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Segunda edición do
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INFORMACIÓN ÚTIL
PARA SOLICITANTES

Este documento carece de valor xurídico
e ten efectos unicamente informativos.
Para máis detalle consulte as Bases da
Convocatoria na páxina web www.lingua.gal
Máis información:
Teléfono: 687 041 884
Correo electrónico: info-fondox21@xunta.gal
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QUE É O
FONDO XACOBEO?

O Fondo Xacobeo 2021 (Fondo X21) é un repositorio innovador
no que participan activamente profesionais autónomos,
empresas, cooperativas e entidades sen ánimo de lucro
do tecido económico e cultural de Galicia para promover a
súa permanencia e consolidación e, así mesmo, mostrarlle
ao público destinatario o seu talento creativo en forma de
creacións, bens e servizos culturais e lingüísticos en formato
dixital, presencial ou material ou que combinan os diferentes
formatos para contribuír a configurar unha oferta cultural en
lingua galega ampla e plural, favorecer unha maior sensibilización lingüística cara ao galego e estender o seu uso na
sociedade en xeral.
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Calquera proxecto que ao abeiro desta
convocatoria resulte seleccionado servirá
para satisfacer un fin público da Consellería
de Cultura, Educación e Universidade a través
da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
como é o proceso de dinamización da lingua
galega para garantir os dereitos lingüísticos
da poboación de Galicia e, mesmo, doutras persoas que manifesten o seu interese
en comunicarse nesta lingua (colectivos de
neofalantes e persoas interesadas, en xeral).
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O procedemento deseñado para a selección
de proxectos do Fondo X21 segundo a súa
natureza xurídica non é unha subvención,
senón un procedemento de contratación instruído polos trámites da contratación menor
polo que a Consellería de Cultura, Educación
e Universidade, a través da Secretaría Xeral
de Política Lingüística, dá a coñecer voluntariamente o seu interese en dotar de novos
contidos o Fondo X21 e anuncia, a través
dunha segunda convocatoria, 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, do 8 de novembro, de contratos
do sector público.
As persoas adxudicatarias formalizarán a
súa relación coa Administración por medio
da resolución de adxudicación que se lles
notificará individualmente. Segundo os casos,
tamén se poderá formalizar un contrato escrito
onde figuren as condicións previstas para a
execución do contrato adxudicado e, cando
proceda, o réxime de cesión de dereitos de
propiedade intelectual que leve aparellada a
súa execución.

O Fondo está dotado dun crédito orzamentario de 3.000.000 €.
Serán obxecto de adxudicación aqueles
proxectos que obteñan mellor puntuación
na fase de avaliación, ata que se esgote o
crédito e logo da selección correspondente
segundo os trámites regulados nas bases
da convocatoria, os contratos que, de ser o
caso, se adxudiquen serán os seguintes:
1. De adquisición de creacións dixitais orixinais e inéditas para a súa exhibición en liña.
2. De servizos para a organización e realización de espectáculos, representacións teatrais, paes musicais e/ou outras actividades
ou eventos de pequeno formato, así como a
súa itinerancia durante un prazo temporal inferior ao ano natural.
3. De compra de produtos materiais de diversa índole.
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PRAZOS A
TER EN CONTA

Estea atento ao cumprimento dos prazos e, en particular,
aos dos prazos que recolle o cadro.
Estea atento tamén ás novidades que recolle a páxina
www.lingua.gal, porque como pode comprobar ambos os
dous prazos contan desde a publicación nela das bases da
convocatoria, por un lado, e da resolución de adxudicación,
polo outro.
O prazo de 10 días naturais previsto abaixo fai referencia a
un requisito que se lle esixe exclusivamente aos proxectos
cunha contía de máis de 6.000 €, pero teña en conta que, se
non o atende, decaerá en todos os seus dereitos.

Presentar a solicitude de participación

Só para proxectos superiores a 6.000 €:
presentar a acreditación de ter persoal
contratado durante a execución

PRAZO

CONTARÁ DESDE

1 mes

Día seguinte da publicación
das bases en www.lingua.gal
(ata o 8 de abril de 2021)

10 días
naturais

Día da publicación da
resolución de adxudicación
en www.lingua.gal
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QUEN PODE
PRESENTARSE?

