de calquera outra documentación com-
plementaria que se considere adecuada para unha mellor valoración (informes, memorias, 
fotografías, etc.).

Cando os documentos achegados ao expediente polas entidades solicitantes estean 
redactados nun idioma distinto do galego ou do castelán, deberase presentar tradución 
para calquera destes idiomas.

Artigo 32. Criterios de valoración

1. As solicitudes que se presenten valoraranse de acordo cos seguintes criterios:

1.1. Interese xeral e importancia do proxecto: ata 45 puntos.

– Valorarase a importancia dos equipamentos para o desenvolvemento das finalidades 
e actuacións da entidade en relación coas actividades de promoción, conservación ou 
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difusión da lingua, vida social, cultural ou progreso de Galicia entre os seus asociados: 
ata 25 puntos.

– Valorarase o grao de carencia ou necesidade que teña a entidade dos equipamentos 
solicitados: ata 20 puntos.

Para aquelas entidades en que a porcentaxe de persoas socias de orixe galega non 
acade o 40 % dos socios totais, as puntuacións que se sinalan neste punto reduciranse á 
metade.

1.2. Grao de novidade dos investimentos para os que se solicita a subvención, con rela-
ción aos que foron presentados pola entidade en anos anteriores: ata 15 puntos.

– Cando os investimentos para os que se solicita a subvención sexan totalmente dife-
rentes aos solicitados e subvencionados durante os tres últimos anos: 15 puntos.

– Cando os investimentos para os que se solicita a subvención sexan parcialmente 
diferentes aos solicitados e subvencionados durante os tres últimos anos: 6 a 14 puntos.

– Cando os investimentos para os que se solicita a subvención sexan coincidentes cos 
solicitados e subvencionados durante os tres últimos anos: ata 5 puntos.

1.3. Entidades que conten con sección, departamento ou vogalía específica para a xu-
ventude, da que exista constancia no Rexistro da Galeguidade: ata 5 puntos.

1.4. Entidades que sexan o resultado dun proceso de unión ou fusión, sempre que este 
rematase a partir do 1 de xaneiro de 2011, inclusive, ou cando, no seu respectivo ámbito 
territorial, non existan outras entidades galegas recoñecidas: ata 15 puntos.

1.5. Nivel de financiamento por outras fontes, distintas á da subvención solicitada á 
Secretaría Xeral da Emigración: fondos propios da entidade, outras subvencións de orga-
nismos públicos ou privados e outras vías de financiamento: ata 20 puntos.

Obterán a máxima puntuación aquelas entidades que financien por outras fontes distin-
tas á da subvención solicitada unha porcentaxe igual ou superior ao 80 % do investimento; 
aquelas que non presenten ningún financiamento por outras fontes superior ao 20 % obte-
rán 0 puntos, e as demais proporcionalmente.
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2. Aqueles proxectos que non acaden unha puntuación mínima de 20 puntos, coa apli-
cación dos criterios establecidos, non serán obxecto de subvención, nin serán tidos en 
conta nos cálculos para determinar o importe das subvencións propostas.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2021

Antonio Rodríguez Miranda 
Secretario xeral da Emigración

ANEXO A
porcentaxes que se aplicarán para determinar a contía das subvencións

Programa A. Axudas para obras...

Importe do proxecto 
de gasto Puntuación obtida % que se aplicará sobre o custo do proxecto de gasto

< 20.000 €

≤ 25 puntos
> 25 < 40
≥ 40 < 60
≥ 60 < 80
≥ 80

20 %
20 % + 0,50 % por cada punto superior a 25
20 % + 1 % por cada punto superior a 25
20 % + 1,10 % por cada punto superior a 25
80 %

≥ 20.000 < 40.000 €

≤ 30 puntos
> 30 < 60
≥ 60 < 80
≥ 80

10 %
10 % + 1 % por cada punto superior a 30
10 % + 1,40 % por cada punto superior a 30
80 %

≥ 40.000 €

≤ 40 puntos
>40 < 60
≥60 < 80
≥80

10 %
10 % + 0,75 % por cada punto superior a 40
10 % + 1,75 % por cada punto superior a 40
80 %

