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CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
PLAN DE REACTIVACIÓN DOS SECTORES CULTURAL E TURÍSTICO FRONTE
AOS EFECTOS DERIVADOS DA COVID-19
"FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS XACOBEO 2021"

#aculturasegue
Resolución do 22 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística da
Consellería de Cultura e Turismo, pola que se acorda darlles publicidade ás bases
para presentar creacións culturais, bens ou servizos de consideración análoga, coa
finalidade de configurar un fondo de contidos creativos de interese cultural e
artístico, lingüístico e turístico denominado Fondo de proxectos culturais Xacobeo
2021, e se anuncia a apertura do prazo para que as persoas físicas e xurídicas do
sector cultural interesadas poidan presentar as súas iniciativas.
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O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde clasificou como
pandemia internacional a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada pola
COVID-19. Neste marco de actuación, e adiantándose á regulación estatal, a
Administración pública galega ditou normas de acción para protexer a saúde e a
seguridade da cidadanía, conter a progresión da enfermidade e reforzar o sistema
de saúde pública.
As medidas temporais de carácter extraordinario adaptadas no ámbito autonómico
para conter o virus e mitigar o impacto sanitario, social e económico da pandemia na
Comunidade Autónoma de Galicia establecéronse a través de diferentes
disposicións normativas. Entre elas, a Resolución do 12 de marzo de 2020, da
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade
ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se
adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade
Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus
COVID-19 (DOG núm. 49-Bis, do 12 de marzo de 2020); a Resolución do 13 de
marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a
situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG emerxencia de interese galego, como consecuencia da evolución da epidemia do
coronavirus COVID-19 (DOG núm. 50-Bis, do 13 de marzo de 2020) e a Resolución
do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do
Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas
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preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia
da evolución epidemiolóxica do COVID-19 (DOG núm. 51, do 15 de marzo de 2020).
Posteriormente, publicouse o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se
declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada
polo COVID-19 (BOE núm. 67, do 14 de marzo de 2020), modificado polo Real
decreto 465/2020, do 17 de marzo, que supuxo, entre outras accións, a suspensión
da actividade educativa presencial en todos os centros e etapas, ciclos, graos,
cursos e niveis de ensinanza; o peche dos establecementos dedicados a museos,
arquivos, bibliotecas, espectáculos públicos e outros usos e todas as instalacións
culturais nas que se prestan servizos artísticos, como teatros, auditorios, salas de
congresos, exposicións e conferencias, e tamén todos os espazos dedicados ao
lecer, como cines, salas de concertos, pavillóns e instalacións deportivas etc., e
suspendéronse as celebracións festivas.
A evolución da crise sanitaria que se desenvolve no marco do estado de alarma
obriga a adaptar e concretar de maneira continua as medidas adoptadas, para
asegurar a eficiencia na xestión da crise. Por iso, o Real decreto 463/2020, do 14 de
marzo, foi prorrogado en catro ocasións. A última, con ocasión do Real decreto
514/2020, de 8 de maio, amplía o estado de alarma ata as 00:00 horas do día 24 de
maio de 2020, nos termos expresados na indicada norma. No momento actual, en
todo o territorio do estado iniciouse un proceso de redución gradual das medidas
extraordinarias de restrición da mobilidade e de contacto social establecidas
mediante o Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, o pasado 28 de abril de
2020 o Consello de Ministros adoptou o Plan para a transición cara a unha nova
normalidade, que establece os principais parámetros e instrumentos para a
consecución da normalidade. Este proceso, articulado en catro fases, da fase 0 á
fase 3, será gradual e adaptable aos cambios de orientación necesarios en función
da evolución dos datos epidemiolóxicos e do impacto das medidas adoptadas.
O obxectivo fundamental do citado plan é recuperar paulatinamente a vida cotiá e a
actividade económica, minimizando, á súa vez, o risco que representa a epidemia
para a saúde da poboación e, así mesmo, evitando que as capacidades do Sistema
Nacional de Saúde poidan desbordar.
Neste marco normativo, publicaronse as seguintes normas:
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1 A Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas
restricións de ámbito nacional, establecidas logo da declaración do estado de alarma
en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade
(BOE núm. 130, do 9 de maio de 2020).
2 A Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas
restricións de ámbito nacional, establecidas logo da declaración do estado de alarma
en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade
(BOE núm. 138, do 16 de maio de 2020).
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O obxecto das normas indicadas é establecer, para cada unha das fases de
desescalada do estado de alarma, as condicións para a flexibilización de
determinadas restricións de ámbito nacional establecidas por mor do estado de
alarma (neste momento, concretamente, para as fases 1 e 2 do referido plan.)
En consecuencia, nas diferentes fases de desescalada cumpriranse todas as
previsións normativas e as limitacións que se adopten no ámbito competencial do
Estado e/ou da Comunidade Autónoma de Galicia para evitar os efectos derivados
do coronavirus ata o momento en que se restaure completamente o sistema
ordinario de liberdades públicas e a mobilidade persoal.
Este contexto no que estamos vivindo, de limitacións e restricións que afectan todos
os ámbitos da nosa vida, agrávase cando simultaneamente cómpre ofrecer solución
para outras situacións, tamén urxentes, no ámbito económico dos diferentes
colectivos que conforman o tecido cultural e que inclúe diferentes empresas,
entidades e profesionais do sector audiovisual, teatro, cine, música e profesionais
