Guía para presentación de solicitudes de
subvencións destinadas ás comunidades
galegas no exterior

Ano 2013
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CONVOCATORIA 1ª

SUBVENCIÓNS DESTINADAS
ÁS COMUNIDADES
COMUNIDADES GALEGAS
NO EXTERIOR PARA
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

2013
Resolución do 8 de abril de 2013 da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases
reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das
comunidades galegas no exterior para o exercicio 2013 (DOG. nº 73, do 16 de abril de 2013)
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PROGRAMAS
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013

SUBVENCIÓNS
DESTINADAS ÁS
COMUNIDADES
GALEGAS NO EXTERIOR
PARA OS PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN NO
EXERCICIO 2013

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2
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FINANCIAMENTO DE
GASTOS DE
FUNCIONAMENTO

PROXECTOS
CULTURAIS,
CULTURAIS,
ROMOVIDOS POLA
XUVENTUDE E
ACCIÓNS
INFORMATIVAS

SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013

PROGRAMA 1
FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS
ENTIDADES
Quén pode solicitar a subvención?
 As entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a condición de centro
colaborador.
 As institucións e asociacións sen fins de lucro radicadas no exterior (con sede social fóra
de Galicia), legalmente constituídas, que acrediten estar inscritas no Rexistro de
Comunidades Galegas da Secretaría Xeral da Emigración).

Gastos subvencionables
 Arrendamento dos inmobles utilizados como sede habitual e permanente.
 Outros gastos correntes derivados de adquisicións de subministracións non inventariables,
luz, comunicacións telefónicas, auga, calefacción, material oficina non inventariable, etc.
 Conexión á Internet de alta velocidade e uso do correo electrónico.
 Gastos administrativos e legais derivados do proceso de fusión.

Solicitudes
 Deberá achegarse, totalmente cuberta, a solicitude que figura como Anexo I á
presente resolución, (nos apartados “Finalidade e importe da solicitude” e “Custo
das accións” deberá cubrirse o que corresponda a este programa 1).
 Primaranse as solicitudes que presenten aquelas entidades galegas de nova
creación que acrediten, de acordo co establecido nos seus estatutos, que a súa
constitución é o resultado da unión doutras ou con outras entidades galegas, que
no seu día estivesen inscritas no rexistro de comunidades galegas da Secretaría
Xeral da Emigración, sempre que esta unión houbera finalizado a partir do 1 de
xaneiro de 2011.

Documentación:
 Memoria explicativa dos gastos de funcionamento que a entidade solicitante
prevexa ter durante o ano 2013, ata o 31 de outubro.
 Orzamento dos custos previstos para cada concepto de gasto, do ano 2013, ata o
31 de outubro.
 Copia cotexada do contrato de aluguer que sirva de sede habitual e permanente á
entidade (a non ser que xa fose remitido con anterioridade e estivese actualizado aquel, e se faga
constar así).

 Copia do xustificante de pago do aluguer do mes anterior á presentación da
solicitude.

IMPORTANTE

Ademais desta documentación hai que enviar
tamén, coa solicitude, a documentación que se
indica na páx. 9 de normas comúns.
comúns.
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013

REALIZACIÓN DE PROXECTOS CULTURAIS, PROMOVIDOS POLA
XUVENTUDE E ACCIÓNS INFORMATIVAS

PROGRAMA 2

¿Quén pode solicitar a subvención?
 As entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a condición de centro
colaborador.
 As institucións e asociacións sen fins de lucro radicadas no exterior (con sede social
fóra de Galicia), legalmente constituídas, que acrediten estar inscritas no Rexistro de
Comunidades Galegas da Secretaría Xeral da Emigración).

Gastos subvencionables
A) Proxectos culturais
culturais e formativos










Realización da programación anual de actividades culturais e de carácter formativo.
Cursos de formación e seminarios.
Celebración de exposicións e mostras.
Conferencias, mesas redondas, xornadas e presentacións literarias.
Organización de grupos corais, musicais, teatrais e de danza.
Celebración do Día das Letras Galegas e do Día Nacional de Galicia.
Contratación de grupos de música, teatro, etc. que difundan a cultura galega.
Subscricións a publicacións periódicas.
Outros proxectos dirixidos á difusión da imaxe de Galicia.

Non serán subvencionables aquelas actividades que teñan carácter exclusivamente
gastronómico
B) Accións informativas
 Edición e difusión de libros, revistas periódicas ou boletíns, e outras publicacións
dedicados á realidade galega. Realización de programas de radio e televisión, así
mesmo dedicados á realidade galega.
C) Proxectos
Proxectos promovidos pola xuventude, nas comunidades galegas
 Formación dos mozos e mozas na xestión das entidades. Habilidades directivas.
 Intercambios xuvenís de mozos para a realización de actividades culturais,
sociais,...
 Formación dos mozos e mozas para o coñecemento e emprego das novas
tecnoloxías da comunicación.
 Promoción de actividades deportivas e fomento das Escolas Deportivas.
 Creación e apoio de grupos de teatro, música e danza.
 Realización de actividades culturais destinadas específicamente á xuventude.
 Creación de foros de debate e intercambio cultural entre mozos da emigración e
mozos galegos.
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013

Solicitudes
 Deberá achegarse, totalmente cuberta, a solicitude que figura como Anexo I á
presente resolución, (nos apartados “Finalidade e importe da solicitude” e “Custo
das accións” deberá cubrirse o que corresponda a este programa 2).
 Primaranse as solicitudes que presenten aquelas entidades galegas de nova
creación que acrediten, de acordo co establecido nos seus estatutos, que a súa
constitución é o resultado da unión doutras ou con outras entidades galegas, que no
seu día estivesen inscritas no rexistro de comunidades galegas da Secretaría Xeral
da Emigración, sempre que esta unión houbera finalizado a partir do 1 de xaneiro
de 2011.