Poderán presentarse tanto as persoas físicas como as persoas
xurídicas que cumpran estas dúas condicións:

Que as súas actividades profesionais ou o seu obxecto
social estean relacionados coa
xestión cultural e/ou artística

Que o seu domicilio social
e fiscal estea en Galicia
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As persoas solicitantes deberán ter plena capacidade de obrar e non
estar incursas en ningunha das causas de prohibición de contratar
coas administracións públicas. Son as seguintes:
Profesionais do sector cultural e lingüístico, creativo e artístico galego.
Empresas culturais, e lingüísticas e/ou artísticas.
Cooperativas culturais, e lingüísticas e/ou artísticas.
Entidades ou institucións privadas de carácter cultural e/ou lingüístico
sen ánimo de lucro que teñan persoal laboral contratado para o
desenvolvemento dos seus proxectos (non ter persoal contratado
impide, neste caso, poder acceder á convocatoria).
Cada profesional da cultura, empresa, cooperativa ou entidade cultural presentará un só proxecto, que poderá consistir en calquera dos
bens, servizos, creacións ou actividades previstos no punto 4 das
bases.
(Para máis detalle, consulte a base 6ª da convocatoria).
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AS/OS PARTICIPANTES NA
PRIMEIRA EDICIÓN DO FONDO
PODEN PRESENTARSE DE NOVO?

Si, poden volver a presentarse, tanto se foron adxudicatarios/
as como se non.
As persoas solicitantes que na anterior convocatoria presentaron un proxecto ao Fondo pero non foron avaliados
ao esgotarse o crédito dispoñible poden reformular as súas
propostas ou presentar outras diferentes para adaptarse ás
novidades e vantaxes que ofrecen as novas bases.
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PRAZO, LUGAR DE
PRESENTACIÓN E
MÁIS INFORMACIÓN

1 mes, que comezará a contar desde o día seguinte á publicación das bases na páxina web
da Secretaría Xeral de Política Lingüística (www.lingua.gal).
Data límite: 8 de abril de 2021.

As solicitudes e a documentación presentaranse exclusivamente a través da sede electrónica
da Xunta de Galicia.
Utilizarase o procedemento xenérico PR004A
(http://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A).

(As instrucións detalladas para a presentación das solicitudes e da documentación están recollidas na base 7ª da
convocatoria).

Máis información:
Web: www.lingua.gal
Correo electrónico: info-fondox21@xunta.gal
Teléfono: 687 041 884
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OS PROXECTOS:
QUE MODALIDADES HAI?
As modalidades serán 3, segundo o formato do produto ou servizo presentado:
dixital, presencial e/ou material.

MODALIDADE 1:

MODALIDADE 2:

Produtos en formato dixital

Actuacións presenciais

Nesta clase de produtos debe ter en conta
que:

Creacións en formato presencial pensadas para a súa exhibición ou representación gratuíta en espazos abertos
ou pechados. Por exemplo: pezas musicais, artes escénicas, espectáculos
mixtos, contacontos, obradoiros, xornadas, exposicións temáticas, murais etc.

Deberán ser orixinais e inéditos.
As retransmisións en streaming non se
consideran produtos dixitais (pode ofrecerse
esta opción, pero o seu tratamento será o
mesmo ca o dunha prestación presencial).
As páxinas web e as aplicacións informáticas
quedan fóra do ámbito desta convocatoria.