relacionados coa cultura e as artes: autoras e autores, editoras e editores,
ilustradoras e ilustradores, directoras e directores, realizadoras e realizadores,
guionistas e demais profesionais relacionados coa cultura en sentido amplo (artes
escénicas, artes gráficas, danza, montaxe, imaxe, son etc.). A crise sanitaria paraliza
a actividade económica de todos os sectores e, de novo, a cultura e o turismo
cultural enfróntanse a ela con menos opcións de resposta.
Con carácter xeral, as industrias culturais e turísticas supoñen, no seu conxunto, o
13 % do PIB de Galicia e preto do 14 % do emprego e acadan case 160.000 postos
de traballo directos no ano 2019.
Concretamente, no sector cultural, entre os anos 2014 e 2018 o emprego
experimentou un aumento do 5,4 %, ata chegar a un total de 35.000 profesionais na
actualidade. Isto supuxo unha achega do 2,5 % ao PIB galego.
A crise xerada pola evolución epidemiolóxica da COVID-19 provocou unha parálise
total destes sectores e nos próximos meses preséntase un escenario de
recuperación lenta.
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A maioría das empresas e entidades culturais da nosa comunidade autónoma teñen
a característica de contar cun máximo de tres traballadores ou traballadoras. Polo
xeral, prestan os seus servizos nos eidos da mediación e da xestión cultural, da
educación, da xuventude, da igualdade e noutros departamentos dos diversos niveis
de acción territorial pública. Son tamén as persoas que se ocupan da animación e as
que lles dan vida aos nosos teatros e a sociedade en xeral. Porén, na actualidade, a
produción audiovisual, o negocio editorial e as artes escénicas en calquera das súas
fases de produción experimentan unha situación de inactividade sen precedentes na
historia.
Co obxectivo de reactivar e impulsar o tecido cultural representado por empresas,
cooperativas, entidades ou institucións privadas de carácter cultural e sen ánimo de
lucro que contan con empregados nas súas estruturas organizativas e dos
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profesionais autónomos do sector cultural, a Consellería de Cultura e Turismo,
consciente da dura situación deste sector e da incerteza que dificulta o normal
desenvolvemento da súa actividade, puxo en marcha o Plan de reactivación nos
sectores cultural e turístico fronte aos efectos da crise sanitaria provocada pola
COVID-19, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o día 30.04.2020.
Unha das principais medidas deste plan prevé a creación do Fondo de proxectos
culturais Xacobeo 2021 (de aquí en diante, Fondo X21) que integra proxectos de
interese cultural, lingüístico, artístico e turístico procedentes de empresas,
cooperativas, entidades ou institucións privadas de carácter cultural e sen ánimo de
lucro que contan con persoas empregadas nas súas estruturas organizativas e
profesionais do ámbito cultural (fundacións, asociacións, etc.) que xestionen
museos, bibliotecas, festivais de cine, música, teatro, danza, editoriais ou outras
actividades análogas.
Por tal motivo, a Consellería de Cultura e Turismo, a través da Secretaría Xeral de
Política Lingüística e en desenvolvemento dos principios de liberdade de acceso ás
licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, non discriminación e
igualdade de trato recollidos no artigo 1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de
contratos do sector público, considera conveniente dar a coñecer o seu interese na
creación do Fondo X21, e as súas características, para que todas as persoas
interesadas poidan presentar os seus proxectos e, así mesmo, para que esta
consellería dispoña de información suficiente para analizar cales son os máis
acaídos para o cumprimento dos seus fins e, posibilitar, de ser o caso, á súa
contratación a través dos mecanismos legalmente previstos e de acordo cos
principios anteriormente indicados.
Polo exposto, apróbanse as seguintes bases:
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1 Obxecto da convocatoria
A finalidade desta convocatoria aberta é a creación dun fondo de contidos e servizos
de interese cultural, lingüístico e turístico en lingua galega para mostrar o talento dos
profesionais e creadores galegos, fondo que será accesible de xeito público e
universal a través de distintos medios, plataformas dixitais, páxinas web, redes
sociais..., os medios de comunicación que determine a Consellería de Cultura e
Turismo, así como outros soportes físicos, redes e circuítos culturais desta
consellería (Rede de Dinamización Lingüística, Equipos de Dinamización da Lingua
Galega, redes de difusión de Agadic, Rede de Oficinas de Información Turística,
Rede Pública de Albergues, Rede de Bibliotecas Públicas, rede de museos e de
arquivos, instalacións e salas de exposicións etc.) e tamén outros itinerarios
materiais, plataformas dixitais ou redes doutras entidades ou empresas
colaboradoras.
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2 Obxectivos
Proporcionarlles apoio e visibilidade inmediata ás empresas, cooperativas, entidades
culturais e profesionais da cultura e da creación artística da Comunidade Autónoma
de Galicia para que os seus proxectos sigan a ter proxección social no momento
actual e logo do remate do estado de alarma.
Propiciar a difusión de creacións culturais e artísticas ligadas a valores
democráticos e principios de cohesión social para que a cidadanía poida
comprender o momento histórico que estamos a vivir.
Potenciar os eixes de traballo estratéxico da Consellería de Cultura e Turismo.
Conseguir unha oferta ampla, diversificada e atractiva de produtos culturais,
creativos, artísticos e de lecer en galego, que lles preste especial atención aos de
maior aceptación entre a infancia, a mocidade e os colectivos sociais máis
vulnerables polos efectos da pandemia do coronavirus, COVID-19, como o das
persoas da terceira idade.
Deseñar medidas específicas que se materialicen en proxectos culturais adaptados
á emerxencia sanitaria provocada pola COVID-19, e que sigan tendo utilidade tras a
súa superación, sen prexuízo dos axustes que sexa preciso introducir nas diferentes
fases de desescalada do estado de alarma de acordo coa normativa que resulte de
aplicación.
Utilizar o galego como lingua vehicular das propostas para fomentar o seu emprego
e impulsar unha imaxe de marca diferencial propia de Galicia e dos seus produtos
culturais que estea vinculada á calidade e á innovación.

