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Resolución do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se acorda darlles
publicidade ás bases da segunda convocatoria para presentar creacións
culturais, bens ou servizos de consideración análoga, coa finalidade de
incrementar os contidos creativos de interese cultural e lingüísticos do
denominado Fondo de proxectos culturais en lingua galega 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.

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde clasificou como pandemia
internacional a crise de saúde pública ocasionada pola covid-19. O ano 2020 estivo
presidido por unha enorme crise de saúde e inestabilidade económica, social e mesmo
emocional. Ata esa data, conceptos como confinamento, uso obrigatorio de máscaras
ou distanciamento social ─como medidas preventivas contra os efectos da pandemia─
eran descoñecidas para a maioría da poboación. Rematado o ano 2020, os termos
indicados forman parte do vocabulario habitual da poboación e a pandemia da covid19 segue afectando moitos aspectos das nosas vidas.
As restricións e limitacións de mobilidade, o peche de establecementos e outras
medidas de contención dispostas para controlar a propagación do virus e aliviar así a
presión sobre o sistema de saúde tiveron e seguen a ter un importante impacto no
crecemento económico que, pola súa magnitude, abarca toda a sociedade e as súas
estruturas organizativas, representativas e tamén os axentes económicos, sociais,
tecnolóxicos culturais e doutros ámbitos sectoriais que conforman o tecido económico
dos territorios afectados.
Neste tempo, a economía da cultura e a creatividade perdeu aproximadamente o 31 %
dos seus ingresos e as repercusións da covid-19 séntense en todo o sector (as artes
escénicas, a música, os proxectos editoriais e bibliográficos, as actividades
audiovisuais etc.). Neste contexto, cómpre que as administracións públicas poñan en
marcha iniciativas que sirvan para acelerar a recuperación e, desta forma, aproveitar o
talento individual e colectivo das persoas implicadas na vida cultural e creativa galega
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para promover a transición cara a outros modelos de negocio máis innovadores e
orientados ao consumo dixital, que debe ir da man dun marco xurídico sólido que
permita o desenvolvemento do investimento privado na produción e distribución de
bens e servizos culturais e creativos en condicións óptimas para que o investimento
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necesario garanta ingresos xustos para os creadores e as empresas de bens e
servizos culturais.
O tecido produtivo cultural galego caracterízase por estar constituído, en gran parte,
por profesionais autónomos e pequenas ou medianas empresas que, en moitos casos,
prestan os seus servizos nos eidos da mediación e da xestión cultural, da educación,
da xuventude, da igualdade e noutros ámbitos de actuación 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 á sociedade en xeral. No actual contexto de escasa
actividade cultural por mor das circunstancias limitativas e restritivas derivadas da
covid-19, cómpre poñer en marcha mecanismos para desenvolver os seus proxectos
culturais e ou artísticos en lingua galega a través de itinerarios virtuais e/ou físicos de
carácter público ou privados e, así mesmo, establecer as canles para que se
incorporen ao repositorio de contidos do Fondo X21, que foi creado para dinamizar o
uso da lingua galega no eido da creación e da produción cultural e artística galega coa
finalidade de darlles visibilidade ás propostas do sector e mostrar o seu talento. A
contratación de diferentes proxectos segundo un procedemento instruído polos
trámites da contratación menor e que descansa sobre a base dunha convocatoria
pública e voluntaria para a selección de propostas é unha forma áxil e transparente de
poñer en marcha moitos proxectos culturais en beneficio da sociedade en xeral para
desenvolver

os principios de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade, 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.
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade é o órgano da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ao que lle corresponden as competencias
en materia de fomento da cultura e da creación e difusión cultural en Galicia,
competencias que ten asignadas en virtude do establecido no artigo 27.19 da Lei
orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de autonomía de Galicia
e que se concretan no Decreto 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a
súa estrutura orgánica. Cítanse, entre outras, o fomento, a promoción e difusión da
cultura e do patrimonio cultural, dos aspectos vinculados á protección e promoción dos
Camiños de Santiago, a contribución ao desenvolvemento do libro, a colaboración na
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promoción plástica, a danza, a música, a imaxe e o son e as artes líricas e
coreográficas.
A Secretaría Xeral de Política Lingüística é o órgano da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia ao que lle corresponden as competencias e
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funcións en materia de promoción e ensino da lingua galega e de dirección,
planificación, coordinación e execución da política lingüística da Xunta de Galicia. Con
este fin debe promover e desenvolver medidas para o fomento do uso do idioma
galego nos diferentes eidos sociais e económicos de Galicia para contribuír a
incrementar a dispoñibilidade de produtos e servizos en galego.
Enténdese por dinamización lingüística o proceso de promoción da lingua que se leva
a cabo mediante o emprego integrado de todas as ferramentas que faciliten este
proceso e, neste marco de actuación, os proxectos culturais en lingua galega do
Fondo X21 favorecen unha maior sensibilización lingüística cara ao galego para
estender o seu uso na sociedade en xeral.
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 e segundo o previsto no artigo 12 da Orde
do 14 de setembro de 2010 pola que se crea a Rede de Dinamización Lingüística a
Secretaria Xeral de Política Lingüística garante o financiamento das actividades de
dinamización lingüística das institucións, entidades sen ánimo de lucro e dos concellos
adheridos a Rede de Dinamización Lingüística de acordo coa programación anual das
súas actividades aprobada polo Consello de Membros.
Mediante a Resolución do 22 de maio de 2020, a Secretaría Xeral de Política
Lingüística publicou as bases para presentar creacións culturais, bens ou servizos de
consideración análoga, coa finalidade de configurar un fondo de contidos creativos de
interese lingüístico, cultural e artístico, denominado Fondo de proxectos culturais
Xacobeo 2021 (en diante Fondo X21), e anunciou a apertura do prazo para que as
persoas físicas e xurídicas do sector cultural interesadas puidesen presentar as súas
iniciativas.
A través da primeira convocatoria do Fondo X21 contratáronse 353 proxectos culturais
e creativos procedentes de profesionais autónomos do ámbito cultural, de empresas,
de cooperativas e de entidades ou institucións privadas de carácter cultural que
xestionan actividades culturais de diversa índole. Malia iso, no exercicio económico
2020, parte dos proxectos presentados non foron avaliados por insuficiencia de crédito
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orzamentario e as persoas licitadoras dos referidos proxectos poderán reformular as
súas propostas para adecualas aos requisitos e condicións das novas bases que se
publican ao abeiro desta segunda convocatoria do Fondo X21 e concorrer en
igualdade de condicións con respecto aos demais ofertantes.
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Como novidade respecto da convocatoria anterior, nesta segunda convocatoria
acurtaranse os prazos de presentación de solicitudes e as comisións de valoración
realizarán a avaliación de proxectos nunha única fase e non de xeito sucesivo. Tamén
se modifica a clasificación das modalidades dos proxectos por razóns de
oportunidade, que non se realizará en función das diferentes áreas temáticas de
desenvolvemento dos proxectos presentados (como poden ser a música, as artes
escénicas, os audiovisuais, os proxectos bibliográficos, expositivos, literarios,
Xacobeo, turismo, etc.) senón en función dos formatos que ofrezan as persoas
interesadas e que poden ser proxectos dixitais, presenciais e/ou materiais. En
calquera das modalidades será posible combinar diferentes formatos e, neste caso, as
persoas licitadoras para clasificar un proxecto nalgunha delas atenderán ao peso
económico do formato principal.
O importe máximo dos proxectos susceptibles de seren seleccionados increméntase
ata un 50 % respecto da primeira convocatoria do Fondo X21 e os profesionais e as
empresas do sector cultural e lingüístico participantes no procedemento recibirán ata
6.000 € máximo ou ata 15.000 € máximo, se, neste último caso, acreditan ter algunha
persoa contratada a cargo da súa organización profesional ou empresarial durante o
desenvolvemento do seu proxecto como medida para estimular a contratación laboral
nun momento necesario para o sector. As entidades ou institucións privadas de
carácter cultural e/ou lingüístico sen ánimo de lucro só poderán participar neste
procedemento