Combinación de formatos

MODALIDADE 3:
Produtos materiais
Bens e produtos culturais en formato material. Por exemplo: libros, CD, DVD, xogos,
mercadotecnia etc.
(Para máis detalle consulte a base 4ª da convocatoria)

Admitiranse produtos ou servizos que impliquen combinación de formatos. Cando se
dea este caso, lembre marcar no anexo I os
cadros das dúas ou tres modalidades implicadas. O encadramento nunha ou outra modalidade neste caso virá determinado pola parte
do proxecto que, de acordo co orzamento
desagregado, teña maior peso económico.
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MODALIDADE PRESENCIAL:
A OPCIÓN ALTERNATIVA
DE EXECUCIÓN

Esta segunda edición do Fondo X21 introduce unha importante
novidade respecto dos proxectos presenciais. Nesta modalidade será obrigatorio presentar a proposta presencial acompañada dunha opción alternativa de execución para o caso
de que, por motivo da crise sanitaria, o proxecto non poida
ser reprogramado total ou parcialmente noutras datas ou lugares.
Esta opción alternativa consistirá nunha versión dixital do
proxecto presentado capaz, chegado o caso, de substituír
a proposta presencial. Este produto dixital poderá ir acompañado, se así o desexa a persoa solicitante, dun produto
material ou en streaming.

13

A opción alternativa deberá ser explicada a
través dunha memoria e dun orzamento desagregado independentes dos proporcionados
para a proposta presencial.
Deste xeito, os solicitantes desta modalidade
deberán presentar un único proxecto, pero
dúas memorias e dous orzamentos:
O contido da memoria da opción alternativa
deberá ser similar ao da memoria elaborada
para a versión presencial. Non se pretende
que a persoa solicitante presente un segundo proxecto diferente do primeiro, senón unha
versión do mesmo proxecto pero en formato
distinto. Neste sentido, admitiranse pequenos
cambios e axustes orientados a facilitar o cambio dun formato a outro.
Porén, o custo da opción alternativa deberá
ser idéntico ao da opción presencial. No orzamento alternativo admitiranse cambios nos
custos desagregados, pero o resultado da
suma final, é dicir, a contía total do orzamento
proposto, deberá coincidir exactamente co da
versión presencial.
A opción presencial considerarase en todo
caso como a proposta prioritaria e só no caso
de que non fose posible levala a cabo se activará a opción alternativa. Ambas as dúas opcións serán avaliadas pola Comisión de Valoración.
(Para máis detalle consulte a base 8ª da convocatoria)
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A SOLICITUDE

ONDE SE PODE DESCARGAR
A SOLICITUDE?

QUE DOCUMENTOS DEBO
DESCARGAR?

Na web da Secretaría Xeral de Política
Lingüística (na seguinte ligazón:
www.lingua.gal).

O anexo I.
O anexo II.
O anexo III non é necesario neste
momento do procedemento.

QUEN PODE FORMALIZALA?

A QUEN DEBE DIRIXIRSE?

A persoa representante da empresa, a
cooperativa ou a entidade cultural.

Á Secretaría Xeral de Política Lingüística
da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade.

O/a profesional interesado/a.

(Para máis detalle consulte a base 7ª da convocatoria)
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QUE DOCUMENTACIÓN
DEBEN PRESENTAR AS
PERSOAS SOLICITANTES?

No prazo de presentación de solicitudes, as persoas solicitantes deberán presentar a seguinte documentación:
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En todos os casos:
ANEXO I (descárgase na web e contén: datos
persoais; datos xerais sobre o proxecto; modalidade na que se inscribe; recomendacións
para a confección da memoria e do orzamento; autorización para a consulta de datos).
ANEXO II (descárgase na web e contén: declaración responsable).
DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
(Elabóraa a persoa solicitante de acordo coas instrucións contidas nas bases):
Memoria (3 páxinas máximo; deberá explicar
as características do proxecto proposto e a
capacidade técnica e artística que ten a persoa solicitante para executalo).
Orzamento (1 páxina máximo; deberá ser
desagregado e adecuado aos prezos do mercado).

Ademais, no caso dos proxectos presenciais
deberase achegar tamén:
2ª MEMORIA, que conterá unha versión alternativa do proxecto presentado, que terá o
formato de produto dixital, ou ben dunha combinación de produto dixital e material (para o
caso de que, debido á crise sanitaria, fose
imposible executar o proxecto de xeito presencial)
2º ORZAMENTO, que acompañará á versión
alternativa. Deberá ser desagregado e adecuado a prezos de mercado. Teña en conta
tamén que a versión alternativa deberá ter un
custo idéntico á primeira opción.
Non se admitirán arquivos PDF cubertos a
man, escaneados ou cubertos no ordenador
con sinatura manuscrita e escaneados.