Documentación:
 Memoria detallada, descritiva das accións que se pretendan realizar no ano 2013,
ata o 31 de outubro (se se inclúen actividades xuvenís, esta memoria deberá vir
asinada, ademais de polo representante legal da entidade, polo responsable da
sección xuvenil ou do grupo de mozos organizadores).

 Orzamentos do custo de cada acción a realizar e de todas en conxunto durante o
ano 2013, ata o 31 de outubro.

IMPORTANTE
IMPORTANTE

Ademais desta documentación hai que enviar
tamén, coa solicitude, a documentación que
se indica na páx. 9 de normas comúns.
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, COMÚNS
PARA OS DOUS PROGRAMAS
Prazo de presentación de solicitudes
O PRAZO REMATA O 16 DE MAIO DE 2013
2013.
Para axilizar a tramitación dos expedientes é imprescindible que,
coa maior brevidade posible, se acheguen os documentos orixinais
por correo postal ou mediante entrega directa.

Non se atenderá ningunha
solicitude presentada fóra
de prazo,
prazo, é dicir, despois do
16 de maio de 2013

Lugar
As solicitudes e a documentación complementaria deberán remitirse ao seguinte
enderezo:
Secretaría Xeral da Emigración
R/ Basquiños,
Basquiños, nº 2
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

Documentación para os dous programas
(Ademais da específica sinalada anteriormente para cada programa)
•

Declaración das subvencións e axudas solicitadas e/ou concedidas para a mesma
finalidade, distintas da solicitada á Secretaría Xeral da Emigración. (Anexo II da
Resolución)

•

Declaración expresa de non estar incursos
incursos nas circunstancias previstas no artigo
10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. (Anexo II da
Resolución).

•

Se a entidade ten a súa residencia fiscal en España,
España a presentación da solicitude
comporta a autorización para solicitar as certificacións acreditativas de que se
atopa ao corrente nas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de Seguridade
Social, así como que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma.

•

Se a entidade non ten residencia fiscal en España, deberá achegar unha
declaración na que conste que se atopa ao corrente nas obrigas tributarias estatais
e autonómicas, e de Seguridade Social, así como que non ten débedas pendentes
coa Comunidade Autónoma de Galicia.

9 /50

SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013

•
•

Fotocopia do número de identificación fiscal (NIF) da entidade solicitante ou o
equivalente segundo o país (CUIT, RIF, CADASTRO…). Non será necesario se xa
se achegou con anterioridade.
Por último, poderase achegar calquera outra documentación complementaria
complementaria.
lementaria

IMPORTANTE

Toda a documentación deberá estar asinada
polo/s representante/s legal/is da entidade,
entidade, e levar
o selo correspondente
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013

LÍMITES MÁXIMOS

a) Límites máximos no importe da subvención.
* O importe máximo da subvención a conceder, por entidade e por programa, é de:
programa 1, 15
15.000 €; programa 2, 29.500 €.
* Así mesmo, o importe da subvención solicitada por unha entidade á Secretaría Xeral
da Emigración nun determinado programa, non poderá superar o 80 % do gasto total
previsto das accións incluídas na solicitude. No caso de que o devandito importe
solicitado superase esa cifra, non se tería en conta o exceso.
b) Límite do gasto
gasto total que se inclúa nunha solicitude.
O gasto total previsto que as entidades inclúan nunha determinada solicitude non debe
superar aqueles importes que a entidade vaia efectuar realmente antes do vencemento
do prazo de xustificación: 31 de outubro de 2013 (ver ampliación a este tema na páxina
seguinte, no apartado “Realización das accións na súa totalidade”).