se

acreditan

que

teñen

persoal

laboral

contratado

para

o

desenvolvemento dos seus proxectos. As cooperativas, se cumpren os restantes
requisitos e condicións das bases da convocatoria, pola súa propia configuración
xurídica de traballo asociado poden acceder a proxectos cun importe superior a 6.000
€, ata un máximo de 15.000 €.
Polos motivos expostos, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a través
da Secretaría Xeral de Política Lingüística, manifesta o seu interese por incrementar o
repositorio de proxectos culturais e lingüísticos do Fondo X21 e publicar as bases
dunha segunda convocatoria pública e non preceptiva no eido da contratación menor
para que todas as persoas interesadas poidan presentar os seus proxectos en
calidade de licitadoras e, en virtude dela, analizar cales son os máis acaídos para o
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cumprimento dos seus fins e promover, de resultar seleccionados, a súa contratación
a través dos mecanismos legalmente previstos de acordo coa normativa vixente en
materia de contratación.
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Por todo o exposto e, de conformidade coas atribucións que teño conferidas, aprobo
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as seguintes bases e resolvo a súa publicación:
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1. Obxecto da convocatoria e finalidade
1 A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a través da Secretaría Xeral de
Política Lingüística, regulará mediante a presente convocatoria o procedemento para a
selección e contratación de proxectos culturais e lingüísticos que incrementarán os
contidos do Fondo X21, que é un repositorio innovador do órgano competente en
materia de cultura e promoción da lingua galega do goberno da Comunidade Autónoma
de Galicia e 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.
2 Os produtos, bens e servizos ofrecidos nos proxectos do Fondo X21 serán
accesibles gratuitamente de xeito público a través das 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 ou doutras entidades da Xunta de Galicia ou dos concellos
que conforman a Rede de Dinamización Lingüística (RDL), os centros educativos de
Galicia, as redes de difusión de Agadic, a Rede de bibliotecas públicas, a Rede de
museos e de arquivos, instalacións e salas de exposicións da Cidade da Cultura e,
tamén, cando así se considere, a través doutros itinerarios materiais, plataformas
dixitais ou redes doutras entidades públicas ou privadas que manifesten o seu interese
na difusión e divulgación dos proxectos do Fondo X21 de forma gratuíta para o público
destinatario.
3 Logo da selección correspondente segundo os trámites regulados nas bases desta
convocatoria, os contratos que, de ser o caso, se adxudiquen serán os seguintes:
3.1 De adquisición de creacións dixitais orixinais e inéditas para a súa exhibición en
liña.

CVE: phc8QLulA8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

3.2 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.
3.3 De compra de produtos materiais de diversa índole.
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4 A resolución de adxudicación ou o documento contractual de formalización do
contrato

menor especificará expresamente o réxime de cesión de dereitos de
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propiedade intelectual que corresponda en cada caso.
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2. Obxectivo xeral e operativos da convocatoria
O obxectivo xeral da convocatoria consiste en proporcionarlles apoio e visibilidade
inmediata ás empresas, cooperativas, entidades culturais e profesionais da cultura e
de creación artística da Comunidade Autónoma de Galicia para que os seus proxectos
sexan susceptibles de integrárense na Estratexia da Cultura Galega da Consellería de
Cultura, Educación e Universidade (ECG21) dinamizar a través deles a lingua galega
e difundir, ao mesmo tempo, unha mensaxe e unha imaxe de marca diferencial propia
de Galicia e dos seus proxectos culturais vinculados á calidade e á innovación.
Os obxectivos operativos para o cumprimento dos fins desta convocatoria son, entre
outros, os seguintes:
Promover a existencia dunha oferta de produtos dixitais e/ou materiais e de servizos e
de actividades presenciais de dinamización cultural e lingüística de pequeno formato e
asistencia limitada en lingua galega para reforzar a acción estratéxica de fomento e
creación da cultura e de protección, difusión, conservación e posta en valor do
patrimonio cultural galego.
Promover o ámbito dixital a través de creacións culturais e/ou artísticas orixinais e
inéditas en formato dixital de carácter cultural e lingüístico de calidade para atender as
necesidades comunicativas, de formación e de lecer das franxas de idade máis novas
e das súas familias, da mocidade co fin de crear na cultura xuvenil espazos de uso do
galego, do alumnado dos centros educativos, das persoas neofalantes, do tecido
empresarial de Galicia ou de calquera outro ámbito sectorial e, así mesmo, do
conxunto da sociedade para incidir na sensibilización social a favor da cultura e da
lingua galegas e na oportunidade da súa transmisión interxeracional ás novas
xeracións a través de experiencias modernas e innovadoras. Este obxectivo entronca
directamente cos postulados da Estratexia Dixital 2030, que persegue construír unha
Galicia máis aberta, accesible e interactiva nos diferentes eidos estratéxicos que
recolle e, entre eles, o eido da creación cultural.
Promover o ámbito do patrimonio cultural galego, a investigación e a innovación en
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materia cultural e lingüística a través de proxectos e programas de actividades
orientadas á realización de efemérides galegas e internacionais destinadas a
promover o idioma galego e a diversidade lingüística, tales como o Día Internacional
da Lingua Materna, o Día Europeo das Linguas, o Mes da Ciencia en Galego, o Día
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das Letras Galegas, a toponimia e outras manifestacións do patrimonio cultural
inmaterial galego, como as lendas, os mitos e os usos e costumes sociais propios de
Galicia, coa finalidade de dinamizar un consumo cultural máis interactivo e
participativo.
Promover o acercamento ao ámbito lusófono como unha oportunidade para a lingua
galega como idioma útil para a comunicación internacional cos países de lingua
portuguesa e facer visible a vantaxe competitiva que supón para a cidadanía o
coñecemento e uso do galego e afondar nos vencellos que unen Galicia e a súa lingua
propia coas comunidades de lingua portuguesa, de acordo cos postulados da Lei
1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa
lusofonía.
Promover as experiencias musicais e as artes escénicas, visuais ou audiovisuais
innovadoras, que incluirán a lingua galega como creadora de cultura e vehículo de
posibilidades representativas e marca de identidade galega de calidade.
Promover a creación e divulgación de bens ou servizos culturais de carácter editorial,
literario ou expositivo en lingua galega.
Promover a incorporación da

