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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2013 pola que se aproban as bases de 
subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e 
musicais de carácter afeccionado e se convocan para o ano 2013.

Primeira. Obxecto, finalidade, principios de xestión e ámbito de aplicación 

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e 
previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Cul-
turais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas 
pola Agadic para o apoio a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas 
e musicais de carácter afeccionado celebrados en GAlicia, que se leven a cabo entre o 1 
de xaneiro de 2013 e o 31 de outubro de 2013.

2. Estas subvencións son incompatibles con outras axudas polo mesmo proxecto de 
calquera organismo dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-
versitaria.

3. Estas subvencións son compatibles con outras axudas polo mesmo proxecto do resto 
da Administración da Xunta de Galicia e organismos dependentes, así como doutras ad-
ministracións públicas e entidades públicas ou privadas, e con outros ingresos ou recursos 
para a mesma finalidade. A suma das distintas axudas públicas para a mesma finalidade 
non pode superar o 100 % do custo do evento.

4. No desenvolvemento desta resolución aplicarase o disposto nas seguintes leis e dis-
posicións:

a) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

b) 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.

c) Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2012.

C
V

E
-D

O
G

: n
a3

m
z6

11
-3

6d
0-

m
pm

9-
rx

88
-c

nc
zr

er
2s

6u
5



DOG Núm. 126 Xoves, 4 de xullo de 2013 Páx. 26650

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

d) Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas da Administración 
pública galega.

e) Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subven-
cións ás entidades locais galegas.

E, supletoriamente: 

f) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, que regula os requisitos de 
concesión e xustificación de subvencións concedidas na Administración do Estado. Nesta 
lei recóllense artigos de carácter básico, que son de aplicación á normativa desta comuni-
dade autónoma e, consecuentemente, a esta resolución de convocatoria. 

g) Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

h) Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común.

5. As axudas quedan suxeitas ao Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 
de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas 
de minimis (DOUE L 379/5, do 28.12.2006).

6. A xestión deste programa realizarase de acordo cos seguintes principios: 

a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discrimina-
ción.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración outorgante.

c) Eficiencia na asignación de efectivos e na utilización de recursos públicos.

7. As subvencións serán concedidas, de acordo cos principios sinalados no parágrafo 
anterior, mediante o procedemento de concorrencia competitiva.

Segunda. Beneficiarios 

1. Dentro dos límites orzamentarios e de acordo coas condicións e criterios que se 
establecen nestas bases, poderán acceder a estas axudas as persoas físicas e xurídicas 
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de carácter privado domiciliadas en Galicia ou nun territorio membro da Unión Europea ou 
asociado ao Espazo Económico Europeo, con establecemento operativo en Galicia, así 
como as universidades e entidades locais galegas, que leven a cabo algún dos eventos 
descritos no obxecto da convocatoria, e cumpran os requisitos referidos no artigo 10 da Lei 
de subvencións de Galicia. 

As entidades locais galegas poderán presentar a súa solicitude individual ou conxunta-
mente, baixo calquera fórmula (agrupación, asociación, mancomunidade, fusión ou outra fór-
mula similar). Quedarán excluídas as solicitudes conxuntas en que non se acredite a realiza-
ción conxunta do evento, e que supoñan actuacións independentes en cada entidade local.

Nos supostos de mancomunidades, consorcios ou áreas metropolitanas, deberá acredi-
tarse que o servizo se presta de xeito mancomunado, metropolitano ou consorciado e que, 
en todo caso, non supón unha actuación illada ou independente.

2. As fundacións que se acollan a esta convocatoria non poderán percibir subvencións 
nin axudas públicas da Agadic se non cumpren coa obriga de presentarlle as contas ao 
protectorado, segundo o establecido no artigo 38.3 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de 
fundación de interese galego.

3. Non poderán obter a condición de beneficiarios as persoas ou entidades en que conco-
rra algunha das prohibicións establecidas nos termos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En todo caso, os solicitantes presentarán unha 
declaración responsable de non estaren incursos en tales circunstancias, consonte o mo-
delo establecido no anexo II desta convocatoria.

