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por correo postal ou segundo o previsto no arti-
go 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Obrigas das persoas seleccionadas: as persoas que
resulten seleccionadas teñen a obriga de participar no
desenvolvemento da actividade, agás que comunicasen a
súa imposibilidade de asistencia con cando menos 48
horas de antelación ao comezo desta. A dita renuncia
deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo elec-
trónico ao enderezo formacion.agasp@xunta.es ou por
fax ao número 886 20 61 23. Noutro caso serán
excluídas automaticamente da selección para as dez
seguintes actividades que se convoquen, para as cales
reúnan os requisitos exixidos de participación (artigos
18 e 21 do Regulamento de réxime interior da Agasp).

Cuarta.-Desenvolvemento da actividade.

Lugar: sede da Academia Galega de Seguridade
Pública.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás
20.00 horas.

Datas:

1º) 7 e 8 de xuño.

2º) 9 e 10 de xuño.

3º) 14 e 15 de xuño.

Certificado de asistencia: terá dereito á expedición
do certificado o alumnado que participe con regula-
ridade e dedicación durante o desenvolvemento dos
cursos. Co fin de avaliar os coñecementos adquiri-
dos polos alumnos, a Agasp poderá fixar a realiza-
ción das probas que considere oportunas.

É obrigatoria a asistencia con puntualidade a todas
as sesións dos cursos. Unicamente se poderá autori-
zar a ausencia por causas xustificadas, que se acre-
ditarán documentalmente ante a sección de protec-
ción civil e bombeiros da Agasp ou a persoa respon-
sable do curso nun prazo máximo de dez (10) días
despois de que este finalice e que, en ningún caso,
poderá superar o 10% das horas lectivas, que supo-
rá a perda do dereito á expedición do certificado.

Quinta.-Dereitos e deberes do alumnado partici-
pante.

Durante o desenvolvemento da actividade ao alum-
nado seralle de aplicación, en canto aos dereitos e
deberes, o previsto no Regulamento de réxime inte-
rior da Agasp, aprobado por orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 4
de febreiro de 2009 (DOG nº 30, do 12 de febreiro).

Sexta.-Financiamento da actividade.

Esta actividade é cofinanciada nun 80% polo Fon-
do Social Europeo dentro do Programa Operativo
Fondo Social Europeo de Galicia 2007-2013, no
eixe 3, tema prioritario 72.

Sétima.-Modificacións e incidencias.

A Academia Galega de Seguridade Pública poderá
modificar o desenvolvemento normal da actividade
para adaptala ás necesidades da Administración e ás
continxencias que poidan xurdir.

A Estrada, 30 de abril de 2010.

José Carlos García Bouzas
Director xeral da Academia Galega

de Seguridade Pública

AXENCIA GALEGA DAS
INDUSTRIAS CULTURAIS

Resolución do 23 de marzo de 2010 pola
que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de subvencións para producións
ou coproducións audiovisuais en lingua
galega con decidido contido artístico e cul-
tural e se convocan para o ano 2010.

A Axencia Galega das Industrias Culturais -Aga-
dic-, no exercicio das súas competencias de fomen-
to e promoción nos diversos ámbitos da creación cul-
tural en Galicia, é consciente da importancia decisi-
va do sector audiovisual para contribuír ao desen-
volvemento da cultura e facilitar o acceso á
diversidade cultural das producións audiovisuais da
Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de
Galicia, define o sector audiovisual como estratéxi-
co para o desenvolvemento cultural da comunidade,
e sinala a necesidade de que se establezan instru-
mentos de axuda para facilitar o desenvolvemento do
audiovisual e o fomento do seu talento creativo, téc-
nico e artístico.

Mediante esta resolución, a Agadic establece as
bases reguladoras e a convocatoria pública para a
concesión de subvencións para a produción audiovi-
sual en lingua galega, co fin de fomentar:

a) A produción e a realización de películas de valor cul-
tural, que contribúan á diversidade do panorama cinema-
tográfico de Galicia e da Unión Europea e que non pode-
rían ser producidas sen axuda de fondos públicos.

b) A produción de obras audiovisuais que fomen-
ten o talento audiovisual galego, así como o cumpri-
mento das tarefas que a Lei do audiovisual lle
atribúe ao sector na normalización da lingua galega.