lingua galega en eidos de acción relacionados con

proxectos e iniciativas de divulgación da ciencia e, mesmo, na literatura científica.
Promover o fenómeno do Xacobeo e os Camiños de Santiago para dispor dunha
oferta ampla de produtos culturais e de accións dinamizadoras da cultura en lingua
galega que reforcen a imaxe de Galicia como destino cultural de calidade e elemento
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imprescindible para a cohesión territorial e inclusión social a través da cultura.
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3. Ámbito de actuación da convocatoria
1 O ámbito de actuación desta convocatoria son os proxectos culturais en lingua
galega que se incorporarán ao repositorio de contidos do Fondo X21 e servirán de
canle para mostrar o talento das persoas profesionais e creadoras culturais galegas.
2 O fío condutor da temática dos proxectos culturais e lingüísticos susceptibles de
seren seleccionados e contratados ao abeiro desta convocatoria xirará arredor dos
eixes de acción estratéxica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que
estean aliñados coa Estratexia da Cultura

Galega

da Consellería de Cultura,

Educación e Universidade (ECG21) e co eixe 6 da Estratexia Galicia Dixital 2030 para
poñer en valor e dinamizar a identidade cultural galega e o seu patrimonio cultural
material ou inmaterial e, así mesmo, promover medidas tendentes a favorecer o uso
do idioma galego nos distintos ámbitos sobre os que incide o Plan xeral de
normalización da lingua galega, para garantir que calquera persoa poida vivir e
desenvolverse plenamente en galego.
3 O contido dos proxectos incluirá tamén de xeito transversal principios e valores
democráticos que fomenten a igualdade entre homes e mulleres, o respecto á
diversidade e á diferenza, a integración da perspectiva de xénero, o fomento de
accións positivas e o uso da linguaxe non sexista, a solidariedade, a colaboración e
calquera dos obxectivos de desenvolvemento sustentable propostos pola Asemblea
Xeral de Nacións Unidas e que inspiran as actividades da axenda cultural galega,
entre outros: a fin da pobreza, fame cero, saúde e benestar, accións polo clima,
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educación de calidade, paz, xustiza, concordia, institucións sólidas etc.
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4. Formatos e modalidades
1 Os formatos dos proxectos culturais e lingüísticos do Fondo X21 serán dixitais,
presenciais, materiais ou combinarán calquera destes formatos. Deberán incluír
algunha das creacións, bens ou produtos culturais e servizos que se indican nos
apartados 3.1), 3.2) e 3.3) desta base e a súa clasificación en diferentes modalidades
establécese só para os efectos da súa valoración en atención ao formato dixital,
presencial ou material do obxecto principal ofertado.
2 Calquera dos proxectos presentados nos diferentes formatos incluirá a dimensión
lingüística como un elemento de cohesión do seu contido para o cumprimento dos
obxectivos de dinamización do uso da lingua galega en calquera dos ámbitos de
acción que se desenvolvan.
3 Os proxectos que combinen diferentes formatos clasificaranse na modalidade que
teña un peso económico maior, de acordo co indicado pola persoa licitadora no anexo
I da solicitude. 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.
3.1 Modalidade I: Proxectos dixitais orixinais e inéditos
Son as creacións culturais e/ou artísticas orixinais e inéditas en formato dixital que non
fosen exhibidas anteriormente noutras plataformas dixitais.
3.1.1 As retransmisións en directo de pezas musicais ou artísticas en streaming non se
considerarán produtos dixitais ao abeiro desta convocatoria e terán o mesmo
tratamento que un formato presencial, agás que a retransmisión en streaming sexa
gravada para a súa exhibición en canles dixitais de titularidade da Consellería de
Cultura, Educación e Universidade baixo un dominio web da Xunta de Galicia. Neste
suposto, a gravación levará aparellada a cesión dos dereitos patrimoniais de
propiedade intelectual para a súa reprodución, difusión e comunicación pública nos
termos previstos no apartado 4) da base 12ª desta resolución.
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3.1.2 As páxinas web, aplicacións informáticas ou outros desenvolvementos
tecnolóxicos quedarán excluídos das bases desta resolución tendo en conta que a
finalidade da contratación é adquirir contidos para o repositorio do Fondo X21 ou, de
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ser o caso, contratar o desenvolvemento de determinados servizos ou actividades de
carácter cultural e lingüístico.
3.2 Modalidade II: Proxectos presenciais
Son as creacións culturais ou artísticas en formato presencial, que poderán ser
orixinais e inéditas ou non, así como a prestación doutros servizos de deseño,
produción, montaxe e realización de actividades ou eventos culturais en lingua galega
(pezas musicais, artes escénicas, espectáculos mixtos, contacontos, obradoiros,
xornadas, exposicións temáticas, ou a elaboración de murais e outras obras artísticas
de carácter material etc.) que sirvan para a súa representación ou exhibición de forma
gratuíta en espazos abertos ou pechados, públicos de Galicia como forma de atraer o
publico destinatario.
3.3 Modalidade III: Proxectos materiais
Son bens e produtos orixinais e inéditos ou non en forma de libros, audiolibros, xogos,
fotografías, pinturas, produtos de mercadotecnia e/ou calquera outra representación
material que incorpore a lingua galega en forma de comentarios, viñetas ou

CVE: phc8QLulA8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

explicacións en galego.
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5. 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, 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.
2 Na web www.lingua.gal figurarán as bases deste procedemento para a contratación
menor de proxectos, os anexos I, II, III e calquera outra información relevante. Para
tales efectos, a guía do procedemento configúrase como un documento informativo
básico que describirá as diferentes fases do procedemento e as obrigas das persoas
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interesada en cada unha delas.
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6. Persoas destinatarias da convocatoria
1 Poderán presentar proxectos culturais e lingüísticos 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.
1.1 Profesionais do sector cultural e lingüístico, creativo e artístico galego
1.2 Empresas culturais, e lingüísticas e/ou artísticas
1.3 Cooperativas culturais, e lingüísticas e/ou artísticas
1.4 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.
2 Cada profesional da cultura, empresa, cooperativa ou entidade cultural
presentará un só proxecto que poderá conter unha ou máis creacións culturais,
lingüísticas e/ou artísticas, bens culturais e servizos ou actividades das previstas
nos apartados 3.1), 3.2) e 3.3), da base 4ª desta resolución.
3 As persoas físicas que formen parte dos órganos de goberno, de administración ou de
representación doutras empresas, cooperativas ou entidades sen ánimo de lucro do
sector cultural e lingüístico, creativo e artístico galego que concorran a esta convocatoria
non poderán presentar, ademais, outros proxectos como profesionais autónomas. De
producirse a referida duplicidade, quedarán excluídos todos os proxectos presentados.
4 No suposto de que dúas persoas solicitantes presenten proxectos idénticos ou