4. Cada solicitante só se poderá presentar á presente convocatoria cun único proxecto. 

5. Non poderán ser beneficiarios destas axudas as empresas en crise, conforme a de-
finición prevista no artigo 1 número 7 do Regulamento (CE) nº 800/2008, do 6 de agosto, 
da Comisión en relación coas pemes e conforme o disposto no número 2.1 das Directrices 
comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas en 
crise (2004/C 244/02) en relación coas grandes empresas.

Terceira. Modalidades de axuda e imputación de créditos 

1. O financiamento das axudas incluídas nesta convocatoria realizarase, en todo caso, 
en función das dispoñibilidades orzamentarias. Destínase un total de 40.000 euros, das 
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aplicacións orzamentarias seguintes: 09.A1.432B.444, 10.000 euros, 09.A1.432B.460, 
10.000 euros, 09.A1.432B.470, 10.000 euros, e 09.A1.432B.480, 10.000 euros. Ao estar 
distribuída a contía total máxima das subvencións convocadas entre distintos créditos or-
zamentarios, a alteración da distribución non precisará de nova convocatoria, pero si das 
modificacións que procedan no expediente de gasto e da publicación nos mesmos medios 
que a convocatoria, tal e como se recolle no artigo 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xanei-
ro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia.

Cuarta. Contía

1. A contía das subvencións determinarase en función das dispoñibilidades orzamenta-
rias, o custo do proxecto e a puntuación derivada da aplicación dos criterios de valoración.

A porcentaxe máxima de concesión de subvención a través desta convocatoria a un 
evento non poderá exceder o 70 % do seu orzamento total, salvo para as solicitudes 
conxuntas de entidades locais, ou solicitudes de entidades resultantes de fusión, que po-
derá alcanzar ata un máximo do 85 % do orzamento subvencionable. A contía máxima 
adxudicada por solicitante non poderá exceder de 6.000 euros.

2. Non terán dereito a recepción de axuda aqueles eventos que non alcancen, polo 
menos, 25 puntos na letra B da base novena (valoración do proxecto para o cal se solicita 
a subvención).

3. Entre o total de eventos que teñan dereito á recepción da axuda, por cada modalida-
de, sumarase o total de puntos obtidos, e dividirase a contía total, por modalidades, entre 
os puntos obtidos, o que nos dará o valor do punto, que será multiplicado pola puntuación 
de cada un deles, para obter a contía subvencionada.

4. Non se poderán subcontratar, nin total nin parcialmente, as actividades subvenciona-
das, de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

5. As axudas deberán cumprir as condicións de exención e os límites do artigo 2, nú-
meros 2 a 5 do Regulamento (CE) nº 1998/2006. A contía total das axudas de minimis 
concedidas a unha empresa non poderá exceder de 200.000 euros nun período de tres 
exercicios fiscais. Este limiar aplicarase independentemente da forma da axuda ou do 
obxectivo perseguido. As axudas de minimis non se acumularán con ningunha axuda es-
tatal correspondente aos mesmos gastos subvencionables se a dita acumulación dá lugar 
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a unha intensidade de axuda superior á establecida para as circunstancias concretas de 
cada caso pola normativa comunitaria.

Quinta. Inicio do procedemento: solicitudes e presentación das instancias 

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do for-
mulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, 
de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cida-
dáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010 polo que se regula o desenvolvemento 
da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a 
presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico 
ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por cal-
quera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedementos administrativo común, utilizando o formulario 
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na 
primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da 
convocatoria.

Sexta. Prazos para presentación das solicitudes 

1. O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día se-
guinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como 
último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último 
día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no 
mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que 
o prazo expira o último día do mes. 

2. Se a solicitude non estivese debidamente cuberta, non se achegase a documentación 
exixida ou non se reunisen os requisitos sinalados na normativa da convocatoria ou os que, 
con carácter xeral, se indican no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, o intere-
sado será requirido para que no prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte 
á notificación do requirimento, emende o defecto advertido, a falta detectada ou presente 
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os documentos preceptivos, e indícase, ademais, que, de non o facer, se considerará que 
desiste na súa petición, logo de resolución que declarará esta circunstancia e que deberá 
ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da dita lei, segundo o previsto no artigo 71. 