3 Modalidades e formatos
1 Os proxectos clasificaranse en diferentes modalidades para a súa valoración:
1.1 Música, artes escénicas e audiovisual
1.2 Dinamización da lingua galega, do patrimonio cultural e de proxectos editoriais,
literarios e expositivos
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1.3 Xacobeo, turismo, xeografía, paisaxe, gastronomía, usos e costumes sociais
2 O fío condutor da temática dos proxectos en calquera das diferentes modalidades
previstas xirará arredor dos eixes de acción estratéxica da Consellería de Cultura e
Turismo. Entre eles: Ano Xacobeo e Camiño de Santiago, turismo, patrimonio
cultural, lingua galega, exposicións temáticas, efemérides de relevancia cultural, así
como calquera outra manifestación ou acontecemento social, usos e costumes que
poñan en valor a riqueza patrimonial e cultural propias de Galicia. Así mesmo, o
contido dos proxectos incluirá de xeito transversal principios e valores democráticos
que fomenten a igualdade entre homes e mulleres, que inclúe a igualdade de trato e
de oportunidades, o respecto á diversidade e a diferenza, a integración da
5
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perspectiva de xénero, o fomento de accións positivas e o uso da linguaxe non
sexista, a solidariedade, a colaboración, etc.
3 En calquera das modalidades previstas, os proxectos poderán presentarse en
formato presencial/material e/ou dixital, ou combinar ambos os dous formatos, e
conterán como mínimo algunha das creacións, bens ou produtos e servizos que a
continuación se identifican:
3.1 Creacións culturais ou artísticas orixinais en formato dixital que non fosen
exhibidas anteriormente noutras plataformas dixitais
3.2 Creacións culturais ou artísticas en formato material (pezas musicais, teatrais,
espectáculos...)
3.3 Outros bens culturais en formato material ou dixital (libros, discos, audiolibros,
películas, pintura, escultura, obras de arte, obras monográficas etc.)
Os bens culturais en formato material ou dixital, cando proceda, deberán acreditar o
correspondente número de ISBN e a referencia do depósito legal definitivo. As obras
en formato electrónico ou noutros soportes análogos ou similares acreditarán a
existencia do depósito legal segundo o indicado na normativa reguladora do
depósito legal, Lei 23/2011, do 29 de xullo, de depósito legal e o Real Decreto
635/2015, do 10 de xullo, polo que se regula o depósito legal das publicacións en
liña. O depósito legal terá unha data posterior ao 31 de decembro de 2019.
3.4 Prestación doutros servizos de deseño, produción, montaxe e realización de
eventos en formato presencial/material, e/ou dixital para a súa divulgación en liña ou
a través das redes sociais
4 Condicións xerais dos proxectos destinados ao Fondo X21
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1 As creacións culturais ou artísticas e os bens culturais en formato dixital
proporcionaranlle á sociedade produtos culturais galegos de calidade e servirán para
fornecer os contidos das diferentes campañas e liñas de acción que proxecte a
Consellería de Cultura e Turismo baixo o cancelo #aculturasegue durante as
diferentes fases de desescalada do estado de alarma e, ao finalizar este, tamén
noutras canles, plataformas dixitais, páxinas web ou redes sociais.
2 A prestación material doutros servizos de deseño, produción, montaxe e
realización de eventos quedará condicionada ás limitacións, restricións e cautelas
que en cada caso correspondan, de acordo coas prescricións normativas que,
previsiblemente, se diten durante as diferentes fases de desescalada do estado de
alarma e logo do seu remate ata que se restaure o sistema ordinario de liberdades e
mobilidade persoal.
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3 A adquisición ou o desenvolvemento de calquera proxecto pola Consellería de
Cultura e Turismo, ou en colaboración con outras entidades públicas ou privadas, se
así se acorda mediante convenio, levará aparellada a cesión dos dereitos
patrimoniais derivados da propiedade intelectual nas condicións que se pacten. Con
carácter xeral, cederanse os dereitos de reprodución, distribución e comunicación
pública. A cesión será exclusiva e con capacidade para lles outorgar autorizacións a
terceiras persoas. A súa duración será polo tempo máximo que permita para cada
modalidade o Real decreto lei 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de propiedade intelectual, e o ámbito xeográfico da cesión será
para todo o mundo, sen ningunha limitación.