CVE: phc8QLulA8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

substancialmente similares, non se valorará ningún deles e quedarán excluídos.
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7. Presentación da solicitude de participación
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, Educación e Universidade segundo o modelo que figura como anexo I
desta resolución.
2 Xunto coa solicitude de participación, segundo o modelo do anexo I das bases
desta resolución,

engadirá

obrigatoriamente

unha

declaración responsable

segundo o modelo que figura como anexo II, a memoria técnica e descritiva do
proxecto e un orzamento desagregado que se achegará como documentación
complementaria. Nos proxectos presenciais, como consecuencia da crise sanitaria
da covid-19, presentaranse, sempre de forma independente, a memoria técnica e
descritiva e o orzamento desagregado para cada unha das dúas opcións de
execución propostas segundo o previsto nos apartados 1.3.2) e 1.3.4) da base 8ª
desta resolución.
3 Non se admitirán arquivos PDF cubertos a man, escaneados ou cubertos no
ordenador con sinatura manuscrita e escaneados.
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
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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 no caso das persoas
físicas (https://sede.xunta.gal/chave365).
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5 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, Educación e Universidade – Secretaría Xeral
de Política Lingüística.
Os datos de contacto para avisos de notificacións electrónicas (móbil e correo
electrónico) deberán ser coincidentes cos que figuran no anexo I (solicitude de
participación) e marcarase se a devandita comunicación se lle realiza á persoa
titular ou á persoa representante (no caso de habela). De existiren discrepancias
entre os datos do anexo I e os da instancia do procedemento PR004A, tomaranse
como válidos os da segunda, de modo que se deberán cubrir os diferentes campos
desta con precisión e exactitude.
Na segunda fase, anexará a documentación requirida por esta resolución ( anexo I,
anexo II e a documentación complementaria). Na terceira e última fase, asinará
dixitalmente a documentación que presenta xunto coa instancia e enviaraa 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 cidadá. Para cada documento que haxa que asinar, o sistema solicita o
contrasinal por motivos de seguridade.
6 Se algunha das persoas físicas ou xurídicas interesadas neste procedemento
presenta a solicitude de participación, os seus anexos e/ou a documentación
complementaria presencialmente ou de forma diferente á prevista nos apartados
anteriores, quedará excluída automaticamente por incumprimento das obrigas
previstas no artigo 10.1 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de
Galicia.
7 A ausencia formal do formulario do anexo I da solicitude, da memoria técnica e
descritiva e/ou do orzamento desagregado dos custos de produción e execución do
proxecto, ou a carencia nos referidos documentos dos requisitos mínimos previstos
nos apartados 1.3.1), 1.3.2), 1.3.3) e 1.3.4) da base 8ª desta resolución,
determinará a exclusión automática das persoas solicitantes na fase anterior á
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valoración dos proxectos.
8 No caso de que as persoas interesadas tivesen que emendar calquera
documentación con posterioridade á fase de presentación, achegar documentación
complementaria de forma separada ou mellorar a solicitude, a sede electrónica da
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Xunta de Galicia permite seleccionar a presentación feita con anterioridade no
procedemento PR004A e elixir como acción a devandita «Emenda», «Achega de
documentación separada» ou «Mellora voluntaria da solicitude», sen necesidade
de introducir os datos xa introducidos coa instancia inicial da solicitude do
procedemento. Por tal motivo, de ter que emendar, mellorar a solicitude ou achegar
documentación separada non será necesario volver crear unha nova solicitude
PR004A para esta convocatoria, senón que poderán actuar sobre a presentada de
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inicio.
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8. Documentación técnica e complementaria
necesaria para a tramitación do procedemento nas
súas diferentes fases e comprobación de datos
1 Na fase inicial do procedemento as persoas solicitantes deberán achegar a
seguinte documentación:
1.1. A solicitude de participación segundo o modelo do anexo I, onde constarán os
datos identificativos da persoa licitadora e, de ser o caso, da persoa representante,
un número de teléfono móbil e un enderezo de correo electrónico para realizar
avisos do envío de notificacións administrativas, a modalidade á que se presenta
das previstas nos apartados 3.1), 3.2) e 3.3) da base 4ª e, de ser o caso,
información relativa á oposición expresa á consulta de datos.
No citado anexo I indicarase o título do proxecto cun máximo de 80 caracteres e
unha breve descrición do proxecto cun máximo de 500 caracteres que permita
identificar o seu contido.
Para cada unha das modalidades dos proxectos segundo o previsto nos apartados
3.1), 3.2) e 3.3) da base 4ª desta resolución indicarase como mínimo (no campo
habilitado do anexo I) un breve resumo do proxecto e o número de produtos dixitais,
materiais ou actividades presenciais ofertadas e, así mesmo, os diferentes formatos
que, de ser o caso, se combinen na mesma modalidade.
1.2 Declaración responsable segundo o modelo do anexo II
1.3 Documentación complementaria
1.3.1 A memoria técnica e descritiva do proxecto en formato PDF reutilizable e cun
máximo de 3 páxinas DIN A4, que deberá presentarse de forma separada do anexo
I, cos requisitos mínimos do seguinte esquema:
a) Definición da traxectoria profesional ou empresarial da persoa solicitante
b) Contextualización do proxecto para o cumprimento dos obxectivos desta
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convocatoria nos seus diferentes ámbitos de actuación e a súa viabilidade para
dinamizar o uso da lingua galega.
c) Descrición do obxecto do proxecto e das condicións e necesidades técnicas para
a súa execución.
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d) Calquera outra información que poida axudar a unha correcta valoración do
proxecto.
1.3.2 As persoas ofertantes dun proxecto da modalidade II en formato presencial
describirán, así mesmo, obrigatoriamente noutra memoria técnica separada unha
opción alternativa de execución en formato dixital ou combinado (dixital-material). A
referida alternativa considerarase como unha segunda opción de execución en
previsión das posibles restricións ou limitacións de mobilidade persoal ou de
asistencia que impidan a correcta execución de proxectos presenciais como
consecuencia da crise sanitaria derivada da covid-19. A memoria descritiva da
segunda opción alternativa recollerá, co mesmo detalle que a primeira opción
presencial, as condicións e as necesidades técnicas para a súa execución segundo
o esquema das alíneas a), b) e c) e d) do apartado 1.3.1) desta mesma base.
1.3.3 Un orzamento detallado en formato PDF reutilizable cun máximo de 1 páxina
DIN A4, que deberá presentarse de forma separada do anexo I, cos requisitos
mínimos do seguinte esquema:
a) A desagregación de todos os custos de produción e de execución do proxecto.
Serán por conta da persoa licitadora todos os gastos necesarios para o
desenvolvemento e execución do proxecto, entre outros, os gastos de deseño,
produción, realización, edición, impresión, elaboración de carteis promocionais,
equipos e necesidades técnicas, desprazamentos, revisións lingüísticas dos
proxectos e da súa documentación, así como dos produtos, bens e servizos
ofrecidos neles, os seguros de responsabilidade civil obrigatorios, segundo o
previsto na normativa sectorial que resulte de aplicación, taxas, permisos e calquera
outro máis específico para cada formato e modalidade. No orzamento incluiranse,
segundo os casos, o caché dos artistas e os dereitos patrimoniais derivados da
propiedade intelectual das creacións, bens ou servizos ofertados nos proxectos
presentados, incluídas as taxas derivadas dos dereitos de propiedade intelectual
para a difusión e comunicación pública das creacións musicais e/ou artísticas que
xestione algunha das entidades de xestión colectiva como a SGAE, DAMA, AISGE
ou calquera outra.
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b) A cuantificación económica do contrato coa súa identificación obrigatoria en
partidas independentes do importe da base impoñible do orzamento sen IVE, o
importe do IVE e o tipo porcentual aplicable ou a exención deste, con expresa
referencia, neste caso, ao artigo e apartado concreto da norma legal que o exime, o
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orzamento total do proxecto que non poderá superar, segundo os casos, as contías
máximas previstas no apartado 1) da base 11ª desta resolución, a retención do IRPF,
de ser o caso, e o importe líquido que hai que percibir.
1.3.4 Nos proxectos presenciais da modalidade II, polos motivos da crise sanitaria da
covid-19, elaborarase igualmente outro orzamento independente, que incluirá tamén
as diferentes partidas económicas do seu orzamento desagregado (importe da base
impoñible sen IVE, o importe do IVE ou a exención, o orzamento total do proxecto,
así como o importe retido, de ser o caso, e o importe liquido que hai que percibir) e a
cuantificación económica dos custos de execución da segunda opción alternativa.
A dita opción alternativa para a execución do proxecto en circunstancias
excepcionais terá un custo idéntico á primeira opción de execución presencial e será
avaliada pola comisión de valoración conforme a memoria técnica e descritiva do
proxecto e dos custos de execución que se identifiquen no orzamento.
1.3.5 Outra documentación complementaria relativa á representación das persoas
participantes.
a) As persoas físicas que actúen como solicitantes individuais neste procedemento
non deberán achegar fotocopia do seu DNI en ningún caso porque a presentación
electrónica do procedemento con acreditación previa da identidade mediante DNIe,
certificado dixital ou Chave365 as exime desta comprobación a posteriori.
b) A persoa física que actúe en representación doutra presentará a autorización
formal e expresa da persoa que autoriza xunto coa copia do DNI da persoa
representada polas dúas caras.
c) A persoa física representante legal dunha persoa xurídica que non dispoña de
certificado electrónico de representación poderá utilizar o seu certificado dixital de
persoa física, DNIe ou Chave365, mais deberá achegar como documentación
complementaria unha copia da escritura pública, a documentación de constitución
da empresa, estatutos ou acta fundacional, respectivamente, da que se deduza a
representación ou o poder notarial correspondente, debidamente inscritos no
Rexistro Mercantil, cando este requisito for esixible conforme a lexislación que lle
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fose aplicable ou no rexistro que corresponda.
d) No caso dunha persoa física representante legal dunha persoa xurídica con
certificado