REFORMULACIÓN DAS SOLICITUDES

a) De acordo co establecido no art. 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, cando o importe da subvención de cada proxecto na proposta de resolución
provisional sexa inferior ao que figura na solicitude presentada, a Secretaría Xeral da
Emigración poderá instar á entidade beneficiaria a reformulación da súa solicitude para
axustar os compromisos e as condicións á subvención outorgable.
Para presentar a reformulación as entidades deberán cubrir na súa totalidade o Anexo
III,
III xunto cunha memoria explicativa.
b) ¿En que consiste
consiste a reformulación?. A reformulación significa que, no caso de que a
proposta provisional de subvención da Secretaría Xeral da Emigración non sexa o
importe solicitado nese programa pola entidade, senón un importe inferior, a entidade
poderá presentar unha segunda solicitude (a reformulación), que modifique a primeira
presentada, reducindo os importes das accións a realizar e polo tanto o importe do
gasto total. Nesta reformulación deben especificarse os novos importes, unha vez
reducidos, das actuacións concretas que se levarían a cabo.
c) ¿Cal debe ser o contido da solicitude reformulada?. A reformulación presentada por
unha entidade deberá obter a conformidade do órgano de valoración das solicitudes.
E, para que iso ocorra, a reformulación presentada deberá respectar o obxecto, as
condicións e a finalidade da subvención e da solicitude inicial. É dicir, esta segunda
solicitude, aínda que pode reducir os importes monetarios para adecuarse á proposta
de subvención, deberá manter as mesmas condicións da solicitude inicial:
- en canto ás finalidades a realizar, deben ser as mesmas que estean incluídas na
solicitude inicial.
- en canto as fontes de financiamento deberán manterse integramente as previstas na
primeira solicitude.
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013
d) ¿Como se efectúa a comunicación ás entidades?. A realización da comunicación ás
entidades para que reformulen as súas solicitudes efectuarase por medio de
publicación no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina
web http://emigracion.xunta.es. A eficacia das citadas comunicacións será a partir das
devanditas publicacións, computándose desde entonces o prazo de dez días.
Así mesmo, con esa mesma data e nun só intento, a Secretaría Xeral da Emigración
remitirá ao enderezo de correo electrónico das entidades, sempre que este conste na
solicitude, unha comunicación dando conta da realización desta publicación e dos
importes propostos.
e) Prazo. As entidades solicitantes terán un prazo de dez días, que se computará
desde a data de publicación destas comunicacións na devandita páxina web, para
remitir á Secretaría Xeral da Emigración a reformulación das súas solicitudes para o
seu análise. No caso daquelas entidades que non respondan nese prazo, entenderase
que aceptan o importe da subvención que apareza na proposta de resolución
provisional.

REALIZACIÓN DAS ACCIÓNS NA SÚA TOTALIDADE

. As entidades deberán realizar as accións que aparezan na solicitude presentada na
súa totalidade,
totalidade tanto nas finalidades como nos importes. A segunda solicitude
reformulada presentada pola entidade (sempre que mereza a conformidade da
Secretaría Xeral da Emigración) ou a primeira (se non se houbese presentado a
reformulación ou esta non fose aceptada), deberá ser executada integramente,
integramente ao 100
%.
. Se a entidade non
non executase na súa totalidade, tanto nas finalidades como nos
importes, as accións que consten ben na solicitude reformulada (no caso de
presentarse esta) ou ben na primeira solicitude (no caso de que non se optase pola
reformulación), o pago da subvención
subvención sería proporcional, minorándose en proporción á
cantidade xustificada.
. Polo tanto, con independencia da subvención que lle poida conceder a Secretaría
Xeral da Emigración, é moi importante que as entidades non inclúan nas súas
solicitudes nin máis accións
accións nin máis gasto do que realmente vaian realizar antes do
31 de outubro de 2013
2013.

12 /50

XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013
2013

Xustificación
A documentación xustificativa deberá ser remitida á Secretaría Xeral da
Emigración ANTES DO 31 DE OUTUBRO
OUTUBRO DE 2013
2013.
NON SE PROCEDERÁ AO PAGAMENTO DA
AXUDA SE A XUSTIFICACIÓN NON ESTÁ
COMPLETA E CORRECTA.
As accións subvencionables son exclusivamente aquelas que se teña previsto
realizar no presente ano, desde o 1 de xaneiro e antes do 31 de outubro de
2013.

Documentación necesaria para
subvención nos dous programas

a

correcta
correcta

xustificación

da

Este ano, tendo en conta que o importe establecido na resolución do 8 de abril de
2013, como límite máximo da subvención a conceder a cada entidade en cada
programa, é inferior a 30.000 €, nesta convocatoria todas as entidades están suxeitas
ao réxime de xustificación simplificada.
simplificada En consecuencia, a documentación
xustificativa que deben remitir é a seguinte:
•

MEMORIA DE ACTUACIÓN XUSTIFICATIVA do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, con indicación das accións realizadas e
dos resultados obtidos.

•

RELACIÓN CLASIFICADA DOS GASTOS REALIZADOS, indicando para cada
factura os seguintes datos: identificación do acredor, nº do documento,
concepto, o seu importe, a data de emisión e a data de pagamento ( Anexo IV
da Resolución).
Resolución

•

DETALLE DOUTROS INGRESOS OU SUBVENCIÓNS A ACTIVIDADE
SUBVENCIONADA, con indicación do importe e a súa procedencia (Anexo
Anexo V
da Resolución).
Resolución

•

Se a entidade ten a súa residencia fiscal en España,
España, a presentación da
solicitude comporta a autorización para solicitar as certificacións acreditativas
de que se atopa ao corrente nas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e
de Seguridade Social, así como que non ten débedas pendentes coa
Comunidade
Comunidade Autónoma.

•

Se a entidade non ten residencia fiscal en España, deberá achegar unha
declaración na que conste que se atopa ao corrente nas obrigas tributarias
estatais e autonómicas, e de Seguridade Social, así como que non ten débedas
pendentes coa Comunidade
Comunidade Autónoma de Galicia (pode usarse o Anexo V da
Resolución).
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
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2013

•
•

Se é o caso, carta de pagamento de reintegro, no suposto de remanentes non
aplicados, así como dos xuros derivados destes.
Ademais, no caso de que entre as accións que aparecen na solicitude se
inclúan algunhas referidas á edición e difusión de libros, revistas e/ou
publicacións, deberase enviar un exemplar do libro, revista, publicación ou
edición periódica subvencionada, no que deberá figurar, en lugar visible, a
colaboración da Secretaría Xeral da Emigración.