5 Contía máxima dos proxectos destinados ao Fondo X21
1 Cada un dos proxectos culturais e/ou artísticos que presenten as persoas xurídicas
interesadas terá un orzamento máximo de 10.000 €, de tratarse de empresas,
cooperativas culturais ou artísticas, e/ou entidades ou institucións privadas de
carácter cultural e sen ánimo de lucro que contan con empregados nas súas
estruturas organizativas ou de 4.000 € máximo, se se trata profesionais autónomos.
En calquera caso, incluiranse todos os impostos e as taxas correspondentes.
2 Cando os servizos previstos no apartado 3.4) da base 3.ª desta resolución admitan
repetición de representacións, funcións, sesións e/ou exposicións, incluirase no
prezo ofertado a itinerancia correspondente, a súa produción, xestión, realización e
os desprazamentos.
3 No orzamento incluirase tamén, de ser o caso, o caché dos artistas e os dereitos
patrimoniais derivados da propiedade intelectual dos produtos culturais e/ou das
obras e creacións artísticas e/ou culturais. Así mesmo, nos proxectos que impliquen
a difusión e/ou a reprodución musical incluiranse os gastos derivados dos dereitos
de propiedade intelectual xestionados colectivamente pola SGAE ou por outras
entidades similares, de existiren.
6 Orzamento da convocatoria
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1 A Consellería de Cultura e Turismo, a través da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, asignará un crédito máximo de 1.500.000 € para a adquisición de
proxectos culturais e/ou artísticos con cargo á aplicación orzamentaria
11.40.151A.640.0 correspondente aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2020.
2 Este crédito poderá ampliarse en función da dispoñibilidade orzamentaria da
Consellería de Cultura e Turismo, logo da aprobación das modificacións
orzamentarias que correspondan. Neste caso, daráselle publicidade á nova
convocatoria polos mesmos medios que para estas bases.
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3 Así mesmo, a Consellería de Cultura e Turismo, ao abeiro destas bases, poderá
realizar novas convocatorias, de acordo cos principios de liberdade de acceso ás
licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, non discriminación e
igualdade de trato, e como consecuencia de que no desenvolvemento do
procedemento aberto previsto para dotar o Fondo X21 de contidos creativos, de
interese cultural, artístico e/ou turístico non resultasen seleccionados proxectos
suficientes ou non chegasen a formalizarse nunha contía que esgote o crédito
dispoñible.
4 Non se financiarán proxectos (creacións culturais ou artísticas, bens culturais ou
servizos de deseño, produción, realización e montaxe de eventos e/ou prestación
doutros servizos complementarios) que recibiran outras axudas ou subvencións da
Consellería de Cultura e Turismo ou das entidades instrumentais adscritas a esta
(Axencia Galega das Industrias Culturais, Axencia de Turismo de Galicia, S. A. de
Xestión do Plan Xacobeo...).