Por todo isto,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Convocatoria e bases reguladoras.

1. Por medio desta resolución, establécense as
bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión
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das subvencións da Agadic para apoiar producións
ou coproducións audiovisuais en lingua galega, que
se inclúen como anexo I.

2. Así mesmo, por medio desta resolución convó-
canse as devanditas subvencións para o ano 2010.

Artigo 2º.-Financiamento e concorrencia.

1. Para a concesión das subvencións, destinarase
un crédito global de 4.980.000 euros, orzado na
aplicación 11.A1.432B.770.0, dos cales 1.400.000
euros corresponden á anualidade de 2010,
1.400.000 euros á de 2011, 1.380.000 á de 2012 e
800.000 á de 2013. Os importes previstos poderán
ser incrementados ao longo do exercicio, nos supos-
tos establecidos no artigo 31.2º da Lei de subven-
cións de Galicia, e 30.2º do Decreto 11/2009, e logo
de declaración de dispoñibilidade de crédito, logo
da modificación orzamentaria que proceda. Se é o
caso, a ampliación de crédito deberase publicar nos
mesmos medios que esta convocatoria, sen que tal
publicidade implique a apertura de prazo para pre-
sentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómpu-
to de prazo para resolver.

2. A axuda que se vai conceder adopta a forma de
subvención a fondo perdido, e o importe das subven-
cións concedidas non poderá ser de tal contía que,
illadamente ou en concorrencia coas concedidas a
través doutras administracións públicas, supere o
50% do investimento subvencionable ou as porcen-
taxes máximas de financiamento segundo o tipo de
proxectos establecidas nas bases reguladoras.

Artigo 3º.-Beneficiarios.

1. Para poder ser beneficiario das subvencións,
deberase presentar unha solicitude axustada ao
modelo normalizado que se inclúe como anexo II des-
ta resolución, que irá acompañada dos documentos
que se especifican no artigo 3º das bases reguladoras.

2. A solicitude de subvención (anexo II) e os
demais anexos que a acompañan (anexos III, IV e V)
poderanse obter a través do enderezo da internet
www.agadic.info.

Artigo 4º.-Lugar e prazo de presentación das solici-
tudes.

1. As solicitudes presentaranse preferentemente
no rexistro da Axencia Galega das Industrias Cultu-
rais, rexistro xeral de Servizos Centrais da Xunta de
Galicia ou por calquera dos restantes medios previs-
tos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común.

Aquelas empresas que na anualidade de 2009 lle
solicitasen estas axudas á Agadic poderán xuntar
unha declaración responsable de que se manteñen
invariables as circunstancias a que se refiren os
documentos sinalados como a), b), c) e d) do arti-
go 3º.2.1 das bases reguladoras e de que constan en
poder da Agadic, considerándose así presentada a
anterior documentación.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado a partir do día seguinte ao de publica-
ción desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 5º.-Prazo de duración do procedemento de
concesión.

1. Unha vez rematado o prazo para a presentación
de solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas de
acordo co procedemento establecido nas bases regu-
ladoras.

2. Para os efectos establecidos no artigo 42.2º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, o prazo máximo para resolver
as solicitudes correspondentes aos proxectos previs-
tos será de seis meses, contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta convocatoria.

Artigo 6º.-Prazo de xustificación das subvencións.

1. O prazo de xustificación para as subvencións de
carácter anual rematará o 31 de outubro de 2010.

2. Os prazos de xustificación das correspondentes
anualidades para as subvencións de carácter pluria-
nual rematarán nas seguintes datas:

Anualidade de 2010: 31 de outubro de 2010.

Anualidade de 2011: 31 de outubro de 2011.

Anualidade de 2012: 31 de outubro de 2012.

Anualidade de 2013: 31 de outubro de 2013.