Sétima. Documentación requirida aos solicitantes 

1. Ás solicitudes dos interesados xuntaranse os documentos e informacións previstos 
no parágrafo seguinte, salvo que a documentación exixida xa estivese en poder da Aga-
dic; neste caso, o solicitante poderase acoller ao establecido na letra f) do artigo 35 da 
Lei 30/1992, e quedará eximido da súa presentación, sempre e cando así o faga constar e 
especifique a data e o órgano ou a procedencia en que foron presentados ou emitidos, e 
cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que 
correspondan; todo isto de conformidade co estipulado no artigo 20.3 da Lei de subven-
cións de Galicia. 

2. Ademais da solicitude mencionada na base sexta desta resolución, os interesados 
nestas subvencións presentarán a seguinte documentación, mediante orixinal ou fotocopia 
compulsada ou debidamente autenticada: 

1º. Certificado de estar dado de alta no imposto de actividades económicas, na epígrafe/
subepígrafe que corresponda, no exercicio actual, de ser o caso. 

2º. Se o solicitante é unha persoa xurídica privada, orixinal ou fotocopia compulsada ou 
cotexada do NIF ou documento equivalente, orixinal ou fotocopia compulsada ou cotexada 
dos estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no rexistro mercantil ou o 
que corresponda; e documentación que acredite de forma suficiente a representación e 
identidade de quen asina a solicitude, xunto co certificado do acordo de solicitude da axuda 
ou da autorización da persoa que a asine en nome da entidade. 

No suposto de se tratar de sociedades civís e comunidades de bens –ou calquera ou-
tra agrupación de persoas sen personalidade xurídica propia–, deberán nomear un repre-
sentante ou apoderado legal único da agrupación, con poderes bastantes para cumprir 
as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden á agrupación. Deberán facer constar 
tal circunstancia tanto na solicitude como na aceptación da concesión da axuda, deben-
do igualmente facer constar expresamente os compromisos de execución asumidos por 
cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se lle aplicará a 
cada un.
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Así mesmo, deberáselle exixir a este tipo de agrupacións sen personalidade xurídica 
propia o compromiso de non disolución destas ata a finalización dos prazos de prescrición 
establecidos nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, 
consonte o artigo 8 da citada lei.

3º. Declaración comprensiva de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a 
mesma finalidade das administracións públicas competentes ou doutros entes públicos, así 
como das axudas concedidas en réxime de minimis ou, de ser o caso, declaración de que 
non solicitou ou percibiu outros ingresos ou subvencións (anexo I). 

4º. Declaración de non ter a consideración de empresa en crise, de ser o caso, conforme 
o disposto no artigo 1, letra h), do Regulamento (CE) nº 1998/2006, do 15 de decembro, 
relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis (anexo I).

5º. Documentación específica requirida: 

– Anexo II (ficha do proxecto) debidamente cuberto e asinado.

– Memoria da traxectoria e interese cultural e artístico do evento en edicións anteriores, 
que se axustará aos criterios de valoración especificados na letra A da base novena.

– Memoria completa e detallada do proxecto para o que se solicita a subvención, que se 
axustará aos criterios de valoración especificados na letra B da base novena.

– Para as solicitudes conxuntas presentadas por entidades locais, memoria de aforro de 
custos respecto da presentación de modo individual.

A documentación específica requirida neste punto poderá ser entregada en soporte pa-
pel, CD-Rom ou en memoria USB. En calquera dos soportes que se presenten deberán 
figurar os mesmos ficheiros e con igual contido. Todos os ficheiros deberán incorporar un 
índice do seu contido. Os formatos dos ficheiros poderán ser PDF ou Excel. Se se inclúen 
ficheiros con fotografías ou debuxos, serán en formato JPG. 

A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando cal-
quera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias 
dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da 
persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para 
o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, 
do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010 
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polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e 
nas entidades dela dependentes.

3. A presentación da solicitude de concesión de subvención por parte do interesado 
comportará a autorización automática á Agadic para que esta poida solicitar as certifica-
cións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral 
da Seguridade Social e a consellería competente en materia de economía e facenda da 
Xunta de Galicia. Porén, o solicitante poderá denegar expresamente tal consentimento 
mediante escrito presentado ante o órgano xestor, debendo presentar, neste caso, os cer-
tificados indicados nos termos previstos regulamentariamente. 