7 Idioma vehicular dos proxectos destinados ao Fondo X21
1 Na presentación, deseño, desenvolvemento e execución dos proxectos en
calquera das súas modalidades utilizarase a lingua galega e respectaranse as
normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego vixentes, aprobadas pola Real
Academia Galega no ano 2003, tal e como se establece na disposición adicional da
Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. Todos os textos, escritos e
orais, deberán axustarse a estas normas.
2 Os proxectos presentados poderán promover o plurilingüismo, sempre e cando as
linguas vehiculares nas que se ofrezan inclúan unha versión en galego ou habiliten
mecanismos de subtitulado nesta lingua.
3 Os proxectos que se acollan a estas bases deberán ofrecer modelos lingüísticos,
orais e escritos, de calidade.

8 Características técnicas dos produtos destinados ao Fondo X21 en formato
dixital (material audiovisual, vídeos etc.).
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1 Admitiranse distintas técnicas de elaboración e publicaranse nas canles de
difusión de vídeo por Internet das que dispoñan os diferentes órganos ou entidades
instrumentais da Consellería de Cultura e Turismo e/ou outras entidades
colaboradoras (YouTube, Vimeo, canle dixital X21 etc.).
2 A gravación deberá ser en formato horizontal, coa máxima resolución posible,
editada con entrada e peche onde figurarán os logos da Xunta de Galicia, Galicia e
Xacobeo
2021,
que
se
poden
descargar
na
ligazón
https://www.xunta.gal/identidade-corporativa, o cancelo #aculturasegue, así como
aqueles que determine a Consellería de Cultura e Turismo e, de ser o caso, os
doutras entidades colaboradoras.
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3 Incluirán un espazo de créditos no que se indicará o nome do autor ou da autora
e a información de que a obra foi realizada para o Fondo de proxectos culturais
Xacobeo 2021 de contidos creativos de interese cultural, lingüístico e turístico do
Plan de reactivación nos sectores turístico e cultural da Consellería de Cultura e
Turismo fronte aos efectos da COVID-19.

4 Recoméndase que a presentación sexa en mp4 con resolución para web (mínimo
1280 x 720 píxeles), mais tamén se admitirán outros formatos (MPG, MOV, AVI,
WMV e EPUB3).

9 Destinatarios da convocatoria
Poderán presentar proxectos para a súa inclusión no Fondo X21 as persoas físicas
ou xurídicas que teñan plena capacidade de obrar e que non estean incursas
nalgunha prohibición de contratar, que teñan domicilio fiscal na Comunidade
Autónoma galega e que acrediten que as actividades profesionais das persoas
físicas ou o obxecto social das persoas xurídicas inclúen a xestión cultural e/ou
artística.
a) Empresas culturais e/ou artísticas
b) Cooperativas culturais e/ou artísticas
c) Entidades ou institucións privadas de carácter cultural e sen ánimo de lucro que
conten con persoal empregado nas súas estruturas organizativas
d) Profesionais do sector cultural e artístico galego