electrónico

de

representación,

non

será

necesario

achegar

documentación complementaria para acreditar a representación nin o NIF da persoa
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representante nin da entidade xurídica representada.
2 Requisitos documentais na fase de selección de proxectos
2.1 Logo da publicación da resolución administrativa dos proxectos seleccionados na
páxina web www.lingua.gal e antes da notificación individual da resolución de
adxudicación correspondente, o órgano instrutor do procedemento poderá consultar
automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas
administracións públicas:
a) Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT
b) Certificado de estar ao día no pagamento das obrigas coa Seguridade Social
c) Certificado de estar ao día no pagamento das obrigas tributarias coa Atriga
2.2 No caso de que as persoas interesadas se opoñan a permitir a referida consulta,
deberán indicalo no apartado correspondente do anexo I da solicitude e, para a
obtención dos citados datos, poderáselles requirir, con carácter previo á notificación
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da resolución de adxudicación, que acheguen os documentos correspondentes.
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9. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do
día seguinte ao da publicación desta resolución na web http://www.lingua.gal.
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día
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da publicación.
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10. Orzamento da convocatoria
1 A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a través da Secretaría Xeral de
Política Lingüística, asignará un crédito máximo de 3.000.000 € para a adquisición de
proxectos

culturais

e

lingüísticos

con

cargo

á

aplicación

orzamentaria

10.50.151A.640.8 da Secretaría Xeral de Política Lingüística para o ano 2021.
2 A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, ao abeiro destas bases,
poderá realizar e comunicar publicamente unha nova convocatoria no mesmo
exercicio económico en caso de que no desenvolvemento do procedemento aberto
previsto para incrementar os contidos do Fondo X21 non resultasen seleccionados
proxectos suficientes ou non chegasen a formalizarse nunha contía que esgote o
crédito dispoñible.
3 Non se adxudicarán contratos respecto daqueles proxectos que recibisen algunha
axuda ou subvención de órganos da Administración xeral da Xunta de Galicia ou das
entidades instrumentais deles dependentes, así como doutras administracións
publicas ou de entidades privadas cando a axuda ou subvención recibida verse
sobre o mesmo obxecto susceptible de ser contratado pola Secretaría Xeral de
Política Lingüística ao abeiro das bases desta resolución e que será, segundo os
casos, a adquisición de creacións dixitais para a súa exhibición en liña, os 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
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produtos materiais de diversa índole.
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11. Orzamento máximo dos proxectos destinados
ao Fondo X21
1 Os proxectos que presenten as persoas físicas ou xurídicas licitadoras terán un
orzamento base de licitación cos seguintes importes en función das seguintes
categorías:
a) Proxectos cun orzamento máximo de 6.000 €: aqueles presentados por
profesionais autónomos ou empresas culturais e lingüísticas sen persoal a cargo
contratado.
b) Proxectos cun orzamento superior a 6.000 € e máximo de 15.000 €: aqueles
presentados por profesionais ou empresas culturais e lingüísticas con persoal laboral
contratado. Os proxectos presentados polas entidades ou institucións privadas de
carácter cultural e/ou lingüístico sen ánimo de lucro que acrediten que teñen persoal
laboral contratado para o desenvolvemento do seu proxecto e os proxectos
presentados por cooperativas, nas que, pola súa configuración xurídica de traballo
asociado, os socios traballadores están obrigados