Programa B. Axudas para equipamentos

< 13.000 €

≤ 25
> 25 < 40
≥ 40 < 60
≥ 60 < 80
≥ 80

20 %
20 % + 0,5 % por cada punto superior a 25
20 % + 1 % por cada punto superior a 25
20 % + 1,10 % por cada punto superior a 25
80 %

≥ 13.000 < 26.000 €

≤ 30 puntos
> 30 < 60
≥ 60 < 80
≥ 80

10 %
10 % + 1 % por cada punto superior a 30
10 % + 1,4 % por cada punto superior a 30
80 %

≥ 26.000 €

≤ 40
>40 < 60
≥ 60 < 80
≥ 80

10 %
10 % + 0,5 % por cada punto superior a 40
10 % + 1,75 % por cada punto superior a 40
80 %
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AOS PROGRAMAS DE APOIO INFRAESTRUTURAL 
E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS ÁS COMUNIDADES GALEGAS NO EXTERIOR

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR924C
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF OU EQUIVALENTE

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE/PROVINCIA PAÍS

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO Nº TOTAL DE SOCIOS Nº DE SOCIOS GALEGOS

DATOS DA PERSOA QUE PRESIDE A ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF OU EQUIVALENTE TELÉFONO MÓBIL

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF OU EQUIVALENTE

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

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 ou Chave365.

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE/PROVINCIA PAÍS

DATOS BANCARIOS (consígnense só no caso de que sexan distintos aos que xa constan na Secretaría Xeral da Emigración)

NOVA CONTA: declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA BIC NÚMERO DA CONTA BANCARIA

OBRAS OU EQUIPAMENTOS PARA OS CALES SE PIDE A SUBVENCIÓN

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

FINALIDADE E IMPORTE DA SOLICITUDE

IMPORTE QUE SE SOLICITA PARA 
CADA PROGRAMA (en euros)

PROGRAMA A: axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio cultural

Ampliación, reforma das instalacións ou adquisición da sede social

Rehabilitación ou conservación das instalacións

Restauración do patrimonio cultural

PROGRAMA A 
(inferior a 30.000 €)

PROGRAMA B: axudas para a mellora de dotacións e equipamentos inventariables

Dotación de mobiliario e/ou equipamiento material

Equipamentos tecnolóxicos, informáticos e/ou de telecomunicacións

Aplicacións informáticas de xestión

Instrumentos musicais e/ou vestimenta tradicional galega para os grupos

Equipamento para ludotecas e/ou outro material inventariable (indíquese cal):

PROGRAMA B 
(máximo 25.000 €)

RÉXIMEN DE OCUPACIÓN DAS INSTALACIÓNS

En propiedade En cesión En alugamento

CUSTO ESTIMADO DOS PROXECTOS PARA OS CALES SE PIDE A SUBVENCIÓN

PROGRAMA A: axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio cultural

 CONCEPTO IMPORTE (en euros)

A) CUSTO 1)

2)

3)

4)

TOTAL CUSTO ESTIMADO (máximo 60.000 €)

B) FINANCIAMENTO 1) A cargo da entidade

2) Axuda solicitada á Secretaría Xeral da Emigración (inferior a 30.000 €)

3) Axudas doutras institucións oficiais

4) Outros:

TOTAL FINANCIAMENTO PREVISTO (igual ao custo estimado)

PROGRAMA B: axudas para a mellora de dotacións e equipamentos inventariables

 CONCEPTO IMPORTE (en euros)

A) CUSTO 1) Dotación de mobiliario e/ou equipamento material

2) Equipamentos tecnolóxicos, informáticos e/ou de telecomunicacións

3) Aplicacións informáticas de xestión

4) Instrumentos musicais e/ou vestimenta tradicional galega para os grupos

5) Equipamento para ludotecas e/ou outro material inventariable

TOTAL CUSTO ESTIMADO (máximo 40.000 €)

B) FINANCIAMENTO 1) A cargo da entidade

2) Axuda solicitada á Secretaría Xeral da Emigración (máximo 25.000 €)

3) Axudas doutras institucións oficiais

4) Outros:

TOTAL FINANCIAMENTO PREVISTO (igual ao custo estimado)
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ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este/s mesmo/s proxecto/s para os cales solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este/s mesmo/s proxecto/s para os cales solicita esta subvención, que son as que a 
seguir se relacionan:

PROG. ORGANISMO IMPORTE (€)

Prog. A

Prog. B

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.   
6. Que a entidade solicitante está ao día nas súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social, así como que non ten 

débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE(1)

1. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA PROGRAMA

• PROGRAMA A:

Tres orzamentos, realizados por empresas distintas, cando o gasto subvencionable sexa igual ou superior a 40.000 €

Orzamento/s realizado/s pola/s empresa/s do custo das obras (importe máximo 60.000 €)

Memoria descritiva das obras para as cales se pide a axuda

No caso de adquisición da sede social ou de instalacións:

Memoria xustificativa

Copia da escritura pública de adquisición e/ou cadro actualizado de amortización do crédito

No caso de restauracións:

Memoria xustificativa

Informe asinado por un técnico competente que inclúa o diagnóstico e o estado de conservación

Orzamento detallado do custo da restauración

No caso de non ser propietario das instalacións da sede social da entidade:

ÓRGANO CÓD. PROC.  ANO

Copia do documento de cesión de uso

Copia do contrato de alugamento

• PROGRAMA B:

Orzamento/s realizado/s polo/s provedor/es do custo dos equipamentos previstos (importe máximo 40.000 €)

Memoria que inclúa os motivos ou necesidades dos equipamentos e a súa finalidade

Tres orzamentos distintos para equipamentos individuais con custo igual ou superior a 15.000 €

2. DOCUMENTACIÓN XERAL

Certificado de residencia fiscal expedido en 2021 (só para entidades de fóra de España).
(1)Cando os documentos enviados estean nun idioma distinto do galego ou do castelán, deberase achegar unha tradución para un destes.

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

Datos incluídos no Rexistro da Galeguidade

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social

Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da comunidade autónoma

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT SI NON
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Presidencia. Secretaría Xeral da Emigración.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e), do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a 
competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 
goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios 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 solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do 12 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de 
equipamentos ás entidades galegas no exterior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR924C).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Emigración Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

REFORMULACIÓN 

PR924C - SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AOS PROGRAMAS DE APOIO INFRAESTRUTURAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS ÁS COMUNIDADES 
GALEGAS NO EXTERIOR

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL LOCALIDADE PAÍS NIF OU EQUIVALENTE

DATOS DA PERSOA QUE PRESIDE A ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF OU EQUIVALENTE TELÉFONO MÓBIL

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

NIF OU EQUIVALENTENOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

BREVE DESCRICIÓN DAS ACCIÓNS PARA AS CALES SE SOLICITA A SUBVENCIÓN

FINALIDADE E IMPORTE DA SOLICITUDE

IMPORTE QUE SE SOLICITA PARA 
CADA PROGRAMA (en euros)

PROGRAMA A: axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio cultural

Ampliación, reforma das instalacións ou adquisición da sede social

Rehabilitación ou conservación das instalacións

Restauración do patrimonio cultural

PROGRAMA A 
(inferior a 30.000 €)

PROGRAMA B: axudas para a mellora de dotacións e equipamentos inventariables

Dotación de mobiliario e/ou equipamiento material

Equipamentos tecnolóxicos, informáticos e/ou de telecomunicacións

Aplicacións informáticas de xestión

Instrumentos musicais e/ou vestimenta tradicional galega para os grupos

Equipamento para ludotecas e/ou outro material inventariable (indíquese cal):

PROGRAMA B 
(máximo 25.000 €)

CUSTO ESTIMADO DOS GASTOS E/OU PROXECTOS PARA OS CALES SE PIDE A SUBVENCIÓN

PROGRAMA A: axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio cultural

 CONCEPTO IMPORTE (en euros)

A) CUSTO 1)

2)

3)

4)

TOTAL CUSTO ESTIMADO (máximo 60.000 €)

B) FINANCIAMENTO 1) A cargo da entidade

2) Axuda solicitada á Secretaría Xeral da Emigración (inferior a 30.000 €)

3) Axudas doutras institucións oficiais

4) Outros:

TOTAL FINANCIAMENTO PREVISTO (igual ao custo estimado)
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ANEXO II 
(continuación)

CUSTO ESTIMADO DOS GASTOS E/OU PROXECTOS PARA OS CALES SE PIDE A SUBVENCIÓN (continuación)