Transcorrido o prazo establecido de xustificación
sen ter presentado esta perante o órgano administra-
tivo competente, este requirirá o beneficiario para
que a presente no prazo improrrogable de dez días.
A falta de presentación da xustificación no prazo
establecido comportará a perda do dereito ao cobra-
mento total ou parcial da subvención, a exixencia do
reintegro e demais responsabilidades establecidas
na Lei de subvencións de Galicia, segundo o dispos-
to no artigo 45.2º do Decreto 11/2009, do 8 de xanei-
ro, polo que se aproba o regulamento da citada lei.

Artigo 7º.-Información aos interesados.

Sobre este procedemento administrativo poderase
obter documentación normalizada ou información
adicional na Dirección da Axencia Galega das Indus-
trias Culturais a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial de Agadic (www.agadic.info),
na súa epígrafe de axudas e trámites.

b) Teléfonos: 881 99 96 10, 881 99 96 14, 881 99
96 15 e 881 99 96 17.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Habilitación para o desenvolvemento.

Facúltase o director da Agadic para que dite as
resolucións que sexan precisas para o desenvolve-
mento e aplicación desta resolución.
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Segunda.-Entrada en vigor.

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2010.

Roberto Varela Fariña
Presidente do Consello de Dirección

da Axencia Galega das Industrias Culturais

ANEXO I
Bases reguladoras para a concesión, en réxime de

concorrencia competitiva, de subvencións para producións
ou coproducións audiovisuais en lingua galega con decidido

contido artístico e cultural

Artigo 1º.-Obxecto e réxime das subvencións.

1. Poderán ser obxecto de subvencións da Agadic
os seguintes tipos de proxectos:

1.1. Longametraxes: enténdese por longametraxe
unha produción cinematográfica de duración supe-
rior a 60 minutos, segundo as seguintes modalidades:

Modalidade A: longametraxes cinematográficas
(animación, ficción ou documental) cunha clara sin-
gularidade narrativa e decidido propósito cultural e
artístico. Con estas subvencións preténdese impul-
sar a realización de longametraxes cinematográficas
que contribúan á innovación ou á diversidade da lin-
guaxe audiovisual.

Modalidade B: opera prima: longametraxes de fic-
ción guionizadas e dirixidas por galegos ou residentes
en Galicia, que sexan opera prima ou segunda longa-
metraxe e cun custo de realización inferior a
1.500.000 euros en relación ao custo total da película.

Modalidade C: películas para TV. Longametraxes
de ficción deseñadas e realizadas para seren difun-
didas nunha emisora de TV e cunha duración de
entre 75 e 90 minutos. No caso de películas de ani-
mación para TV, a duración mínima será de 60
minutos. Series de animación e mini-series (2×90’).

1.2. Longametraxes documentais: enténdese por
longametraxes documentais as producións audiovi-
suais de máis de 50 minutos de duración, que abor-
den calquera aspecto da realidade sen empregar
como principal instrumento a recreación ficcional,
segundo as seguintes modalidades:

Modalidade A: documentais de creación: docu-
mentais onde se manifesta creativamente unha mira-
da sobre a realidade.

Modalidade B: documentais de difusión cultural:
sobre temas vencellados en xeral coa cultura galega,
a memoria histórica e o patrimonio histórico ou etno-
gráfico de Galicia.

2. Só se poderán presentar catro proxectos por pro-
dutora en toda a convocatoria e non se poderán con-
ceder máis de dous por modalidade. A produtora
determinará a súa priorización en relación aos dife-
rentes proxectos que presenta.

3. O procedemento de concesión destas subven-
cións tramitarase en réxime de concorrencia compe-
titiva e quedará suxeito á autorización da axuda
estatal por parte da Comisión Europea, segundo o
establecido nos artigos 87 e 88 do Tratado da Unión
Europea.

4. Estas subvencións terán carácter plurianual e
admitiranse aqueles gastos que fosen realizados
dentro do período comprendido entre o 1 de xaneiro
do ano correspondente á convocatoria e a data de
xustificación establecida na convocatoria anual.

Artigo 2º.-Beneficiarios.