10 Solicitude de participación
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1 A solicitude de participación poderase descargar na web da Secretaría Xeral de
Política Lingüística (na seguinte ligazón: www.lingua.gal). Formalizaraa a persoa
representante da empresa, a cooperativa, a entidade cultural, ou o/a profesional
interesado/a e dirixiraa á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería
de Cultura e Turismo, segundo o modelo que figura como anexo I desta
resolución.
2 Nela, as persoas solicitantes identificarán a modalidade á que se presentan das
previstas nos apartados 1.1), 1.2) e 1.3) da base 3.ª e incluirán os datos da
empresa, cooperativa, entidade cultural ou persoa física solicitante, a memoria
descritiva do proxecto e da súa execución e un orzamento no que se identificarán
os custos de produción e/ou de execución do proxecto e, de ser o caso, as
previsións indicadas no apartado 3 da base 5.ª, respecto dos dereitos de
propiedade intelectual de contido patrimonial.
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3 Xunto coa solicitude de participación, que tamén poderán descargar na ligazón
www.lingua.gal, engadirán unha declaración responsable segundo o modelo que
figura como anexo II desta resolución.
4 A documentación indicada presentarase exclusivamente a través da sede
electrónica da Xunta de Galicia. Para iso, utilizarase o procedemento xenérico
PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que
non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico
normalizado: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A.
Unha vez que a persoa interesada acceda á anterior ligazón, premerá no botón
“tramitar en liña” e, a continuación, a plataforma electrónica requiriralle que se
identifique electronicamente.
Tanto para a identificación como para a posterior sinatura e envío da
documentación será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou
calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta
de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 para o caso de persoa
física (https://sede.xunta.gal/chave365).
5 Se a persoa interesada actúa como representante dunha persoa xurídica e non
dispón de certificado dixital de representación, poderá utilizar o seu certificado
dixital de persoa física, DNIe ou Chave365, mais deberá achegar a copia da
escritura pública ou o documento de constitución da empresa (estatutos ou acta
fundacional) dos que se deduza a dita representación ou o poder notarial
correspondente, debidamente inscritos no Rexistro Mercantil, cando este requisito
for esixible conforme a lexislación que lle fose aplicable ou no rexistro que
corresponda.
Excepcionalmente, no caso en que unha persoa física actúe en representación
doutra, deberá anexar unha autorización formal e expresa da persoa que autoriza
xunto cunha copia do DNI desta polas dúas caras.
6 Unha vez que a persoa interesada se identifica, abrirase un modelo de instancia
xenérico que deberá cubrir. No pé desta instancia seleccionará como órgano
destinatario a Consellería de Cultura e Turismo – Secretaría Xeral de Política
Lingüística.
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Na segunda fase, anexará a documentación requirida por esta disposición (anexo
I, anexo II e documentación complementaria). Na terceira e última fase, asinará
dixitalmente a documentación que presenta xunto coa instancia e enviarase para
o seu rexistro oficial. Cando se usa un certificado dixital ou DNIe é necesario
asinar o formulario da solicitude, así como todos os documentos anexos
achegados polo cidadán ou a cidadá. Para cada documento que haxa que asinar,
o sistema solicita o contrasinal por motivos de seguridade.
7 Cada empresa, cooperativa, entidade cultural ou profesional da cultura
presentará un só proxecto que poderá conter unha ou máis creacións culturais
e/ou artísticas, produtos ou bens culturais e servizos dos previstos nos apartados
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3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) da base 3.ª.

11 Prazo de presentación
O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da
publicación desta resolución na web http://www.lingua.gal e rematará o 31 de
xullo de 2020.
12 Comisión técnica de análise de proxectos e criterios de selección
1 A selección de proxectos será realizada por unha comisión técnica de análise
integrada por tres persoas expertas designadas pola persoa titular da Secretaría
Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo para cada
modalidade das previstas nestas bases.
2 A comisión técnica de cada modalidade avaliará os proxectos segundo a súa orde
de presentación. Coa periodicidade que se determine e, como mínimo, unha vez
cada mes desde o inicio do prazo de presentación das solicitudes e ata o 15 de
setembro do ano 2020, trasladaralle á persoa titular da secretaría xeral de Política
Lingüística unha proposta dos proxectos seleccionados en cada período temporal
para a súa publicación e os informes de valoración.
3 A comisión técnica acreditará a calidade dos proxectos presentados e a súa
viabilidade, de acordo coa memoria descritiva do proxecto e da súa execución, e
analizará os seguintes apartados:
3.1 Interese da proposta en relación cos obxectivos dos eixes de acción
estratéxica da Consellería de Cultura e Turismo para o desenvolvemento da súa
programación cultural
3.2 Orixinalidade e calidade técnica e estética do proxecto
3.3 Grao de adecuación do contido lúdico, cultural, patrimonial, lingüístico,
turístico ou investigador da proposta en relación co público obxectivo ao que vai
dirixido
3.4 Alcance potencial da difusión do proxecto (local, autonómico, estatal,
internacional)
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4 A comisión técnica analizará tamén o grao de adecuación do orzamento do
proxecto presentado e dos seus custos de produción e execución aos prezos de
mercado doutros bens ou servizos similares. A ausencia total de adecuación do
proxecto aos prezos de mercado motivará a súa desestimación ou rexeitamento.
5 Igualmente, rexeitaranse aqueles proxectos que presenten unha memoria
descritiva que careza de claridade ou dunha descrición suficiente para a súa
adecuada valoración ou cuxos contidos non se axusten ás bases desta resolución,
inciten ou promovan unha mensaxe ofensiva, violenta, discriminatoria ou atenten
11
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contra os dereitos fundamentais das persoas, así como aqueles que non ofrezan
calidade lingüística en galego oral e/ou escrito.
6 A comisión técnica emitirá un informe de valoración motivado respecto de cada un
dos proxectos presentados para cada modalidade e as persoas participantes no
procedemento poderán solicitalo, sen prexuízo da súa inclusión no expediente de
contratación ulterior que, de ser o caso, se inicie.
7 O informe de valoración deberá xustificar a idoneidade do obxecto do contrato e a
súa aptitude para satisfacer as necesidades da administración contratante.
13 Publicación dos proxectos seleccionados e non seleccionados
1 Os proxectos seleccionados publicaranse periodicamente para cada modalidade
mediante unha resolución do secretario xeral de Política Lingüística na web
www.lingua.gal. Nela indicarase, por orde de prelación, a puntuación obtida por cada
proxecto seleccionado. Tamén se publicarán os proxectos non seleccionados e, de
ser o caso, os motivos de desistencia ou rexeitamento.
2 A publicación dos proxectos seleccionados non xerará dereitos económicos en
favor das persoas interesadas ata que se formalice a adxudicación administrativa e,
de ser o caso, o contrato correspondente, de acordo coa normativa contractual que
resulte de aplicación.