4. O/A solicitante dará o seu consentimento expreso para a comprobación telemática do 
DNI ante o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas segundo o Decreto 255/2008, 
do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos proce-
dementos administrativos e se fomenta a utilización dos medios electrónicos. No caso de 
que o solicitante non queira autorizar a Agadic para obter os datos do seu DNI, terá que 
achegar a copia deste xunto co resto da documentación. 

5. Será requisito para a concesión de subvencións ás entidades locais que estas cum-
prisen o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio, 
o que deberán acreditar antes da concesión, segundo o previsto no artigo 4 do Decre-
to 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan as especialidades nas subvencións ás 
entidades galegas.

Oitava. Procedemento de concesión das subvencións: instrución e competencia 
para a avaliación das solicitudes

1. A Dirección da Agadic, directamente ou a través dos seus servizos administrativos, 
actuará como órgano instrutor do procedemento, nos termos previstos no artigo 21 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e correspóndelle realizar de oficio 
cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e compro-
bación dos datos en virtude dos cales se debe pronunciar a resolución. En particular, terá 
atribuídas especificamente as seguintes funcións: 

1º. Examinar as solicitudes e documentación presentadas. 

2º. Requirir das persoas solicitantes a emenda ou achega da documentación que resulte 
de obrigado cumprimento. 
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3º. Formular a proposta de resolución, debidamente motivada. 

2. Co fin de facilitar unha mellor avaliación das solicitudes, poderáselles pedir infor-
mación complementaria aos interesados, así como a outros servizos da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ou aos profesionais ou expertos con-
sultados. En todo caso, a Dirección da Agadic poderá requirir os solicitantes para que 
proporcionen calquera información aclaratoria que resulte necesaria para a xestión da 
súa solicitude. 

Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración do 
Estado ou da comunidade autónoma, a Dirección da Agadic e as unidades administrativas 
encargadas da tramitación e seguimento do expediente respectivo poderán comprobar, 
en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados, e 
levará a cabo as funcións de control, así como de avaliación e seguimento dos labores e 
demais actuacións que deriven destas bases. Para estes efectos, os beneficiarios deberán 
cumprir coas obrigas de comprobación que se establezan nesta resolución e na de adxu-
dicación da subvención. Para realizar estas funcións, poderanse utilizar cantos medios 
estean á disposición da Dirección da Agadic para comprobar o cumprimento dos requisitos 
exixidos nesta resolución e na restante normativa vixente que resulte de aplicación. 

3. A comisión de avaliación elaborará un informe preceptivo, relacionando os proxectos 
examinados por orde de prelación, e indicará a puntuación asignada a cada un deles. 

4. Unha vez entregado o informe preceptivo por parte da comisión de avaliación, a Di-
rección da Agadic elaborará a proposta de resolución, indicando o número de solicitudes 
subvencionadas e o importe económico da subvención correspondente a cada unha delas. 

Novena. Comisión de avaliación e criterios 

1. A comisión de avaliación estará presidida pola persoa titular da Dirección da Agadic, 
que nomea os seus membros, e que está constituída por:

a) Tres persoas do cadro de persoal da Agadic.

c) Unha persoa do cadro de persoal da Agadic, sen dereito a voto, que fará as funcións 
de secretario/a.
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A condición de vogal da comisión ten carácter persoal, e non pode actuar por delegación 
nin ser substituído en ningún caso.

2. A puntuación máxima será de 145 puntos.

3. As solicitudes teñen que ser valoradas de acordo cos criterios seguintes, comúns a 
todo tipo de entidades:

A) Traxectoria e interese cultural e artístico do evento nas edicións anteriores, 25 puntos. 

A comisión valorará a antigüidade do evento, premios e recoñecementos acadados polo 
evento, asistencia de público en edicións anteriores, calidade das programacións, repercu-
sión nos medios, e repercusión do evento no territorio.

B) Valoración do proxecto para o cal se solicita a subvención, 50 puntos.