Reintegro
Se a entidade tivese percibido anticipo da subvención concedida e non se producise a
xustificación correspondente ou esta fose incompleta, deberá reintegrar o importe do
anticipo

Mostraxe

(comprobación “a posteriori” pola Secretaria Xeral da Emigración dos

xustificantes)
A Secretaría Xeral da Emigración, a través das técnicas de mostraxe que se
determinen polo secretario xeral da Emigración e de acordo cos requisitos que para
estes efectos determine a Consellería de Facenda, comprobará os xustificantes que
considere oportunos e que permitan obter evidencia razoable a adecuada aplicación
da subvención. Para este fin, aos beneficiarios que sexan elixidos poderáselles requirir
a remisión dos xustificantes de gasto seleccionados nun determinado expediente.

REQUIRIMENTOS DE DOCUMENTACIÓN

1. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na resolución, ou
non se achegase a documentación, ou esta fose incompleta realizaranse
os oportunos requirimentos
requirimentos mediante a súa publicación no taboleiro de
anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web
http://emigracion.xunta.es. O prazo para emenda da documentación será de 10
días.

2. Así mesmo, na fase de xustificación, se a documentación xustificativa
xustificativa
presentada por unha entidade non reúne os requisitos establecidos na
resolución, ou non se achegase, ou esta documentación fose incompleta
realizaranse os oportunos requirimentos mediante a súa publicación no
taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web
http://emigracion.xunta.es.
http://emigracion.xunta.es O prazo para emenda desta documentación
xustificativa será de 10 días.
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SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
2013

IMPORTANTE
Modelo único de solicitude
Este ano, para os dous programas incluídos en
cada unha das dúas convocatorias, o modelo
para que unha entidade presente as súas
solicitudes é único.
único. Cada entidade solicitante
deberá
deberá cubrir nos
nos apartados
apartados “Finalidade e
importe” e “Custo das accións” o que
corresponda ao programa
programa que,
que, en cada caso,
queira solicitar.

Unión de entidades galegas
* Primaranse as solicitudes que presenten aquelas
entidades galegas
galegas de nova creación que acrediten, de
acordo co establecido nos seus estatutos, que a súa
constitución é o resultado da unión doutras ou con outras
entidades galegas, que no seu día estivesen inscritas no
rexistro de comunidades galegas da Secretaría Xeral da
Emigración.
* Entre as finalidades do Programa 1 inclúense os gastos
administrativos e legais derivados do proceso de unión.

Supresión das accións socioasistenciais
do programa 2
As accións referidas á prestación polas entidades
de servizos socioasistenciais, que no ano anterior
se podían incluír entre as finalidades
subvencionables no programa 2, suprímense este
ano.

Este ano as entidades NON
deberán enviar as facturas nin os
xustificantes de pago das mesmas.

Non se rexistrará a documentación que
presenten por fax as entidades. Polo tanto,

Cando presenten a documentación
xustificativa é suficiente con que
detallen os datos
datos de cada factura no
Anexo IV.
IV.
Agora ben, as entidades deben
conservar arquivados durante 4 anos
estes documentos

a documentación presentada por fax non terá
validez ningunha aos efectos de constancia de
presentación nin de cumprimento dos prazos.
Aos únicos efectos de axilizar a xestión dos
expedientes, é conveniente que se adiante por fax
a documentación, pero este anticipo por fax non
terá validez se non chegan os orixinais por correo
postal e no prazo establecido

Límites máximos no importe da subvención.

* As entidades deberán realizar na súa

* O importe máximo da subvención a
conceder, por entidade e por programa, é
de: programa
programa 1, 15.000 €; programa 2, 29.500 €.

totalidade (ao
ao 100 %) as accións que
aparezan na solicitude presentada,
tanto nas finalidades como nos
importes.

* Así mesmo, o importe da subvención
solicitada
por
unha
entidade
nun
determinado programa, non deberá superar o
80 % do gasto total previsto das accións
incluídas na solicitude.

*Non deben
deben incluír nas súas solicitudes
nin máis accións nin máis gasto do que
realmente
realmente vaian realizar antes do 31
de outubro de 2013.
.
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Reformulación:

Toda a documentación deberá
vir en galego ou castelán,
debendo traducila a calquera
destes idiomas se viñera
noutro.

* A entidade poderá presentar unha
segunda solicitude,
solicitude, que modifique a
primeira presentada,
presentada, no caso de que a
proposta de subvención non sexa o
importe solicitado senón un importe
inferior.
* Logo terá que realizar na súa totalidade
(100 %) as accións subvencionadas.

Para axilizar a tramitación dos
expedientes é imprescindible que, coa
maior brevidade posible, se acheguen
acheguen
os documentos orixinais por correo postal
ou mediante entrega directa.