No caso de solicitantes que actúen por medio de representante, e só naqueles casos nos que se
careza de certificado de representación electrónico:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE REPRESENTACIÓN (ver o apartado seguinte)
(Para máis detalle consulte a base 8ª da convocatoria)
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ACTUACIÓN POR MEDIO
DE REPRESENTANTE

As persoas solicitantes poderán actuar no procedemento por
medio dunha persoa representante, coa cal se entenderán as
actuacións administrativas. De acordo coa lexislación vixente,
para formular solicitudes é obrigatorio acreditar a representación.
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CANDO TEÑO QUE ACREDITAR
A REPRESENTACIÓN?
No momento de presentar a solicitude na
sede electrónica da Xunta de Galicia, acompañando o resto de documentación.

EN QUE CASOS TEÑO QUE ACREDITAR
A REPRESENTACIÓN?
Se a persoa representante actúa por medio
dun certificado de representación electrónico
non precisa presentar ningún documento
que demostre a súa capacidade para representar.
Si terá que acreditar a súa capacidade se
non dispón deste certificado. Neste caso deberá achegar a seguinte documentación:
No caso de persoas físicas que actúen en
representación de persoas xurídicas:
- Copia de escritura / estatutos / acta fundacional da persoa xurídica (da que se deduza
a representación).
No caso de persoas físicas que actúen en representación doutras persoas físicas.
- Autorización expresa asinada.
- Copia do DNI da persoa representada.
(Para máis detalle consulte as base 7ª e 8ª da convocatoria)
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CAUSAS
DE EXCLUSIÓN
As solicitudes, xunto cos anexos e a documentación complementaria, só se poden
presentar a través da sede electrónica da
Xunta de Galicia. As persoas solicitantes
que as presenten de xeito presencial quedarán excluídas.

As persoas solicitantes só poderán presentar un único proxecto por NIF. En caso de
duplicidade, quedarán excluídas.

Se varias persoas solicitantes presentan
proxectos idénticos ou substancialmente
similares, quedarán todas elas excluídas.

As persoas físicas que formen parte dos
órganos de goberno, administración ou
representación das persoas xurídicas participantes non poderán presentar outro
proxecto separado de xeito individual. De
darse o caso, quedarán excluídas.

As persoas solicitantes que non presenten
o anexo I, a memoria ou o orzamento desagregado serán excluídas. Tamén serán
excluídas se os referidos documentos non
cumpren cos requisitos mínimos esixidos
nos apartados 1.3.1), 1.3.2) 1.3.3) e 1.3.4)
da base 8ª da convocatoria ou cando os
arquivos PDF estean cubertos a man, escaneados ou cubertos no ordenador con sinatura manuscrita e escaneados..

Rexeitaranse os proxectos que presenten
unha memoria técnica carente de claridade
ou que promova unha mensaxe ofensiva,
discriminatoria ou cuxos contidos non se
axusten ás bases desta resolución, inciten
ou promovan unha mensaxe ofensiva,
violenta, discriminatoria ou atenten contra os
dereitos fundamentais das persoas. Rexeitaranse tamén aqueles proxectos nos que
se detecte unha ausencia total de adecuación
dos custos aos prezos de mercado.
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A calidade técnica dos proxectos, segundo
os criterios dos apartados 3.1), 3.2), 3.3) e
3.4) da base 15ª da convocatoria, acadará
unha puntuación máxima de 75 puntos e
rexeitaranse aqueles que na suma destes
apartados acaden unha puntuación inferior
a 35 puntos.

A comisión técnica de valoración tamén
rexeitará aqueles proxectos que non acaden unha puntuación mínima no apartado
3.4) da base 15ª relativa á calidade lingüística do proxecto segundo o previsto no
seu protocolo de obxectivación de criterios
de selección que se publicará na web
www.lingua.gal.