– Interese, singularidade e relevancia artística e cultural do evento, 20 puntos.

– Contribución á captación ou creación de novos públicos, 10 puntos.

– Actividades complementarias, 5 puntos.

– Plan de comunicación, 5 puntos.

– Repercusión territorial do evento: 8 puntos.

– Contribución ao desenvolvemento e difusión da cultura e lingua galegas, 2 puntos.

C) Nivel de financiamento do evento, 25 puntos.

– Autofinanciamento superior ao 60 %, 25 puntos.

– Autofinanciamento superior ao 40 % e ata o 60 %: 15 puntos.

– Autofinanciamento do 30 % ata o 40 %: 5 puntos.

3. Como puntuación adicional, en cumprimento do Acordo do Consello da Xunta polo 
que se determinan os criterios aplicables ás axudas e subvencións destinadas ás entidades 
locais da Comunidade Autónoma de Galicia para primar proxectos de xestión compartida 
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e incentivar procesos de fusión municipal, outorgarase ata 45 puntos a aquelas solicitudes 
que cumpran os seguintes extremos:

a. Agrupacións de concellos baixo calquera fórmula agás a de fusión municipal:

– 15 puntos por presentación de solicitudes conxuntas.

– Ata 15 puntos, segundo os seguintes criterios:

a. Número de concellos asociados: ata 5 puntos.

b. Número de servizos que se van a prestar de forma compartida: ata 5 puntos.

c. Repercusión sobre o número total de poboación: ata 5 puntos.

– Pola valoración da memoria explicativa do aforro de custes que supón a presta-
ción conxunta sobre a individual: ata 15 puntos. 

b. Fusión municipal. Pola mera presentación da solicitude por parte da entidade resul-
tante da fusión: 45 puntos.

Décima. Resolución da convocatoria

1. A Presidencia da Agadic, por delegación do Consello Reitor (disposición adicional do 
Acordo do 24 de xullo de 2012 (DOG núm. 164, do 29 de agosto) deberá ditar resolución 
expresa, no prazo de 15 días desde a data de elevación da proposta de resolución. A citada 
resolución deberase ditar e notificar no prazo máximo de cinco meses, contados desde o 
día seguinte ao da publicación desta convocatoria pública, será motivada e fará mención 
expresa dos beneficiarios, da contía da axuda e dunha desestimación xeneralizada do 
resto dos proxectos solicitantes.

2. A súa notificación ás persoas adxudicatarias da subvención cursarase no prazo dos 
10 días hábiles seguintes ao da súa adopción. Transcorrido o prazo máximo previsto para 
resolver o procedemento sen que se dite ou publique resolución expresa, poderase en-
tender que esta é desestimatoria por silencio administrativo da solicitude de concesión da 
subvención. Deberá comunicarse por escrito ao beneficiario o importe da axuda (en equi-
valente bruto de subvención) e o seu carácter de axuda de minimis exenta en aplicación 
do Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á 
aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis (DOUE L 379/5, do 
28.12.2006).
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3. A resolución da convocatoria porá fin á vía administrativa e contra ela poderanse in-
terpor os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera 
outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a Presidencia do Consello de Dirección da 
Agadic, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, 
se esta fose expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se 
produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día 
seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses contados 
a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Décimo primeira. Pagamento e xustificación. Documentación requirida 

1. O pagamento das axudas farase efectivo a partir da data da resolución definitiva de 
concesión e realizarase sempre e cando se acreditase que a actividade foi executada de 
acordo co programa e/ou proxecto presentados e se xustifique correctamente o seu empre-
go, todo isto sen prexuízo do réxime de de pagamentos anticipados.

2. A Agadic –consonte as previsións estipuladas no artigo 31.6 da Lei de subvencións 
de Galicia, e 63.1 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia– poderá aboar como pagamento 
anticipado, que suporá entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como finan-
ciamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención, de 
acordo coas seguintes condicións:

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

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

O importe restante aboarase tras a acreditación polo beneficiario do cumprimento total 
das obrigas establecidas nestas bases. 