Nos importes monetarios deberá
indicarse sempre a moeda na
que veñen as cifras (euros,
dólares, pesos, …)

As entidades beneficiarias
quedan obrigadas á difusión do
financiamento por parte da
Secretaría Xeral da Emigración
nos actos, documentación,
publicacións que realicen con
motivo da actuación
subvencionada

Toda a documentación deberá
estar asinada polo/s
representante/s legal/is das
entidades beneficiarias, e levar o
selo correspondente
correspondente

Fontes de financiamento
• No modelo de solicitude deberán indicarse
as fontes de financiamento previstas das
accións proxectadas.
• Tamén, coa documentación xustificativa,
no Anexo V, as entidades deberán indicar
as distintas fontes de financiamento
utilizadas na realización das accións.
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CONVOCATORIA 2ª

SUBVENCIÓNS DESTINADAS
ÁS COMUNIDADES GALEGAS
NO EXTERIOR PARA O APOIO
INFRAESTRUTURAL

2013
2013
Resolución do 22 de abril de 2013 da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases
reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás
comunidades galegas no exterior para o exercicio 2013 (DOG. nº 81, do 26 de abril de 2013)
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SUBVENCIÓNS PARA O APOIO INFRAESTRUCTURAL
2013
2013

PROGRAMA A

SUBVENCIÓNS
DESTINADAS ÁS
COMUNIDADES
GALEGAS NO EXTERIOR
PARA O APOIO
INFRAESTRUTURAL NO
EXERCICIO 2013
2013
PROGRAMA B
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REFORMA,
REHABILITACIÓN E
CONSERVACIÓN DAS
INSTALACIÓNS

MELLORA DE
DOTACIÓNS E
EQUIPAMENTOS

SUBVENCIÓNS PARA O APOIO INFRAESTRUCTURAL
2013
2013

PROGRAMA A

REFORMA, REHABILITACIÓN E CONSERVACIÓN DAS
INSTALACIÓNS
¿Quén pode solicitar a subvención?
 As entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a condición de centro
colaborador.

Gastos subvencionables
 Reforma, rehabilitación e conservación das instalacións propiedade das entidades galegas.
 Obras imprescindibles de rehabilitación e conservación das instalacións que aínda que non
sexan propias se utilicen como sede habitual e permanente da entidade solicitante (os bens
inmobles rehabilitados destinaranse a sede habitual e permanente durante un período mínimo de 5
anos).

 Ampliación, mellora, modernización, adaptación, adecuación ou reforzo de instalacións xa
existentes propiedade das entidades galegas.
 Realización do proxecto de obras asinado por técnico competente e/ou expedición da
preceptiva licenza municipal de obras (Límite do gasto: 10 % do investimento).
 Restauración de bens de interese artístico e histórico.
Non se concederán subvencións para as obras que se pretendan realizar nos establecementos hostaleiros
que funcionen dentro das instalacións das entidades galegas para calquera tipo de explotación
comercial.

Solicitudes
Solicitudes
 Deberá achegarse, totalmente cuberta, a solicitude que figura como Anexo I á presente resolución,
(nos apartados “Finalidade e importe da solicitude” e “Custo das accións” deberá cubrirse o que
corresponda a este programa A).
 Primaranse as solicitudes que presenten aquelas entidades galegas de nova creación que
acrediten, de acordo co establecido nos seus estatutos, que a súa constitución é o resultado da
unión doutras ou con outras entidades galegas, que no seu día estivesen inscritas no rexistro de
comunidades galegas da Secretaría Xeral da Emigración, sempre que esta unión houbera
finalizado a partir do 1 de xaneiro de 2011.

Documentación
 Memoria descritiva das obras proxectadas, indicando a situación xurídica das instalacións e
motivos e finalidades da realización.
 Orzamento ou orzamentos detallados do custo das obras, realizado/s por empresa/s.
empresa/s O importe
máximo dos investimentos para os que se solicite subvención unha entidade ao amparo deste programa A,
non poderá superar a contía de 30.000 €. No caso de que o proxecto presentado superase ese importe, non
se terá en conta o exceso, e deberá ser rectificado e reducido a esa cifra pola entidade solicitante.
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 No caso de restauracións, informe
informe asinado por un técnico competente que inclúa o diagnóstico sobre
o estado de conservación da obra ou documento, 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
 No caso de non ser propietarios, copia do contrato oficial vixente de aluguer do local que sirva de

sede habitual e permanente da entidade solicitante, ou de cesión do mesmo, no que debe constar a
data do seu vencemento e que o local alugado ou cedido é a sede social da entidade.

IMPORTANTE

Ademais desta documentación hai que
enviar tamén, coa
coa solicitude, a
documentación
documentación que se indica na páx. 34
de normas comúns.
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PROGRAMA B

MELLORA DE DOTACIÓNS E EQUIPAMENTOS
Quén pode solicitar a subvención?
 As entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a condición de centro colaborador.

Gastos subvencionables






Adquisición de mobiliario e equipamentos.
Adquisición de equipamentos materiais tecnolóxicos, informáticos e de telecomunicacións.
Adquisición de instrumentos musicais e vestimenta tradicional.
Adquisición de equipamentos e material para ludotecas.
Adquisición doutro material inventariable para equipamento das entidades.

Solicitudes
 Deberá achegarse, totalmente cuberta, a solicitude que figura como Anexo I á presente resolución,
(nos apartados “Finalidade e importe da solicitude” e “Custo das accións” deberá cubrirse o que
corresponda a este programa B).
 Primaranse as solicitudes que presenten aquelas entidades galegas de nova creación que
acrediten, de acordo co establecido nos seus estatutos, que a súa constitución é o resultado da
unión doutras ou con outras entidades galegas, que no seu día estivesen inscritas no rexistro de
comunidades galegas da Secretaría Xeral da Emigración, sempre que esta unión houbera
finalizado a partir do 1 de xaneiro de 2011.