Non se aceptarán proxectos que recibisen
axudas ou subvencións de órganos pertencentes á Administración xeral da Xunta
de Galicia, ou de entidades instrumentais
dela dependentes ou doutras administracións públicas ou entidades privadas, cando versen sobre o mesmo obxecto susceptible de ser contratado pola Secretaría Xeral
de Política Lingüística, e que será, segundo
os casos, a adquisición de creacións dixitais para a súa exhibición en liña, a contratación de servizos para a organización
e realización de espectáculos, representacións teatrais, pases musicais e/ou outras
actividades ou eventos de pequeno formato, así como a súa itinerancia durante un
prazo temporal inferior ao ano natural e/ou
a compra de produtos materiais de diversa
índole.

A clasificación do proxecto realizada pola
persoa solicitante nunha modalidade que, a
xuízo do órgano instrutor do procedemento,
sexa errónea non será causa de exclusión
da convocatoria se, a xuízo deste, pode clasificala noutra.

Non é causa de exclusión a clasificación incorrecta de modalidade.
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QUE ORZAMENTO
MÁXIMO DEBEN TER
OS PROXECTOS?
Os proxectos non poderán superar uns determinados límites orzamentarios. Este ano hai 2
novidades importantes: os importes máximos
increméntanse e cambia o criterio para aplicalos.
Por unha banda, o importe máximo dos proxectos
incrementase ata un 50 % respecto da primeira
convocatoria do Fondo X21 e sitúase en 6.000
€ e 15.000 € (incluídos todos os impostos),
respectivamente.
Por outra banda, o criterio para aplicar este
límite xa non consiste en distinguir se a persoa
solicitante é unha persoa física ou xurídica.
Nesta ocasión, como un dos obxectivos principais do Fondo X21 é estimular a contratación
laboral, aplicarase un límite ou outro dependendo de se a persoa solicitante vai ter persoas
contratadas ao seu cargo durante a execución
do proxecto.
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CAL É O IMPORTE MÁXIMO QUE PODE TER O PROXECTO?
O importe máximo dos proxectos presentados será:
Para os proxectos presentados por profesionais ou empresas culturais e
lingüísticas que acrediten ter algunha persoa contratada a cargo da súa
organización profesional ou empresarial durante o desenvolvemento do
seu proxecto: ata 15.000 €.
Para os proxectos presentados por por profesionais ou empresas culturais e lingüísticas que non acrediten tal circunstancia: ata 6.000 €.
As cooperativas, pola súa propia configuración xurídica de traballo asociado, poderán presentar sempre proxectos cun importe máximo de ata
15.000 €, se cumpren os demais requisitos e condicións das bases da
convocatoria.
As entidades ou institucións privadas de carácter cultural e/ou lingüístico
sen ánimo de lucro só poderán presentar proxectos cun importe máximo de ata 15.000 € se cumpren os requisitos e condicións das bases
da convocatoria e acreditan que teñen persoal laboral contratado para o
desenvolvemento do seu proxecto.

(Para máis detalle consulte a base 11ª da convocatoria)
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CANDO E COMO SERÁ PRECISO
ACREDITAR QUE SE TERÁ ALGUNHA
PERSOA CONTRATADA DURANTE
A EXECUCIÓN DO PROXECTO?

Este requisito só se lles esixirá aos proxectos con orzamentos
superiores a 6.000 € e máximo de 15.000 €.
CANDO?
Unha vez que o proxecto sexa seleccionado.
Non se terá que acreditar tal circunstancia na presentación
de solicitudes. Porén, e para a correcta clasificación dos
proxectos, no anexo II as persoas solicitantes comprométense a xustificar documentalmente a contratación de persoal no caso de resultar seleccionados os seus proxectos.