C
V

E
-D

O
G

: n
a3

m
z6

11
-3

6d
0-

m
pm

9-
rx

88
-c

nc
zr

er
2s

6u
5



DOG Núm. 126 Xoves, 4 de xullo de 2013 Páx. 26661

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

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

4. A documentación xustificativa da subvención incluirá o custo total da actividade e 
constará dos seguintes documentos: 

a) Memoria de actuación que xustifique o cumprimento das condicións exixidas nestas 
bases reguladoras, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 

b) Memoria económica abreviada co contido seguinte: estado representativo dos gas-
tos incorridos nas actividades subvencionadas, debidamente agrupadas e, se procede, as 
cantidades inicialmente orzadas e as desviacións que se producisen. A memoria deberá 
incluír un orzamento con IVE, e outro sen IVE.

c) Facturas ou documentos, de acordo co establecido no artigo 6 do Real decre-
to 1496/2003, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan 
as obrigas de facturación e se modifica o Regulamento do imposto sobre o valor engadido, 
orixinais ou compulsados, de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mercantil e 
con eficacia administrativa, e documentos xustificativos do seu pagamento polo beneficia-
rio, orixinais ou compulsados, incorporados na mesma orde que na relación a que se fai 
referencia no parágrafo anterior. Con carácter excepcional, admitiranse pagamentos en 
metálico cando o seu importe, individual ou en conxunto por provedor, non supere os 300 
euros. Neste caso, o pagamento xustificarase mediante a factura asinada e selada polo 
provedor, en que figure a expresión «recibín en metálico». 

d) Programas de man e/ou carteis, e calquera outro material promocional, publicitario ou 
informativo empregado na campaña de difusión. 

5. No suposto de que o beneficiario da subvención sexa unha entidade local, estará obri-
gada a xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención, a 
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realización do evento e o seu custo real, mediante a presentación dunha conta xustificativa 
integrada: 

– Pola certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de 
control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade para a cal foi 
concedida. 

– Pola certificación expedida pola secretaría da entidade local, co visto e prace do/a 
alcalde/sa ou presidente/a, relativa á aprobación polo órgano competente da conta xustifi-
cativa da subvención, en que se faga constar, como mínimo, de forma detallada: 

1. O cumprimento da finalidade da subvención. 

2. Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados 
pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada coa seguinte 
relación: identificación do/a acredor/a, número de factura ou documento equiva-
lente, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano 
competente. Non será exixible a remisión dos documentos relacionados no ar-
tigo 48.2.b) do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 

3. Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiarán a acti-
vidade subvencionada con indicación do importe e a súa orixe. 

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

De acordo co previsto no artigo 3 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se 
regulan as especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas, estas estarán 
obrigadas a acreditar documentalmente a efectividade dos pagamentos realizados no pra-
zo máximo de sesenta días naturais contados a partir da data do ingreso na conta bancaria 
das beneficiarias de cada un dos aboamentos da subvencións concedidas. No caso de 
realizarse pagamentos anticipados considerarase gasto realizado o que foi efectivamente 
pagado por parte da entidade local beneficiaria con anterioridade á finalización do período 
de xustificación. 

6. O prazo de xustificación da subvención percibida rematará o día 20 de novembro 
de 2013. Transcorrido o prazo de xustificación sen que se presente esta ante a Agadic, 
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requirirase o beneficiario para que a presente no prazo improrrogable de dez días. A falta 
de xustificación neste prazo comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención, 
a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións 
de Galicia. 

7. Non se poderá realizar, en ningún caso, o pagamento da subvención outorgada en 
canto o beneficiario non figure ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias estatais, 
autonómicas e da Seguridade Social, sexa debedor en virtude de resolución declarativa da 
procedencia de reintegro ou teña algunha outra débeda pendente, por calquera concepto, 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma galega. A Agadic estará autorizada 
para proceder á comprobación e conseguinte verificación destes datos.

8. Será requisito necesario para o pagamento da subvención outorgada a entrega dunha 
declaración complementaria do establecido na base sexta, 2.4ª, do conxunto das axudas 
solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o 
mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes pú-
blicos, así como das axudas concedidas en réxime de minimis pola entidade beneficiaria 
nos tres últimos anos. 