a afiliarse

ao réxime de

Seguridade Social.
2 En ambas as dúas categorías incluiranse todos os custos de execución, os impostos
e as taxas correspondentes.
3 Para a adxudicación de proxectos da categoría b) do apartado 1 desta base, os
profesionais autónomos, as empresas, cooperativas e/ou entidades ou institucións
privadas de carácter cultural e sen ánimo de lucro interesadas deberán xustificar
documentalmente que para o desenvolvemento e a execución completa do contrato
durante o prazo da súa vixencia dispoñen dalgunha persoa contratada a cargo da súa
organización profesional, empresarial, asociativa ou fundacional. Para tales efectos,
mediante a propia resolución de proxectos seleccionados, requiriráselles que
presenten no prazo improrrogable de 10 días naturais, que comezará a contar desde o
mesmo día da publicación da resolución administrativa dos proxectos seleccionados
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na paxina web www.lingua.gal, o documento oficial da Seguridade Social, RNT
(relación nominal de traballadores) ou outra documentación xustificativa da alta na
Seguridade Social do persoal laboral contratado. A falta de presentación no prazo
correspondente deste documento oficial ou outro equivalente provocará que
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automaticamente e sen máis trámites decaian os seus dereitos para continuar o
procedemento na fase de adxudicación dos contratos correspondentes.
4 Se as persoas requiridas non presentan formalmente dentro do prazo outorgado os
documentos indicados no apartado anterior publicarase unha nova resolución
administrativa de proxectos seleccionados da lista de agarda, de habela, por rigorosa
orde de puntuación en substitución dos proxectos que causen baixa e ata o límite
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orzamentario dos proxectos desestimados.
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12. Condicións xerais dos proxectos destinados ao
Fondo X21
1 Os proxectos dixitais orixinais e inéditos da modalidade I proporcionaranlle á
sociedade produtos culturais e lingüísticos galegos de calidade e servirán para
fornecer os contidos das diferentes campañas e liñas de acción que proxecte a
Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
2 A execución dos proxectos presenciais da modalidade II quedará condicionada ás
limitacións, restricións e cautelas que en cada caso correspondan, segundo a
evolución da crise sanitaria da covid-19, de acordo coas prescricións normativas que
sexan aplicables ata que se restaure o sistema ordinario de liberdades e mobilidade
persoal e, por tal motivo, neste caso, as persoas licitadoras ofertarán unha alternativa
de execución compatible coas circunstancias da pandemia en formato dixital ou mixto
(dixital e material) que deberá describirse na memoria técnica e descritiva e, así
mesmo, cuantificarse economicamente no orzamento de execución segundo o
previsto, respectivamente, nos apartados 1.3.2) e 1.3.4) da base 8ª desta resolución.
3 Para a execución dos contratos de proxectos presenciais terá prioridade a primeira
opción de execución cun formato presencial e/ou combinado e só no caso de que
estean vixentes limitacións ou restricións excepcionais derivadas da pandemia se
atenderá á segunda opción ofertada.
4 A adquisición ou o desenvolvemento dos proxectos das diferentes modalidades
recollidas nas bases desta resolución que inclúan creacións protexidas por dereitos
patrimoniais de propiedade intelectual levarán aparellada a cesión dos dereitos de
explotación patrimonial que sexan precisos para a súa execución na forma prevista
nos contratos que se asinen. En calquera caso, a participación das persoas
interesadas nesta convocatoria presupón que son as titulares lexítimas dos dereitos de
explotación do proxecto e, así mesmo, que autorizan a cesión dos dereitos que sexan
necesarios para a súa execución. Con carácter xeral, cederanse os dereitos de
reprodución e comunicación pública. A cesión será exclusiva e con capacidade para
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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.
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5 Todos os proxectos adquiridos para o Fondo X21 ou cuxo desenvolvemento se
realice ao abeiro deste repositorio terán, como mínimo, as mesmas características
técnicas e de calidade ofertadas na memoria técnica e descritiva do proxecto segundo
os custos de execución indicados no orzamento presentado para a súa execución. Os
desvíos durante a fase de execución do proxecto das características detalladas na
memoria técnica e descritiva terán que ser previamente comunicados, xustificados e
autorizados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. En calquera caso, os desvíos
substanciais respecto do proxecto inicial, non comunicados, nin xustificados, nin
autorizados previamente, serán motivo de resolución do contrato.
6 Poderá motivar igualmente a resolución do contrato que o produto dixital ou material
entregado 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.
7 Na guía do procedemento indicaranse os requisitos mínimos dos proxectos en canto
á imaxe corporativa da Xunta de Galicia e colocación de logotipos segundo os
diferentes formatos e modalidades (dixital, presencial e material) e que se poden
estender a carteis promocionais de determinadas accións ou produtos culturais e
lingüísticos.
8 Os servizos presenciais para o desenvolvemento de espectáculos, actividades ou
eventos

culturais en lingua galega que a SXPL financie nos espazos abertos ou

pechados dependentes da Xunta de Galicia, dos concellos ou das entidades adheridas
a Rede de Dinamización Lingüistica ou doutras redes de titularidade da Consellería de
Cultura Educación e Universidade reunirán as condicións de seguridade, calidade,
accesibilidade, salubridade e hixiene apropiadas para garantir os dereitos do público
asistente e de terceiras persoas afectadas, así como, de ser o caso, a convivencia
veciñal e a integridade dos espazos públicos, de acordo co previsto na Lei 10/2017, do
27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Así
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mesmo, cumprirán todos os requisitos esixidos pola normativa reguladora que resulte
de aplicación no que se refire a prevención e protección de incendios e outros riscos
inherentes a actividade e os titulares dos referidos espazos disporán dunha póliza de
seguro de responsabilidade civil.

30

9 As persoas licitadoras que resulten adxudicatarias dun contrato para o
desenvolvemento dun espectáculo, actividades ou eventos culturais en lingua galega
disporán, igualmente, dun seguro de responsabilidade civil durante o seu
desenvolvemento que cubrirá os danos persoais e materiais e, de ser o caso, os
prexuízos consecutivos ocasionados ás persoas asistentes e e a terceiras persoas e
os seus bens, sempre que os