Documentación
 Memoria descritiva dos equipamentos previstos na que se fagan constar os motivos e/ou
necesidade dos equipamentos e a súa finalidade.
 Orzamento ou orzamentos do custo dos equipamentos obxecto de subvención, realizado/s
realizado/s por
empresa/s.
empresa/s.

 Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 18
18.000 euros deberanse achegar
tres orzamentos de diferentes provedores. No suposto de que a elección non recaia na proposta máis
vantaxosa deberase achegar unha memoria que xustifique a decisión.

IMPORTANTE

Ademais desta documentación hai que
enviar tamén, coa solicitude, a
documentación
documentación que se indica na páx. 34
de normas comúns.
comúns.
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,
COMÚNS PARA OS DOUS PROGRAMAS
Prazo
Prazo de presentación de solicitudes
O PRAZO REMATA O 27 DE MAIO DE 2013
2013.
Para axilizar a tramitación dos expedientes é imprescindible que, coa
maior brevidade posible, se acheguen os documentos orixinais por
correo postal ou mediante entrega directa.

Lugar

Non se atenderá ningunha
solicitude presentada fóra
de prazo,
prazo, é dicir despois do
27 de maio de 2013.

As solicitudes e documentación deberán remitirse a:
Secretaría Xeral da Emigración
R/ Basquiños,
Basquiños, nº 2
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Coruña)

Documentación para os dous programas










Declaración das subvencións e axudas solicitadas e/ou concedidas para a mesma
finalidade distintas da que se presenta. (Anexo II da Resolución).
Declaración de non estar incursos nas circunstancias
circunstancias previstas no artigo 10 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. (Anexo II da Resolución).
Se a entidade ten a súa residencia fiscal en España, a presentación da solicitude
comporta a autorización para solicitar as certificacións acreditativas de que se atopa ao
corrente nas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de Seguridade Social, así como
que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma.
Se a entidade non ten residencia fiscal en España deberá achegar un certificado de
residencia
residencia fiscal no seu país de residencia, emitido con data do 2013
2013, e unha declaración
de que se atopa ao corrente nas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de
Seguridade Social, así como que non ten débedas pendentes
coa Comunidade Autónoma de Galicia
Galicia.
alicia
Fotocopia do número de identificación fiscal (NIF) da entidade solicitante ou o equivalente
segundo o país (CUIT, RIF, CADASTRO,NIT, …). Non será necesario se xa se achegou
con anterioridade.
Por último, poderase achegar calquera outra documentación
documentación complementaria que se
considere necesaria e que permita unha mellor valoración da solicitude.

IMPORTANTE

Toda a documentación deberá estar
asinada polo/s representante/s legal/is da
entidade solicitante, e levar o selo
correspondente
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LÍMITES MÁXIMOS
a) Límites máximos no importe da subvención.
* O importe máximo da subvención a conceder, por entidade e por programa, é de: programa A,
20.000 €; programa B, 15.000 €.
* Así mesmo, o importe da subvención solicitada por unha entidade á Secretaría Xeral da
Emigración nun determinado programa, non poderá superar o 80 % do gasto total previsto das
accións incluídas na solicitude. No caso de que o devandito importe solicitado superase esa
cifra, non se tería en conta o exceso.
b) Límite do gasto total que se inclúa nunha solicitude.
O gasto total previsto que as entidades inclúan nunha determinada solicitude non debe superar
aqueles importes que a entidade vaia efectuar realmente antes do vencemento do prazo de
xustificación: 31 de outubro de 2013 (ver ampliación a este tema na páxina seguinte, no apartado “Realización
das accións na súa totalidade”).

XIMLÍMITES MÁXIMO
S
REFORMULACIÓN DAS SOLICITUDES
a) De acordo co establecido no art. 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
cando o importe da subvención de cada proxecto na proposta de resolución provisional sexa
inferior ao que figura na solicitude presentada, a Secretaría Xeral da Emigración poderá instar á
entidade beneficiaria a reformulación da súa solicitude para axustar os compromisos e as
condicións á subvención outorgable.
Para presentar a reformulación as entidades deberán cubrir na súa totalidade o Anexo III,
III xunto
cunha memoria explicativa.
b) ¿En que consiste a reformulación?. A reformulación significa que, no caso de que a
proposta provisional de subvención da Secretaría Xeral da Emigración non sexa o importe
solicitado nese programa pola entidade, senón un importe inferior, a entidade poderá presentar
unha segunda solicitude (a reformulación), que modifique a primeira presentada, reducindo os
importes das accións a realizar e polo tanto o importe do gasto total. Nesta reformulación deben
especificarse os novos importes, unha vez reducidos, das actuacións concretas que se levarían
a cabo.
c) ¿Cal debe ser o contido da solicitude reformulada?. A reformulación presentada por unha
entidade deberá obter a conformidade do órgano de valoración das solicitudes. E, para que iso
ocorra, a reformulación presentada deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da
subvención e da solicitude inicial. É dicir, esta segunda solicitude, aínda que pode reducir os
importes monetarios para adecuarse á proposta de subvención, deberá manter as mesmas
condicións da solicitude inicial:
- en canto ás finalidades a realizar, deben ser as mesmas que as incluídas na solicitude inicial.
- en canto as fontes de financiamento deberán manterse integramente as previstas na primeira
solicitude.
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d) ¿Como se efectúa a comunicación ás entidades?. A realización da comunicación ás entidades
para que reformulen as súas solicitudes efectuarase por medio de publicación no taboleiro de
anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web http://emigracion.xunta.es. A eficacia
das citadas comunicacións será a partir das devanditas publicacións, computándose desde
entonces o prazo de dez días.
Así mesmo, con esa mesma data e nun só intento, a Secretaría Xeral da Emigración remitirá ao
enderezo de correo electrónico das entidades, sempre que este conste na solicitude, unha
comunicación dando conta da realización desta publicación e dos importes propostos.
e) Prazo. As entidades solicitantes terán un prazo de dez días, que se computará desde a data de
publicación destas comunicacións na devandita páxina web, para remitir á Secretaría Xeral da
Emigración a reformulación das súas solicitudes para o seu análise. No caso daquelas entidades
que non respondan nese prazo, entenderase que aceptan o importe da subvención que apareza
na proposta de resolución provisional.