PROGRAMA B: axudas para a mellora de dotacións e equipamentos inventariables

 CONCEPTO IMPORTE (en euros)

A) CUSTO 1)

2)

3)

4)

5)

TOTAL CUSTO ESTIMADO (máximo 40.000 €)

B) FINANCIAMENTO 1) A cargo da entidade

2) Axuda solicitada á Secretaría Xeral da Emigración (máximo 25.000 €)

3) Axudas doutras institucións oficiais

4) Outros:

TOTAL FINANCIAMENTO PREVISTO (igual ao custo estimado)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Presidencia. Secretaría Xeral da Emigración.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e), do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a 
competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 
goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios 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 solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, de ser caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do 12 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de 
equipamentos ás entidades galegas no exterior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR924C).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Emigración
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ANEXO III

RELACIÓN DE FACTURAS E/OU DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DO GASTO REALIZADO 

PR924C - SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AOS PROGRAMAS DE APOIO INFRAESTRUTURAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS ÁS COMUNIDADES 
GALEGAS NO EXTERIOR

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL LOCALIDADE PAÍS NIF OU EQUIVALENTE

DATOS DA PERSOA QUE PRESIDE A ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF OU EQUIVALENTE TELÉFONO MÓBIL

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

NIF OU EQUIVALENTENOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

(Utilícese unha ou varias follas segundo sexa necesario)

Nº 
ORDE

DATA 
FACTURA

DATA 
PAGAMENTO Nº FACTURA EMPRESA OU ENTIDADE 

EMISORA PROXECTO A QUE CORRESPONDE (*) IMPORTE  
(IVE INCLUÍDO)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

TOTAL EN MOEDA NACIONAL

TOTAL EN EUROS

(*) Indíquese en cada factura a cal dos gastos ou proxectos subvencionados corresponde (deben agruparse por proxecto).

PROGRAMA A PROGRAMA B

CERTIFICA:
Que todas as facturas que aparecen na relación anterior, presentadas como documentación xustificativa, corresponden a proxectos ou a gastos 
realizados durante o período subvencionable e financiados coa subvención concedida.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

FOLLA Nº:Secretaría Xeral da Emigración
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ANEXO IV

DECLARACIÓNS NA FASE DE XUSTIFICACIÓN 

PR924C - SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AOS PROGRAMAS DE APOIO INFRAESTRUTURAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS ÁS COMUNIDADES 
GALEGAS NO EXTERIOR

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL LOCALIDADE PAÍS NIF OU EQUIVALENTE

DATOS DA PERSOA QUE PRESIDE A ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF OU EQUIVALENTE TELÉFONO MÓBIL

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

NIF OU EQUIVALENTENOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

PROGRAMA A PROGRAMA B

OBRAS REALIZADAS OU EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS CON CARGO Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

1) DECLARACIÓN DE FINANCIAMENTO

A persoa representante da entidade declara que o financiamento das accións subvencionadas realizadas se fixo do seguinte modo:

    IMPORTE (en euros)

TOTAL GASTO REALIZADO (igual ao total do anexo III)

FINANCIAMENTO A cargo da entidade

Axuda concedida pola Secretaría Xeral da Emigración

Axudas doutras institucións oficiais

Outras fontes de financiamento

TOTAL (igual ao gasto realizado)

2) DECLARACIÓN DE AXUDAS

A persoa representante da entidade declara que para financiar as accións sinaladas, ademais da axuda concedida pola Secretaría Xeral da 
Emigración, ten pedidas ou concedidas por outros organismos públicos ou privados as seguintes:

ADMÓN. PÚBLICA OU ORGANISMO A QUE LLE SOLICITOU E/OU Q LLE CONCEDEU SUBVENCIÓN
IMPORTE SOLICITADO 

PENDENTE DE CONCEDER IMPORTE CONCEDIDO

No caso de non ter solicitada ou non ter concedida ningunha outra subvención para a mesma acción, deberá manifestalo expresamente neste 
cadro:

3) DECLARACIÓN DE OBRIGAS E DÉBEDAS

A persoa representante da entidade declara expresamente que esta entidade está ao día no pagamento das súas obrigas tributarias, estatais e 
autonómicas, e coa Seguridade Social, así como que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data
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Secretaría Xeral da Emigración
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