14 Trámites dos expedientes contractuais para a adquisición de creacións
culturais e/ou artísticas, bens culturais e condicións para a prestación doutros
servizos
1 A adxudicación administrativa para a adquisición de creacións culturais, lingüísticas
e/ou artísticas e bens culturais ou para a execución doutros servizos culturais
realizarase dentro do ano natural 2020, con cargo aos orzamentos xerais da Xunta
de Galicia asignados á Consellería de Cultura e Turismo no mesmo exercicio
económico.
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2 A resolución de adxudicación da persoa titular da secretaría xeral de Política
Lingüística notificaráselles ás persoas interesadas. Nela, indicaránselles as
características esenciais para a adquisición das creacións culturais, lingüísticas e/ou
artísticas e/ou dos bens culturais seleccionados e, igualmente, as condicións para a
execución doutros servizos; e, así mesmo, de ser o caso, o prazo previsto para
formalizar o contrato correspondente, a forma de facturación e de pagamento, logo
da súa certificación.
3 Cando o ben ou a creación cultural ou artística sexan susceptibles de exhibición ou
difusión pública inmediata (dixital), axilizarase a tramitación do expediente
contractual que corresponda. No caso dos proxectos cuxa execución estea
condicionada pola regulación excepcional da COVID-19 ou que precisen doutra
planificación por parte dos centros directivos competentes da Consellería de Cultura
e Turismo, indicarase esta circunstancia na notificación correspondente e, de ser o
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caso, requiriráselle á persoa solicitante que realice as adaptacións necesarias para
garantir a viabilidade do proxecto e a súa difusión pública.
4 Os proxectos dixitais seleccionados, logo de recibir a notificación da resolución de
adxudicación correspondente, enviaranse a través de Velaquí ou We Transfer. A
dispoñibilidade de descarga nestes repositorios ten que estar garantida como
mínimo durante 10 días para permitir a xestión da unidade tramitadora. De ser
necesario facilitar un correo electrónico do destinatario para aviso da dispoñibilidade
dos proxectos dixitais nos repositorios, utilizarase sxpl.secretaria@xunta.gal.
5 Inmediatamente despois de realizar o envío, subirase á sede electrónica da Xunta
de Galicia o documento que figura como anexo III desta resolución, que estará á
disposición da persoa solicitante en formato editable na web http://www.lingua.gal.
Para realizar a achega do anexo III, a persoa interesada accederá ao expediente na
carpeta do cidadán da persoa solicitante / representante no enderezo electrónico
https://sede.xunta.gal/carpeta-do-cidadán (código de procedemento PR004A) e
despregará na marxe esquerda no botón “Accións” a opción “Documentación
separada da solicitude”. Cubrirá o formulario que facilita a sede electrónica da
Xunta de Galicia e achegaralle a este formulario o referido anexo III.
No anexo III incluiranse os seguintes datos:
Datos identificativos da empresa, cooperativa ou profesional que presenta o
produto seleccionado: nome, enderezo, teléfono, enderezo electrónico, e, así
mesmo, o título do vídeo ou produto audiovisual e a identificación da ligazón
de descarga.
15 Difusión e divulgación dos proxectos
As empresas, cooperativas, entidades culturais e profesionais que presenten os
proxectos seleccionados colaborarán nas accións de difusión e divulgación que se
organicen. Por outra parte, en todas as accións informativas e divulgativas e nas
publicacións relacionadas con esta liña de actuación, farase constar nun lugar
destacado que a iniciativa forma parte das accións do Plan de reactivación nos
sectores turístico e cultural da Consellería de Cultura e Turismo fronte aos efectos
da COVID-19 para a creación do Fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021, e
utilizaranse, cando proceda, os logos correspondentes.
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16 Protección de datos
No desenvolvemento desta acción, respectaranse cantas esixencias establece o
Regulamento UE 679/2016 xeral de protección de datos e a Lei orgánica 3/2018, do 5
de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (BOE do
6 de decembro de 2018) e adoptaranse cantas medidas resulten necesarias para
cumprir as súas previsións; en particular, para garantir a seguridade e a integridade
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dos datos persoais e dos dereitos dixitais e a súa protección fronte a alteracións,
perdas, tratamentos ou accesos non autorizados.
Serán de aplicación todos os dereitos e obrigas derivados da normativa aplicable en
materia de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais.
As persoas interesadas poderán acceder aos seus datos, rectificalos e suprimilos, así
como exercer outros dereitos, nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