REALIZACIÓN DAS ACCIÓNS NA SÚA TOTALIDADE

. As entidades deberán realizar as accións que aparezan na solicitude presentada na súa
totalidade,
totalidade tanto nas finalidades como nos importes. A segunda solicitude reformulada
presentada pola entidade (sempre que mereza a conformidade da Secretaría Xeral da
Emigración) ou a primeira (se non se houbese presentado a reformulación ou esta non fose
aceptada), deberá ser executada integramente,
integramente ao 100%.
100%.
. Se a entidade non executase na súa totalidade, tanto nas finalidades como nos importes, as
accións que consten ben na solicitude reformulada (no caso de presentarse esta) ou ben na
primeira solicitude (no caso de que non se optase pola reformulación), o pago
pago da subvención
sería proporcional, minorándose en proporción á cantidade xustificada.
. Polo tanto, con independencia da subvención que lle poida conceder a Secretaría Xeral da
Emigración, é moi importante que as entidades non inclúan nas súas solicitudes
solicitudes nin máis
accións nin máis gasto do que realmente vaian realizar antes do 31 de outubro de 2013
2013.
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Xustificación
A documentación xustificativa deberá ser remitida á Secretaría Xeral da Emigración ANTES

DO 31 DE OUTUBRO DE 2013
2013.
NON SE PROCEDERÁ AO PAGAMENTO DA
SUBVENCIÓN SE A XUSTIFICACIÓN
XUSTIFICACIÓN NON ESTÁ

COMPLETA E CORRECTA.
As accións subvencionables son exclusivamente aquelas que se teña previsto realizar no
presente ano, desde o 1 de xaneiro e antes do 31 de outubro de 2013.

Documentación
Documentación necesaria para a correcta xustificación da subvención nos dous
programas:
Este ano, tendo en conta que os importes establecidos na resolución do 22 de abril de 2013 como
límite máximo da subvención a conceder a cada entidade en cada programa, son inferiores a 30.000
€, nesta convocatoria todas as entidades están suxeitas ao réxime de xustificación simplificada.
simplificada En
consecuencia, a documentación xustificativa que deben remitir é a seguinte:
• MEMORIA DE ACTUACIÓN XUSTIFICATIVA do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación dos investimentos realizados e dos resultados
obtidos.
• RELACIÓN CLASIFICADA DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS, indicando para cada
factura os seguintes datos: identificación do acredor, nº do documento, concepto, o seu
importe, a data de emisión e a data de pagamento ( Anexo IV da Resolución).
Resolución
• DETALLE DOUTROS INGRESOS OU SUBVENCIÓNS A ACTIVIDADE SUBVENCIONADA,
con indicación do importe e a súa procedencia (Anexo
Anexo V da Resolución).
Resolución
• Se a entidade ten a súa residencia
residencia fiscal en España,
España, a presentación da solicitude comporta a
autorización para solicitar as certificacións acreditativas de que se atopa ao corrente nas
obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de Seguridade Social, así como que non ten
débedas pendentes coa Comunidade Autónoma.
• Se a entidade non ten residencia fiscal en España, deberá achegar unha declaración
responsable na que conste que se atopa ao corrente nas obrigas tributarias estatais e
autonómicas, e de Seguridade Social, así como que non ten débedas pendentes coa
Comunidade Autónoma de Galicia (pode usarse o Anexo V da Resolución).
•

Se é o caso,, carta de pagamento de reintegro, no suposto de remanentes non aplicados, así como
dos xuros derivados destes.
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Reintegro
Se a entidade tivese percibido anticipo da subvención concedida e non se producise a xustificación
correspondente ou esta fose incompleta, deberá reintegrar o importe do anticipo percibido

Mostraxe (comprobación “a posteriori” pola Secretaria Xeral da Emigración dos xustificantes)
A Secretaría Xeral da Emigración, a través das técnicas de mostraxe que se determinen polo
secretario xeral da Emigración e de acordo cos requisitos que para estes efectos determine a
Consellería de Facenda, comprobará os xustificantes que considere oportunos e que permitan obter
evidencia razoable a adecuada aplicación da subvención. Para este fin, aos beneficiarios que sexan
elixidos poderáselles requirir a remisión dos xustificantes de gasto seleccionados nun determinado
expediente.

REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN

1. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na resolución, ou non
se achegase a documentación, ou esta fose incompleta realizaranse os
oportunos requirimentos mediante a súa publicación no taboleiro
taboleiro de anuncios da Secretaría
Xeral da Emigración e na páxina web http://emigracion.xunta.es.
http://emigracion.xunta.es O prazo para emenda da
documentación será de 10 días.

2. Así mesmo, na fase da xustificación, se a documentación xustificativa
presentada por unha entidade non reúne os requisitos establecidos na
resolución, ou non se achegase, ou esta documentación fose incompleta
realizaranse os oportunos requirimentos mediante a súa publicación no taboleiro de
anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web http://emigracion.xunta.es
http://emigracion.xunta.es.
migracion.xunta.es O
prazo para emenda desta documentación xustificativa será de 10 días.
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IMPORTANTE
Modelo único de solicitude

Unión de entidades galegas

Este ano, para os dous programas incluídos en
cada unha das dúas convocatorias, o modelo
para unha entidade, presente as súas solicitudes
é único.
único. Cada entidade solicitante deberá cubrir
no apartado “Finalidade e importe” e “Custo das
accións” o que corresponda ao programa que,
que,
en cada caso, queira solicitar.

* Primaranse as solicitudes que presenten
aquelas entidades galegas
galegas de nova creación
que acrediten
acrediten, de acordo co establecido nos
seus estatutos, que a súa constitución é o
resultado da unión doutras ou con outras
entidades galegas, que no seu día estivesen
inscritas no rexistro de comunidades galegas da
Secretaría Xeral
Xeral da Emigración.

Non se rexistrará a documentación que
presenten por fax as entidades. Polo
tanto, a documentación presentada por fax
non terá validez ningunha aos efectos de
constancia
de
presentación
cumprimento dos prazos.

nin

Este ano as entidades NON deberán
enviar as facturas
facturas nin os xustificantes
de pago das mesmas. Cando presenten
a documentación xustificativa é suficiente
con que detallen os datos de cada factura
no Anexo IV.
Agora ben, as entidades deben conservar
arquivados durante 4 anos estes
documentos

de

Aos únicos efectos de axilizar a xestión dos
expedientes, é conveniente que se adiante por
fax a documentación, pero este anticipo por
fax non terá validez se non chegan os orixinais

Límite máximo
máximo nos investimentos
Programa A

Límites máximos no importe
da subvención.
* O importe máximo da
subvención a conceder, por
entidade e por programa, é de:
programa A, 20.000 €; programa
B, 15.000 €.

* Así mesmo, o importe da
subvención solicitada por unha
entidade
nun
determinado
programa, non deberá superar o
80 % do gasto. total previsto das
accións incluídas na solicitude.

O importe máximo dos investimentos para os que solicite
subvención unha entidade ao amparo deste programa A, non
poderá superar a contía de 30.000 € (no caso de que o
proxecto presentado superase ese importe, non se terá en
conta o exceso, e deberá ser rectificado e reducido a esa
cifra pola entidade solicitante).
Como consecuencia de isto:
- se suprime a obriga de presentar o proxecto e a licenza
municipal para expedientes con un gasto superior a 80.000 €.
- se suprime a obriga de presentar 3 orzamentos realizados
por empresas, cando o investimento supere os 50.000 €.
Programa B
No programa B, cando o importe do gasto subvencionable,
incluíndo a totalidade dos investimentos previstos, supere a
contía de 18.000 euros deberanse achegar tres orzamentos
de diferentes provedores, referidos a cada un dos
equipamentos que se van adquirir.
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Para axilizar a tramitación
dos expedientes é
imprescindible que, coa
maior brevidade
brevidade posible, se
acheguen os documentos
orixinais por correo postal ou
mediante entrega directa.

Reformulación:
Reformulación:
* A entidade poderá presentar unha
segunda solicitude,
solicitude, que modifique a
primeira presentada,
presentada, no caso de
que a proposta de subvención non
sexa o importe
importe solicitado senón un
importe inferior.
* Logo terá que realizar na súa
totalidade
(o
100
%)
os
investimentos subvencionadas.

Toda a documentación
deberá vir en galego ou
castelán, debendo
traducila a calquera
destes idiomas se viñera
noutro.

Nos importes
importes
monetarios deberá
indicarse sempre a
moeda na que veñen as
cifras (euros, dólares,
pesos,
pesos,…)

As entidades beneficiarias quedan
obrigadas á difusión do
financiamento por parte da
Secretaría Xeral da Emigración nos
actos, documentación, publicacións
que realicen con motivo da
actuación subvencionada

Toda a documentación
deberá estar asinada polo/
polo/s
representante/
representante/s legal/
legal/is
l/is das
entidades, institucións ou
asociacións beneficiarias, e
levar o selo correspondente

Fontes de financiamento

* As entidades deberán realizar na
o 100 %) as accións
súa totalidade (o
que
aparezan
na
solicitude
presentada, tanto nas finalidades
como nos importes.

*No modelo de solicitude deberán
indicarse as fontes de financiamento
previstas das accións proxectadas.
*Tamén,
coa
documentación
xustificativa, no Anexo V,
as
entidades deberán indicar as distintas
fontes de financiamento utilizadas na
realización das accións.

*Non

deben incluír
incluír nas súas
solicitudes nin máis accións nin máis
gasto do que realmente vaian
realizar
realizar antes do 31 de outubro de
2013.

.
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