danos e prexuízos sexan producidos como
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consecuencia do desenvolvemento do espectáculo, actividade o evento contratado.
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13. 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 e os produtos, bens ou servizos ofrecidos neles deberán
ofrecerse en lingua galega. Non obstante, coa finalidade de promover o plurilingüismo,
poderán incluír versións ou subtítulos noutras linguas.
3 Os proxectos que se acollan a estas bases deberán ofrecer modelos lingüísticos,
orais e escritos, de calidade e este requisito será avaliado pola comisión de valoración.
4 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
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custo de execución do proxecto presentado.
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14. Características técnicas mínimas dos produtos
en formato dixital
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, Educación e Universidade (YouTube,
Vimeo, canle dixital X21 etc.)
2 As creacións dixitais orixinais e inéditas definitivas deberán elaborarse coa
resolución e coas características técnicas mínimas ofertadas na memoria técnica e
descritiva do proxecto e segundo o orzamento presentado. Editaranse con entrada e
peche onde figurarán os logos da Xunta de Galicia, Galicia e Xacobeo 2021, que se
poderán descargar no Manual de Identidade Corporativa da Xunta de Galicia, así
como aqueloutros que determine a Secretaría Xeral de Política Lingüística e 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 en lingua
galega Xacobeo 2021 fronte aos efectos da covid-19.
3 No caso de produtos audiovisuais, entregarase unha copia en formato MP4 con
resolución para web (mínimo 1280x720 píxeles), mais tamén se admitirán outros
formatos (MPG, MOV, AVI, WMV e EPUB3).
4 No caso de produtos só de audio, entregaranse en formato MP3 320 Kbps, con
calidade de CD (mínimo 16 bits e 44,1 kHz) e admitiranse outros formatos coa
mesma calidade mínima.
5 No caso de libros dixitais ou produtos só de texto ou imaxe, admitirase a entrega
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en PDF de alta calidade e/ou en formato EPUB3.
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15. Comisión técnica de valoración de proxectos e
criterios de selección
1 Para valorar as ofertas constituirase unha comisión técnica de valoración de
proxectos para cada modalidade que será designada pola persoa titular da Secretaría
Xeral de Política Lingüística. Cada unha delas estará integrada por un máximo de 5
persoas e incluirá un presidente ou presidenta e un secretario ou secretaria, con voz
pero sen voto. Estas comisións poderán estar asistidas por un equipo auxiliar de
traballo, en caso necesario. A composición das comisións técnicas de valoración
publicarase na páxina web www.lingua.gal nun prazo máximo de 10 días naturais
desde a finalización do prazo de presentación de ofertas.
2 A comisión técnica de valoración de cada modalidade examinará e avaliará a
calidade técnica e a viabilidade económica das propostas presentadas de acordo coa
memoria técnica e descritiva do proxecto e o seu orzamento de execución en función
dos criterios técnicos e económicos que se enumeran nos apartados 3.1), 3.2), 3.3),
3.4) e 3.5) desta base e aprobará na súa sesión constitutiva un protocolo para
obxectivar a puntuación dos referidos criterios de selección, que será publicado na
web www.lingua.gal, para coñecemento das persoas interesadas, no prazo dos 10
días naturais seguintes ao remate do prazo de presentación de ofertas.
3 Os criterios técnicos e económicos de valoración son os seguintes:
3.1 Interese do proxecto en relación cos eixes de acción estratéxica da Consellería
de Cultura, Educación e Universidade e da Secretaría Xeral de Política Lingüística
para o desenvolvemento da súa programación cultural e lingüística consonte os
obxectivos e os ámbitos de actuación previstos nas bases desta resolución. A súa
puntuación máxima será de 20 puntos.
3.2 Orixinalidade, creatividade e innovación, calidade técnica e estética do
proxecto, así como da súa execución. A súa puntuación máxima será de 20 puntos.
3.3 Grao de adecuación do contido cultural, patrimonial, lingüístico, lúdico ou
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científico do proxecto en relación co público potencial ao que vai dirixido
(mocidade, familia e público infantil, tecido económico e empresarial, comunidade
educativa, sociedade en xeral etc.) e alcance potencial da súa difusión (local,
autonómico, estatal, internacional). A súa puntuación máxima será de 20 puntos.
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3.4 Calidade lingüística do proxecto. A súa puntuación máxima será de 15 puntos.
3.5 Grao de adecuación do orzamento do proxecto presentado e dos seus custos
de execución aos prezos de mercado en relación con outros bens ou servizos
similares. A súa puntuación máxima será de 25 puntos.
4 A calidade técnica dos proxectos segundo os criterios dos apartados 3.1), 3.2),
3.3) e 3.4) acadará unha puntuación máxima de 75 puntos e rexeitaranse aqueles
que na suma destes apartados obteñan unha puntuación inferior a 35 puntos. A
comisión técnica de valoración establecerá no protocolo de obxectivación de
criterios de selección unha puntuación mínima necesaria para a calidade li ngüística
e os proxectos que non a acaden quedaran igualmente rexeitados.
5 A viabilidade económica do proxecto examinarase en función dos custos
desagregados de produción e execución do proxecto segundo o previsto no
apartado 3.5) desta base.
6 Asi mesmo, 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
contra os dereitos fundamentais das persoas. A ausencia total de adecuación dos
custos do proxecto aos prezos de mercado motivará igualmente o seu rexeitamento.
7 As comisións técnicas de valoración emitirán un informe de valoración motivado para
cada proxecto presentado e trasladaranlle ao órgano instrutor do expediente a súa
decisión para que lle traslade á persoa titular da Secretaría Xeral de Política
Lingüística unha proposta de resolución dos proxectos seleccionados e os informes de
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valoración.
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16. Publicación dos proxectos seleccionados e non
seleccionados
1 Os proxectos seleccionados para cada modalidade publicaranse mediante unha
resolución do secretario xeral de Política Lingüística na web www.lingua.gal, que non
xerará dereitos económicos en favor das persoas licitadoras ata que se notifique
individualmente a resolución de adxudicación do contrato correspondente de acordo
coas prescricións da normativa contractual. Nela indicarase, por orde decrecente, a
puntuación obtida por cada proxecto seleccionado. As persoas licitadoras dos
proxectos que non fosen seleccionados poderán solicitar, durante a duración do
procedemento, información sobre a valoración técnica e os motivos administrativos ou
técnicos da súa exclusión.
2 Tamén se publicará unha lista de agarda, de habela, cos proxectos que cumpran os
requisitos e as condicións das bases desta resolución e que non fosen seleccionados
por esgotamento do crédito asignado para a tramitación do procedemento.
3 A permanencia na lista de agarda só xerará en favor das persoas interesadas o
dereito á posibilidade de continuar o procedemento para a adxudicación dun contrato
menor para o Fondo X21 durante o exercicio orzamentario 2021 naqueles casos nos
que outros proxectos seleccionados con maior puntuación ata o límite da asignación
orzamentaria prevista na base 10 desta resolución causen baixa no procedemento ou
renuncien á adxudicación.
4 Causarán baixa no procedemento de selección de proxectos as persoas licitadoras
que non presenten a documentación acreditativa de ter persoal laboral contratado para
o desenvolvemento do seu proxecto ou incumpran outras condicións establecidas nas
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bases desta resolución.
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17. Trámites dos expedientes contractuais para a
adxudicación de proxectos dixitais, materiais ou
presenciais
1 A adxudicación administrativa dos contratos do Fondo X21 realizarase con cargo aos
orzamentos xerais da Xunta de Galicia para o ano 2021 asignados á Secretaría Xeral
de Política Lingüística de acordo coas previsións normativas dos artigos 28, 116 e 118
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP), do artigo 33
da Lei galega 14/2013, de 26 de novembro, de racionalización do sector público
autonómico, e as disposicións que o desenvolven para a contratación menor, logo da
tramitación dos correspondentes expedientes de gasto e da súa fiscalización contable
de conformidade co Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
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 dos proxectos dixitais e materiais
seleccionados e, igualmente, as condicións para a execución doutros servizos
presenciais para a organización, produción e representación de espectáculos musicais
ou escénicos e outras actividades ou eventos, así como o prazo de execución, e, de
ser o caso, a forma de xustificar, enviar ou entregar o obxecto contratado e a forma de
presentar a factura correspondente para o seu pagamento, así como calquera outra
circunstancia específica para a súa execución.
3 O prazo de execución dos contratos adxudicados rematará antes do 15 de
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decembro de 2021.
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18. Forma de envío dos produtos dixitais, materiais
e xustificación da realización doutros servizos
1 Proxectos dixitais
1.1 Os proxectos dixitais adxudicados enviaranse, antes do remate do prazo de
execución do contrato, 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.
1.2 O prazo temporal de 10 días de dispoñibilidade deberá comezar a contar desde o
mesmo día do envío do anexo III a través da sede electrónica da Xunta de Galicia e,
se fose necesario facilitar un enderezo electrónico do destinatario para avisos da
dispoñibilidade dos proxectos dixitais nos repositorios, utilizarase o enderezo
electrónico info-fondox21@xunta.gal.
1.3 Se por razóns técnicas ou de capacidade dos sistemas de transferencia de
arquivos identificados no apartado 1.1) desta base non fose posible realizar o envío,
admitirase tamén calquera outro sistema privado para compartir arquivos pesados
(Dropbox, Google Drive etc.) sempre que os referidos sistemas orixinen unha ligazón
dispoñible cun mínimo temporal de 10 días para a súa descarga e cumpran os
parámetros de seguridade dixital. Se polo tamaño do arquivo que cómpre compartir a
persoa adxudicataria ten que contratar o pagamento deste servizo, será pola súa
conta. Cando se presenten varios arquivos, estes deberán agruparse dentro dun
ficheiro comprimido que se organizará nos seus respectivos cartafoles.
1.4 Inmediatamente despois de realizar o envío do produto dixital a través dun sistema
de compartición de arquivos, e sempre no mesmo día, 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 reutilizable na web http://www.lingua.gal.