Décimo segunda. Gastos subvencionables 

1. Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, consideraranse gastos subvencionables aqueles que de 
xeito indubidable respondan á realización do proxecto e se inclúan entre os seguintes:

– Gastos de difusión e publicidade en calquera soporte, no que se fará constar os logo-
tipos da Agadic e da Xunta de Galicia, seguindo as súas normas de identidade corporativa.

– Alugamento de espazos, e servizos e equipamentos técnicos.

– Cachés dos grupos e compañías.

– Dotación de premios.

– Gastos de viaxes e aloxamento dos participantes nas actividades propostas.

Todos os gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridade á finaliza-
ción do prazo de xustificación. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subven-
cionables poderá ser superior ao valor do mercado.
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2. En ningún caso serán subvencionables: 

– Gastos ordinarios de funcionamento e mantemento da entidade.

– Os gastos de soldos, salarios ou calquera outro tipo de retribución ou remuneración, 
seguros sociais ou retencións de impostos do promotor, se é persoa física, ou das persoas 
pertencentes á entidade promotora do evento.

– Investimento ou adquisición de material ou equipamentos que supoñan incremento de 
patrimonio do solicitante.

– Gastos protocolarios.

– Degustacións gastronómicas e actividades complementarias que non teñan carácter 
cultural. 

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

Décimo terceira. Obrigas dos beneficiarios 

As persoas beneficiarias da subvención teñen que cumprir as obrigas seguintes:

a) Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no texto re-
fundido da Lei de contratos do sector público aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, 
do 14 de novembro, para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar, como mínimo, 
tres ofertas de diferentes empresas, con carácter previo á contratación do compromiso 
para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas súas especiais 
características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, 
presten ou subministren, ou salvo que o gasto se fixese antes da solicitude da subvención.

b) Levar a cabo a actividade subvencionada de acordo co proxecto presentado.

c) Notificar á Agadic as axudas, ingresos ou recursos que financien a actuación subven-
cionada, obtidos ou solicitados a outras administracións ou entidades públicas ou privadas, 
con posterioridade á presentación da solicitude da convocatoria correspondente.
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d) Proporcionar en todo momento a información que sexa solicitada respecto da sub-
vención concedida e someterse ás actuacións de comprobación da Agadic, da Intervención 
Xeral da Comunidade Autónoma, segundo o establecido no título III da Lei 9/2007, ou do 
Consello de Contas ou Tribunal de Contas, segundo a súa normativa.

e) Facer constar os logotipos da Agadic e da Xunta de Galicia, segundo a súa normati-
va básica de identidade corporativa, en todos os elementos de difusión relacionados coa 
actividade subvencionada, excepto no suposto de que o evento se iniciase antes da pre-
sentación da solicitude.

f) Outras obrigas previstas na normativa de subvencións.

Décimo cuarta. Modificación da resolución 

1. A Axencia Galega das Industrias Culturais ten a facultade de revisar as axudas con-
cedidas e modificar a resolución de concesión no caso de alteración das condicións tidas 
en conta para a concesión da subvención. 

2. O beneficiario ten a obriga de solicitar á Agadic a aceptación de calquera modificación 
ou alteración relevante ou significativa sobre o proxecto subvencionado. 

3. A Agadic poderá acordar, motivadamente, a modificación da resolución de concesión, 
coa minoración proporcional derivada das alteracións.

Décimo quinta. Reintegro 

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria 
ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, de ser o caso, se esta-
blezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente 
as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes, nos supostos 
previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o opor-
tuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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3. Aos beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases seralles de aplicación 
o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2013 

Jesús Vázquez Abad 
Presidente do Consello Reitor da Axencia Galega das Industrias Culturais
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS, FEIRAS, MOSTRAS, CICLOS E CERTAMES DE ARTES 
ESCÉNICAS E MUSICAIS DE CARÁCTER AFECCIONADO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

CT215A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME / RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior) 

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

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

TITULAR DA CONTA NÚMERO DDA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade. 
Certificado de estar dado de alta no imposto de actividades económicas, na epígrafe/subepígrafe que corresponda, no exercicio actual, de 
ser o caso.