PRAZO
Cando sexa publicada a resolución cos proxectos seleccionados, abrirase un prazo improrrogable de 10 días
naturais para achegar a documentación xustificativa.
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COMO
Por medio da presentación dalgún destes documentos:
Documento oficial da Seguridade Social
RNT (relación nominal de traballadores)
Outra documentación xustificativa da alta na Seguridade
Social do persoal contratado

QUE SUCEDE SE NON SE PRESENTA ESTA
XUSTIFICACIÓN NO PRAZO CORRESPONDENTE?
Entenderase que a persoa solicitante decae nos seus dereitos (causa baixa no procedemento para a selección de
propostas).
(Para máis detalle consulte a base 11ª da convocatoria)
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COMO SE CALCULA E
ELABORA O ORZAMENTO
DESAGREGADO?

O tope orzamentario inclúe todos os impostos. Isto significa que para asegurarse que
non supera o límite establecido, a persoa solicitante deberá sumar no orzamento a base
impoñible + IVE. Esa suma non debe superar, en ningún caso, o importe máximo que se
pode solicitar.
No caso de que a persoa solicitante estea
sometida a unha retención por IRPF o importe líquido resultante da operación: BI + IVE
-IRPF será o que reciba o solicitante, aínda

que o contrato se asine polo importe total da
factura, composto pola BI + IVE, dado que o
importe do IRPF é aboado a Facenda pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística, en
concepto de retención a favor da persoa solicitante.
Se está exento do pagamento dalgún destes
impostos, deberá xustificar debidamente a
exención citando o artigo e a lei que lle resulte de aplicación.
Serán por conta da persoa licitadora todos os
gastos necesarios para o desenvolvemento e
execución do proxecto e deberán xustificarse no orzamento desagregado.
(Para máis detalle consulte as bases da 8ª e 11ª convocatoria)
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A LINGUA
DOS PROXECTOS

Na presentación, deseño, desenvolvemento
e execución dos proxectos e dos produtos,
bens ou servizos ofrecidos neles utilizarase a
lingua galega. Non obstante, coa finalidade
de promover o plurilingüismo, poderán incluír
versións ou subtítulos noutras linguas.
Os textos en galego, tanto orais como escritos, deberán respectar as normas ortográficas e morfolóxicas aprobadas pola Real Academia Galega.
A calidade lingüística será un criterio avaliado
pola comisión de valoración correspondente.
Todos os proxectos adquiridos para o Fondo
X21 terán, como mínimo, as mesmas características técnicas e de calidade ofertadas na
memoria técnica e descritiva do proxecto, incluída a calidade da lingua e, polo tanto, para
o caso de que o proxecto sexa seleccionado,

poderá motivar a resolución do contrato que
o referido proxecto non ofreza un modelo lingüístico, oral e/ou escrito, de calidade. Neste
caso, antes de propor a resolución do contrato, a Secretaría Xeral de Política Lingüística
poderá solicitar, as correccións que estime
pertinentes ata a súa enteira satisfacción e os
adxudicatarios deberán realizalas dentro do
prazo outorgado para a súa execución. Para
o caso dos servizos presenciais, antes da
súa execución o órgano contratante poderá
solicitar no contrato que se asine unha mostra gravada de 2 minutos de duración.
O custo da tradución e/ou revisión lingüística dos proxectos e dos bens, produtos ou
servizos ofrecidos neles ao abeiro das bases
desta resolución será por conta das persoas
licitadoras interesadas neste procedemento
e considerarase igualmente un custo de execución do proxecto presentado.
(Para máis detalle, consulte as bases 12ª, 13ª e 15ª da
convocatoria, así como o protocolo de obxectivación
dos criterios de selección das comisións de valoración
que se publicará na web www.lingua gal)
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OS PROXECTOS
TEÑEN QUE SER
ORIXINAIS?

Os dixitais deberán ser orixinais e inéditos.
Os presenciais e materiais non teñen por que selo.
(Para máis detalle consulte a base 4ª da convocatoria)
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COMO SE VALORARÁN
OS PROXECTOS?

QUEN VALORA OS PROXECTOS?
Para cada unha das tres modalidades constituirase unha comisión de valoración. Esta
comisión poderá estar asistida por un equipo auxiliar de traballo, en caso necesario.

No prazo máximo de 10 días naturais desde
a finalización do prazo de presentación de
solicitudes publicarase en www.lingua.gal a
seguinte información:
A composición das comisións de valoración.