CVE: phc8QLulA8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

1.5 A persoa interesada accederá ao expediente na carpeta do cidadán da persoa
solicitante/representante no enderezo electrónico https://sede.xunta.gal/carpeta-docidadán (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 achegará con este
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formulario o referido anexo III.
1.6 No anexo III incluiranse os seguintes datos:
a) 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.
b) O anexo III entregarase en formato PDF reutilizable, coa ligazón correcta e lexible;
non se admitirán arquivos PDF cubertos á man e escaneados ou cubertos no
ordenador, con sinatura manuscrita e escaneados.
c) Tampouco se admitirá a presentación de produtos dixitais en soportes físicos
(pendrive, DVD, CD) como xustificación da realización dos contratos.
1.7 Despois de realizar o envío da creación ou produto dixital, a persoa adxudicataria
deberá presentar a factura correspondente no sistema electrónico de facturación da
Xunta de Galicia (SEF) na forma que se lle indique na correspondente resolución de
adxudicación e seguindo as instrucións da guía do procedemento.
2 Proxectos materiais
Na resolución administrativa de adxudicación do contrato indicarase o lugar de entrega
que, con carácter xeral, será na sede da Secretaría Xeral de Política Lingüística e,
inmediatamente despois de realizar a entrega, presentarase a factura correspondente
segundo o previsto na resolución da adxudicación xunto co albará de entrega do
material recibido e seguindo as instrucións da guía do procedemento.
3 Proxectos presenciais
Na resolución administrativa de adxudicación e no contrato que se asine definirase a
forma de xustificar a realización dos servizos contratados para a organización,
produción e representación de espectáculos musicais ou escénicos e outras
actividades ou eventos. A documentación xustificativa da realización do proxecto
adxudicado deberá presentarse segundo o previsto no contrato e seguindo as
instrucións da guía do procedemento, xunto coa factura correspondente que,
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igualmente, se subirá ao SEF.
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19. Difusión e divulgación dos proxectos
Os profesionais da cultura, as empresas, cooperativas e/ou entidades culturais sen
ánimo de lucro colaborarán nas accións de difusión e divulgación que se organicen
respecto dos proxectos adxudicados ao abeiro desta convocatoria e, en todas as
accións informativas e divulgativas e nas publicacións relacionadas con esta liña de
actuación, farase constar nun lugar destacado que o proxecto forma parte dos
contidos do Fondo de proxectos culturais en lingua galega Xacobeo 2021, como
medida de reactivación do tecido cultural fronte aos efectos da covid-19, e

CVE: phc8QLulA8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

utilizaranse os logos correspondentes.
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20. Información básica sobre protección de datos
de carácter persoal
1 No desenvolvemento do procedemento regulado para a selección de proxectos do
Fondo X21, 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 dos datos persoais e dos dereitos
dixitais e a súa protección fronte a alteracións, perdas, tratamentos ou accesos non
autorizados.
2 Os datos persoais obtidos nesta convocatoria serán tratados na súa condición de
responsable pola Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Educación e Universidade,
coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión desta
convocatoria e da actualización da información e contidos da carpeta do cidadán.
3 O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou
no exercicio de poderes públicos, conforme o previsto no formulario do anexo I e nas
referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con
todo, determinados tratamentos poderanse fundamentar no consentimento das persoas
interesadas, circunstancia que se reflectirá no formulario do anexo I.
4 Co fin de lle dar publicidade ao procedemento regulado nesta resolución para a
selección de proxectos culturais e lingüísticos susceptibles de incorporarse ao
repositorio do Fondo X21, os datos identificativos das persoas interesadas serán
publicados a través da páxina web www.lingua.gal, onde constará o nome ou razón
social da persoa física ou xurídica seleccionada, o obxecto ou título, o formato e
modalidade e a contía do proxecto seleccionado. Ademais dos proxectos seleccionados,
publicarase cos mesmos datos unha relación de agarda respecto dos proxectos que
cumpran os requisitos das bases desta resolución.
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5 As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
exercitar outros dereitos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos
lugares

e

rexistros

establecidos

na

normativa

reguladora

do

procedemento

administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
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21. Recursos
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
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previsto legalmente.
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22. Aceptación das bases
A participación nesta convocatoria implica a aceptación total das súas bases e a
Secretaría Xeral de Política Lingüística reserva para si o dereito a interpretar as bases
desta resolución sempre que sexa necesario para o seu desenvolvemento.
Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital
O Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P. d. O secretario xeral de Política Lingüística
(Orde do 9 de febreiro de 2021)
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Valentín García Gómez
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