Se o solicitante é unha persoa xurídica privada, orixinal ou fotocopia compulsada ou cotexada do NIF ou documento equivalente, orixinal 
ou fotocopia compulsada ou cotexada dos estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no rexistro mercantil ou o que 
corresponda; e documentación que acredite de forma suficiente a representación e identidade de quen asina a solicitude, xunto co 
certificado do acordo de solicitude da axuda ou da autorización da persoa que a asine en nome da entidade.

Declaración comprensiva de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma finalidade das administracións públicas 
competentes ou doutros entes públicos, así como das axudas concedidas en réxime de minimis ou, de ser o caso, declaración de que non 
solicitou ou percibiu outros ingresos ou subvencións (anexo I).

Declaración de non ter a consideración de empresa en crise, de ser o caso, conforme o disposto no artigo 1, letra h), do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.

Ficha do proxecto (anexo II).

Memoria da traxectoria e interese cultural e artístico do evento en edicións anteriores, que se axustará aos criterios de valoración 
especificados na letra A da base novena.

Memoria completa e detallada do proxecto para o que se solicita a subvención, que se ajustará aos criterios de valoración especificados na 
letra B da base novena.

Para as solicitudes conxuntas presentadas por entidades locais, memoria de aforro de custos respecto á presentada de modo individual.

DATOS DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
NOME DO PROXECTO PARA O QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN ORZAMENTO TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA

MODALIDADE DA SUBVENCIÓN: Artes escénicas Música
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ANEXO I 
(continuación)

1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

ORGANISMO IMPORTE

Si se solicitaron e/ou concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as 
que a continuación se relacionan:

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA

Non ter solicitadas outras axudas públicas para o proxecto.

2. Que en relación coas axudas de minimis:

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

Si se solicitou e/ou concedeu axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:

Non se solicitou nin se concedeu ningunha axuda de minimis.

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións 
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
  
4. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
  
5. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
  
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.f) 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. 
  
7. Que son certos os datos que se consignan na solicitude relativos á conta bancaria en que se efectuará o pagamento das axudas, así como que 
a entidade solicitante é o seu titular. 
  
8. Que non ten a consideración de empresa en crise, conforme o disposto no artigo 1, letra h), do Regulamento (CE) nº1998/2006, do 15 de 
decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.

Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de 
identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos 
cidadáns aos servizos públicos, para a obtención do certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de estar ao día das obrigas fronte á 
Seguridade Social e do certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria de estar ao día das obrigas tributarias, así como, de 
conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a obtención do certificado da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia de estar ao día das 
obrigas tributarias.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)
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ANEXO I 
(continuación)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co 
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Axencia Galega das Industrias Culturais publicará na súa páxina web 
oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as 
sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva 
implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste 
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido 
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do 20 de xuño de 2013 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas 
e musicais de carácter afeccionado e se convocan para o ano 2013.

Dirección da Axencia Galega das Industrias Culturais

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO II

DENOMINACIÓN PROXECTO

ORZAMENTO TOTAL DO EVENTO SUBVENCIÓN SOLICITADA Á AGADIC

Nº DE EDICIÓNS REALIZADAS

ARTES ESCÉNICAS MÚSICA

con IVE sen IVE

LUGAR CELEBRACIÓNDATA CELEBRACIÓN

SUPERIOR AO 60 % 41 % - 60 % 30 % - 40 %NIVEL DE AUTOFINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE 
(fondos e recursos propios + patrocinios privados)

ORZAMENTO DE INGRESOS

A. Subvención solicitada á Agadic: 

B. Axudas das administracións públicas IMPORTE

C. Fondos e recursos propios IMPORTE

D. Patrocinios privados IMPORTE

Total ingresos (A +B+ C+ D):

FICHA DO PROXECTO
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ANEXO II

FICHA DO PROXECTO

(continuación)

ORZAMENTO DE GASTOS

A. Difusión e publicidade IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

B. Alugamentos, servizos e equipamentos técnicos IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

C. Cachés grupos ou compañías IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

D. Dotación premios IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

E. Viaxes e aloxamentos IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

F. Outros gastos IMPORTE SEN IVE IMPORTE CON IVE

Total gastos (A +B+ C+ D +E +F):

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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