1. Poderán optar a estas subvencións todas as per-
soas físicas ou xurídicas, constituídas como produto-
ras audiovisuais independentes, domiciliadas polo
menos durante un ano, logo desta convocatoria, na
Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado
membro da UE ou que forme parte do acordo que
establece a Área Económica Europea. Para estes
efectos, a definición de produtor audiovisual indepen-
dente será a recollida no artigo 4 n) da Lei 55/2007,
do 28 de decembro.

En calquera caso, a consideración dos proxectos
como incentivables estará supeditada ás necesida-
des de apoio que se desprendan do seu carácter cul-
tural, ás condicións económico-financeiras do pro-
xecto e ás do seu impacto na actividade cultural da
comunidade autónoma.

2. Non poderán ser destinatarios das subvencións
previstas nesta convocatoria as empresas produtoras
que só teñan unha participación financeira no pro-
xecto de longametraxe.

3. Só poderán participar nesta convocatoria aquelas
produtoras que teñan unha participación igual ou
superior ao 25% sobre o custo de realización do pro-
xecto audiovisual. Esta porcentaxe baixará ao 20% se
o custo de realización é superior a 3 millóns de euros.

4. No caso da modalidade de películas para TV,
será requisito obrigatorio presentar contrato ou car-
ta de compromiso, con especificación do contido
económico do acordo, dunha emisora de televisión.

5. Non poderán acceder ás subvencións os solici-
tantes que se encontren afectados por algunha das
circunstancias previstas no artigo 10.2º e 10.3º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

6. Así mesmo, quedan excluídos aqueles solicitan-
tes que, sendo beneficiarios de axudas nas convoca-
torias de axudas da Consellería de Cultura e Turis-
mo nos anos 2007 e 2008, e da Agadic no 2009,
incumprisen as bases ou a finalidade establecida na
súa convocatoria e fosen sancionados por iso.

Artigo 3º.-Solicitudes.

1. As solicitudes para participar no procedemento
de concesión das subvencións presentaranse na for-
ma e prazo que se indiquen na convocatoria.
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2. As solicitudes irán acompañadas da seguinte
documentación:

2.1. Documentación administrativa:

a) Copia compulsada ou cotexada do DNI do repre-
sentante ou solicitante, no caso de que o solicitante
opte por non autorizar á Agadic o acceso aos seus
datos persoais, de acordo co establecido no Decre-
to 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifi-
ca a documentación para a tramitación dos procede-
mentos administrativos e se fomenta a utilización de
medios electrónicos, tal e como se establece na soli-
citude.

b) Copia compulsada ou cotexada do documento
público do poder notarial, con que actúa o represen-
tante, debidamente inscrito no Rexistro Mercantil.

c) Copia compulsada ou cotexada do documento
público da constitución legal da empresa e inscri-
ción no Rexistro Mercantil da comunidade galega.

d) Copia compulsada ou cotexada da tarxeta de
identificación fiscal.

e) Copia compulsada ou cotexada do documento
acreditativo de estar ao día no pagamento do impos-
to de actividades económicas ou acreditación da
exención do pagamento do citado imposto.

f) Memoria da empresa, conforme o modelo recolli-
do en anexo V.

g) Copia compulsada ou cotexada da declaración
do imposto de sociedades, ou do imposto sobre a
renda das persoas físicas, e da declaración de ope-
racións con terceiras persoas correspondentes aos
exercicios 2008 e 2009. No caso de declaracións do
exercicio 2009, a presentación deberase realizar nos
15 días seguintes á finalización do prazo de presen-
tación ante a Axencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

h) Documentación compulsada ou cotexada e acre-
ditativa de que o proxecto é obra orixinal e/ou de
posuír os dereitos suficientes do guión, obra literaria
ou calquera outro medio que requira a obtención de
dereitos ou opción de compra sobre eles.

i) Declaración de solicitudes efectuadas ou sub-
vencións concedidas para o mesmo proxecto das dis-
tintas administracións públicas ou doutros entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

j) Declaración responsable de ser empresa de pro-
dución independente e ter sede na Comunidade
Autónoma de Galicia, conforme o establecido no arti-
go 2º destas bases.

k) Certificación orixinal da titularidade da conta
onde se debe realizar o pagamento, expedida pola
entidade bancaria, en que conste: ordinal bancario,
código do banco, código da sucursal e código da
conta corrente.