17 Natureza xurídica e información sobre o procedemento
1 A presente convocatoria ten a natureza xurídica de acto de publicidade non
preceptivo polo que a Consellería de Cultura e Turismo, a través da Secretaría Xeral
de Política Lingüística dá a coñecer voluntariamente o seu interese na creación do
Fondo X21 e anuncia a apertura dun prazo para que as persoas destinatarias poidan
presentar os seus proxectos en desenvolvemento dos principios de liberdade de
acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, non
discriminación e igualdade de trato entre participantes, segundo o previsto no artigo 1
da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, coa finalidade de
que a Consellería de Cultura e Turismo dispoña de información suficiente para
analizar cales son os máis acaídos para o cumprimento dos seus fins e realizar, de ser
o caso, á súa contratación.
2 Na web www.lingua.gal figurarán as bases deste procedemento, os anexos I, II, III e
calquera outra información relevante para a selección de proxectos. Nas webs
institucionais da Consellería de Cultura e Turismo e doutras entidades instrumentais
dependentes dela poderá estar á disposición das persoas interesadas unha ligazón de
acceso á web www.lingua.gal con información sobre o referido procedemento.
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18 Levantamento da suspensión de prazos e termos administrativos durante a
duración do estado de alarma como consecuencia da evolución epidemiolóxica
do coronavirus COVID-19.
1 Para cumprir os fins previstos no Plan de reactivación nos sectores cultural e
turístico fronte aos efectos da crise sanitaria provocada pola COVID-19 e promover
medidas tendentes á recuperación do tecido económico empresarial do ámbito
cultural, ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30.04.2020, polo que
se aproba o desenvolvemento e a execución das liñas de acción nel previstas
quedará excepcionada a suspensión de prazos e termos administrativos previstos nas
disposicións adicionais terceira e cuarta do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo,
polo que se declara o estado de alarma e na Resolución do 15 de marzo de 2020,
da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación
Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de
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traballo do sector público autonómico
epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

como

consecuencia

da

evolución

2 Durante a duración do estado de alarma o persoal que ten encomendada a
tramitación do procedemento previsto para a dotación de contidos culturais e/ou
artísticos que integran o Fondo X21 poderá realizar estas funcións en condicions de
seguridade e normalidade utilizando medios telématicos e mediante as modalidades
de teletraballo ou traballo a distancia, se for necesario.
19 Confidencialidade
1 Sen prexuízo do disposto na lexislación vixente en materia de acceso á información
pública, a Secretaria Xeral de Política Lingüística comprométese a non divulgar a
información facilitada polas persoas participantes nesta convocatoria e que estas
designen como confidencial no momento de presentaren os seus proxectos. O
carácter confidencial afecta, entre outros, aos segredos técnicos ou comerciais, aos
aspectos confidenciais dos proxectos e a calquera outra información cuxo contido
poida ser utilizado para falsear a competencia, xa sexa neste procedemento ou nos
eventuais procedementos de licitación posteriores.
2 O deber de confidencialidade non poderá estenderse a todo o contido do proxecto
do/da propoñente nin a todo o contido dos informes e da documentación que, de ser o
caso, xere directa ou indirectamente a Secretaria Xeral de Política Lingüística no curso
deste procedemento. Só poderá estenderse a documentos que teñan unha difusión
restrinxida e, en ningún caso, a documentos que sexan publicamente accesibles.
20 Recursos
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A presente convocatoria esgota a vía administrativa e as persoas interesadas
poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da
Secretaría Xeral de Política Lingüística, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas (BOE do 2 de outubro de 2015) ou ben interpoñer
directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo previsto legalmente.
.
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21 Aceptación das bases
A participación nesta iniciativa implica a aceptación total das súas bases.
A organización reserva para si o dereito a interpretar as bases desta resolución,
sempre e cando sexa necesario para o seu bo desenvolvemento.

Santiago de Compostela,
O Conselleiro de Cultura e Turismo
PD. O Secretario xeral de Política Lingüística
(Orde do 21 de marzo de 2019)
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