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COMUNICACIÓN pola que se modifica a proposta provisional  de resolución das 
axudas  para  o  libro  galego,  dirixidas  á  tradución  para  outras  linguas  de  obras 
publicadas  orixinariamente  en  galego  e  á  tradución  para  o  galego  de  obras 
publicadas orixinariamente noutras linguas. 

A Orde do 16 de marzo de 2021 establece as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o libro galego, dirixidas á tradución  
para outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o 
galego  de  obras  publicadas  orixinariamente  noutras  linguas,  e  se  procede  á  súa 
convocatoria para o ano 2021. Código de procedemento CT221C. DOG Núm. 62, do 5 de 
abril de 2021.

Segundo se establece no artigo 11 da dita orde correspóndelle á Subdirección Xeral de 
Bibliotecas e do Libro a instrución do procedemento de concesión de subvencións. As 
solicitudes que se axusten aos requisitos establecidos na convocatoria valoraranse de 
acordo cos criterios establecidos no artigo 12. 

Publicada a proposta provisional de resolución das axudas para o libro galego na páxina 
web  da  Secretaría  Xeral  de  Cultura  http://www.cultura.gal,  indicando  a  puntuación 
proposta para cada proxecto admitido, así como as causas que determinaron a exclusión 
das  restantes  solicitudes,  fixeronse  as  seguintes  modificacións,  como  resultado  de 
considerar as alegacións presentadas pola Editorial Follas Voadoras, SL e como resultado 
da  corrección  dos  erros  materiales  advertidos  polo  órgano  instrutor  na  puntuación 
outorgada ás editoriais Hércules de Ediciones e Bartleby Editores, unha vez xa publicada 
a proposta provisional de resolución: 

Follas Voadoras, S.L: The secret garden

Interese cultural Extensión 

tradución

(caracteres)

Características 

tradución

Importe tradución Total

10 20 10 25 65

PUNTUACIÓN DEFINITIVA

10 30 10 25 75
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http://www.cultura.gal/
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=pVtCIPRol6
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Hércules de Ediciones: King Kong Théorie

Interese cultural Extensión 

tradución

Características 

tradución

Importe tradución Total

10 20 20 20 70

PUNTUACIÓN DEFINITIVA

10 20 20 30 80

Bartleby Editores: Nuestras sombras en el jardín de Serralves

Interese 

cultural 

Extensión 

tradución

Característic

as tradución

Importe 

tradución

Traducción poesía Total

20 10 15 20 20 85

PUNTUACIÓN DEFINITIVA

20 10 15 20 10 75

Santiago de Compostela, 

Subdirectora xeral de Bibliotecas e do Libro

Cristina Rubal González
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