2.2. Documentación técnica (seis exemplares
encadernados):

a) Memoria explicativa do proxecto, cunha exten-
sión máxima de dez páxinas.

b) Sinopse argumental, cunha extensión máxima
de cinco páxinas.

c) Guión definitivo da produción. No caso dos pro-
xectos de longametraxe documental, estrutura
desenvolvida.

d) Historial creativo, profesional e financeiro da
empresa produtora.

e) Relación dos membros do equipo técnico-artís-
tico principal, acreditado con cartas de interese.
Terá a consideración de equipo técnico-artístico
principal o director, guionista, compositor, director
de fotografía, director de arte, montador e actores
protagonistas.

f) Plano de produción con inclusión do cronograma
de preprodución, produción e posprodución.

g) Orzamento definitivo segundo os modelos ofi-
ciais do Ministerio de Cultura.

h) Plan de financiamento, con expresión das con-
tribucións previstas doutras entidades, organismos
ou institucións. Cando exista compromiso formal de
financiamento, deberá ser acreditado documental-
mente mediante acordos de coprodución, prevendas
con empresas titulares da explotación de canles ou
cartas de compromiso avaliables economicamente,
para os efectos da súa consideración pola comisión
de valoración.

i) No caso de solicitude de subvención plurianual,
calendario desagregado do gasto para a execución,
indicando a parte executable en cada ano.

j) Declaración que especifique a lingua orixinal de
rodaxe/gravación.

k) Se é o caso, certificación de que o proxecto tivo
unha subvención para a escrita de guión ou desen-
volvemento de proxectos en anteriores convocatorias
da Consellería de Cultura e Turismo ou da Agadic.

l) Calquera outra documentación que o solicitante
considere pertinente para a mellor defensa do pro-
xecto.

De xeito voluntario, o solicitante poderá facer
unha prelación para os proxectos e solicitudes pre-
sentados a esta convocatoria.

3. A documentación técnica dos proxectos que non
fosen subvencionados poderá ser retirada, por peti-
ción dos solicitantes, no prazo de seis meses a partir
da data da resolución de adxudicación. En todo
caso, transcorrido o dito prazo, esta documentación
será destruída co obxecto de garantir a confidencia-
lidade dos datos.
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Artigo 4º.-Consentimentos e autorizacións.

1. A presentación da solicitude implica o coñece-
mento e a aceptación destas bases reguladoras. De
conformidade co establecido no artigo 20.3º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, a presentación da solicitude de concesión da
subvención comportará a autorización á Dirección
da Agadic para solicitar as certificacións de non ter
débedas coa Administración pública da comunidade
autónoma, así como de estar ao día no cumprimento
das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
Estes requisitos deberán acreditarse, de ser o caso,
antes de efectuar a proposta de resolución, así como
da tramitación dos pagamentos, ao abeiro do dispos-
to nos artigos 20.4º e 31.7º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Non obstante, se
por razóns técnicas ou doutra índole estes certifica-
dos non puideren ser obtidos polo órgano xestor,
poderán serlle requiridos ao interesado.

2. De conformidade co establecido no artigo 13.4º
da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de
boas prácticas na Administración pública galega,
esta axencia publicará na súa páxina web oficial a
relación dos beneficiarios e o importe das axudas
concedidas, polo que a presentación da solicitude
leva implícita a autorización para o tratamento nece-
sario dos datos dos beneficiarios e a súa publicación
na citada páxina web, coas excepcións previstas nas
leis.

3. De acordo co establecido na disposición adicio-
nal primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
de creación dos rexistros de axudas, subvencións e
convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a per-
soa solicitante da subvención consentirá expresa-
mente a inclusión e a publicidade dos datos relevan-
tes, referidos ás axudas e subvencións recibidas, así
como ás sancións impostas, no devandito rexistro,
feito que terá lugar agás nos supostos legalmente
establecidos.

Artigo 5º.-Órganos competentes.

A Dirección da Axencia Galega das Industrias Cul-
turais será o órgano competente para a instrución do
procedemento de concesión das subvencións, corres-
pondéndolle á Presidencia do Consello de Dirección
ditar a resolución de concesión da subvención.