Cada comisión de valoración estará constituída por un máximo de 5 persoas, que serán nomeadas polo secretario xeral de Política Lingüística.

O protocolo que permitirá obxectivar a puntuación dos diferentes criterios de selección.

VALORARANSE TODOS OS
PROXECTOS?

QUE CRITERIOS SE SEGUIRÁN PARA A
VALORACIÓN?

Todos os proxectos que se presenten no
prazo correspondente serán avaliados e clasificaranse en sentido decrecente segundo
a puntuación outorgada polas comisións de
valoracións. Contrataranse aqueles proxectos que obteñan maior puntuación ata esgotar o crédito asignado á convocatoria.

Os criterios técnicos e económicos de valoración son os que figuran nos apartados 3.1)
3.2).3.3) 3.4) e 3.5) da base 15ª da convocatoria.
(Para máis detalle consulte a base 15ª da convocatoria)
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PUBLICACIÓN E
NOTIFICACIÓN DOS
PROXECTOS SELECCIONADOS

COMO SE DARÁN A COÑECER
PROXECTOS SELECCIONADOS?

OS

Os proxectos seleccionados publicaranse
para cada modalidade mediante unha resolución administrativa do secretario xeral de
Política Lingüística.
Nela indicarase por orde decrecente a puntuación obtida por cada proxecto.
Esta publicación terá efectos informativos,
pero non xerará dereitos económicos en favor das persoas licitadoras.

ONDE SE PUBLICARÁ A RESOLUCIÓN?
Na web www.lingua.gal.
NOTIFICACIÓN
Despois da publicación, notificarase individualmente a resolución de adxudicación do
contrato correspondente.
Esta notificación individual é a que xera dereitos económicos en favor das persoas solicitantes.
(Para máis detalle consulte a base 16ª da convocatoria)
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QUE PASA COS PROXECTOS
NON SELECCIONADOS POR
ESGOTAMENTO DE CRÉDITO?

Ademais daqueles proxectos que as comisións de valoración desestimen de acordo
cos criterios técnicos e económicos de valoración previstos na base 15ª da convocatoria,
pode haber proxectos que non se seleccionen porque o crédito orzamentario do Fondo
X21 non abonde para adquirilos.

Naqueles casos nos que outros proxectos
seleccionados con maior puntuación causen
baixa no procedemento, ou ben naqueles casos nos que as persoas licitadoras renuncien
á adxudicación, seleccionaranse os proxectos que estean na lista de agarda, respectando a orde de puntuación.

Por esta razón, xunto coa resolución publicarase tamén unha lista de agarda na que se
incluirán aqueles proxectos que cumpran os
requisitos e as condicións das bases, pero
que non fosen seleccionados por esgotamento do crédito asignado para a tramitación
do procedemento.

(Para máis detalle consulte a base 16ª da convocatoria)
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PRAZOS DE
EXECUCIÓN

O prazo de execución dos contratos adxudicados rematará na data que se especifique na resolución de adxudicación ou no contrato correspondente e sempre antes do 15 de decembro.
(Para máis detalle consulte a base 17ª da convocatoria)

QUE PASA COS PROXECTOS
UNHA VEZ REMATADOS?
Os proxectos do Fondo X21 serán accesibles gratuitamente de xeito público a través de plataformas dixitais, páxinas web,
redes sociais e prensa escrita que determine a Consellería de Cultura, Educación
e Universidade, así como a través doutros
soportes físicos ou dixitais, redes e circuítos
culturais desta consellería e, tamén, cando
así se considere, a través doutros itinerarios materiais, plataformas dixitais ou redes

doutras entidades ou empresas públicas
ou privadas que manifesten o seu interese
na difusión e divulgación dos proxectos do
Fondo X21 de forma gratuíta para o público
destinatario.
As persoas solicitantes poderán divulgar os
seus proxectos nas súas redes e canles coa
autorización da Secretaría Xeral de Política
Lingüística e unha vez que estean publicados na web www.lingua.gal.
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GUÍA DO
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