Artigo 6º.-Instrución dos procedementos.

1. De conformidade co establecido no artigo 20.5º
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, se a solicitude non reúne algún dos requisi-
tos exixidos nestas bases reguladoras ou na corres-
pondente convocatoria, requirirase o interesado para
que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta
ou achegue os documentos preceptivos. Neste requi-
rimento farase indicación expresa de que, se así non
o fixer, se terá por desistido da súa petición, logo da
correspondente resolución.

2. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior,
poderáselle requirir ao solicitante que achegue can-

tos datos, documentos complementarios e aclara-
cións resulten necesarios para a tramitación e reso-
lución do procedemento.

3. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas
feitas, aqueles expedientes administrativos que reú-
nan todos os requisitos e a documentación necesaria
serán remitidos á comisión encargada da súa valora-
ción, de acordo co establecido no artigo 7º destas
bases reguladoras.

Artigo 7º.-Comisión de valoración.

1. Para a avaliación dos proxectos presentados
constituirase unha comisión de valoración, que será
o órgano colexiado encargado de valorar as solicitu-
des, de acordo cos criterios obxectivos fixados no
artigo 8º destas bases reguladoras, así como de pro-
poñer a concesión ou denegación das subvencións
aos interesados.

2. A comisión de valoración estará formada por
expertos independentes, nomeados polo presidente
do Consello de Dirección da Agadic, e será presidi-
da polo seu director ou persoa en quen delegue. Da
comisión formarán parte catro vogais, profesionais
de recoñecido prestixio no mundo cultural ou audio-
visual, propostos polas principais asociacións do
sector, dos cales un estará representando a TVG,
actuando como secretario unha persoa designada
polo director da Agadic, pertencente ao cadro de
persoal da Agadic con voz e sen voto. Os membros
das comisións de expertos declararán por escrito que
non terán relación cos solicitantes ou, se é o caso,
cos partícipes das persoas xurídicas solicitantes na
correspondente convocatoria anual.

3. As decisións do comité de expertos especifica-
rán a avaliación que lles corresponde, en aplicación
dos criterios de avaliación, e asignarán as cantida-
des específicas para cada proxecto, ata esgotar o
crédito dispoñible, respectando as porcentaxes
máximas de investimento subvencionable, en fun-
ción das súas características específicas ou necesi-
dades de cada modalidade e posibilidades de finan-
ciamento.

4. A asignación dos importes das subvencións rea-
lizarase, separadamente para cada modalidade, de
forma proporcional á puntuación recibida por cada
proxecto, con atención ás contías máximas estable-
cidas no artigo 10º. Para estes efectos, o proxecto
coa máxima puntuación en cada modalidade recibi-
rá o importe máximo subvencionable corresponden-
te a esta, sempre que non sexa superior á subven-
ción solicitada.

5. O resto das actuacións subvencionables queda-
rá en reserva para seren atendidas ben co crédito
que quedase libre, de producirse algunha renuncia
ou modificación nos proxectos inicialmente subven-
cionados, ben co incremento dos créditos orzamen-
tarios destinados a estas subvencións.
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Artigo 8º.-Criterios de valoración.

Na valoración, os membros da comisión terán en
conta a calidade do proxecto, seguindo estes crite-
rios: a orixinalidade e autenticidade do guión, a soli-
dez e viabilidade do plan de traballo, así como o his-
torial e capacidade profesional dos autores/produto-
res. Para poder acceder ás subvencións, o proxecto
deberá obter un mínimo de 60 puntos, respectando
as seguintes puntuacións mínimas dentro de cada
unha das categorías:

Categoría A: contribución cultural: 35 puntos.

Categoría B: contribución creativa: 10 puntos.

Categoría C: utilización de recursos galegos: 7,5 pun-
tos.

Categoría D: viabilidade do proxecto: 7,5 puntos.

A obtención da puntuación mínima non garante a
obtención automática de subvención, dado que a
comisión de selección poderá, en razón do número
de proxectos que superen a puntuación mínima,
establecer un nivel de corte superior.

Distribución de puntos:

A) Contribución cultural. Un máximo de 70 puntos.

1. Lingua orixinal de rodaxe/gravación (versión
orixinal en lingua galega cunha presenza mínima do
51% no conxunto de diálogos ou narración). Ata 25
puntos.

2. Contexto cultural. Ata un máximo de 50 puntos.

2.1. Proxecto baseado nunha obra literaria (nove-
la, guión orixinal, relato literario, cómic ou calquera
outra forma de expresión artística). Ata 8 puntos.

2.2. Proxectos baseados en obras literarias escritas
orixinalmente en lingua galega. Ata 8 puntos.

2.3. A trama narrativa que versa sobre personaxes
reais ou de ficción residentes en Galicia o na Unión
Europea. Ata 8 puntos.

2.4. Proxectos que abordan temas actuais cultu-
rais, sociais ou políticos que caracterizan a poboa-
ción galega ou da Unión Europea. Ata 8 puntos.

2.5. Interese e calidade artística do proxecto. Ata
25 puntos.

2.6. Proxectos que utilizan o patrimonio arquitec-
tónico, arqueolóxico e natural de Galicia para reflec-
tir o contexto cultural europeo. Ata 8 puntos.

2.7. Proxectos en que a acción se desenvolve en
Galicia ou noutra parte da UE. Ata 8 puntos.

2.8. Trama baseada en feitos históricos ou perso-
naxes históricos ou de relevancia social ou cultural
de Galicia ou da Unión Europea. Ata 8 puntos.

2.9. Proxectos que tiveron subvencións ao desen-
volvemento ou á escrita de guión en anteriores con-
vocatorias da Consellería de Cultura e Turismo. Ata
8 puntos.

B) Contribución creativa. Ata un máximo de 20 pun-
tos.

1. Equipo creativo natural ou residente en Galicia.
No caso de que a autoría sexa compartida, aplica-
ranse a metade dos puntos posibles concedidos.

1.1. Director: 15 puntos.

1.2. Guionista: 10 puntos.

1.3. Compositor: 6 puntos.

1.4. Director de fotografía: 6 puntos.

1.5. Director de arte: 6 puntos.

1.6. Productor/a executivo/a: 2 puntos.

1.7. Montador: 4 puntos.

1.8. Director de produción: 3 puntos.

2. Equipo artístico natural ou residente en Galicia.
No caso dun documental, terase en conta o tempo de
aparición no proxecto. Nos proxectos de animación,
os actores de dobraxe.

2.1. Actor protagonista 1º: 10 puntos.

2.2. Actor protagonista 2º: 5 puntos.

2.3. Actor secundario 1º: 2 puntos.

2.4. Actor secundario 2º: 1 punto.

C) Utilización de recursos galegos. Ata un máximo
de 15 puntos.

1. Rodaxe en Galicia (máis do 50%). Espazos
escénicos, localizacións ou estudios en Galicia. Ata
10 puntos.

2. Utilización de empresas galegas de servizos de
escenografía, decorado ou atrezo (persoas físicas ou
xurídicas domiciliadas ou con establecemento en
Galicia). Ata 3 puntos.

3. Utilización de empresas galegas de servizos de
efectos especiais e visuais/ópticos (persoas físicas
ou xurídicas domiciliadas ou con establecemento en
Galicia). Ata 3 puntos.

4. Utilización de empresas galegas de servizos de
posprodución de imaxe (persoas físicas ou xurídicas
domiciliadas ou con establecemento en Galicia). Ata
3 puntos.

5. Utilización de empresas galegas de servizos de
posprodución de audio (persoas físicas ou xurídicas
domiciliadas ou con establecemento en Galicia). Ata
3 puntos.

D) Viabilidade. Ata un máximo de 20 puntos.

1. Porcentaxe do orzamento acreditado mediante
recursos propios, acordos de coprodución ou precon-
tratos con empresas titulares da explotación ou ven-
da de produción audiovisual. Ata 15 puntos, corres-
pondendo a puntuación máxima á acreditación
dunha porcentaxe do 65%.
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2. Capacidade de xestión e financeira acreditada
na traxectoria anterior da empresa. Ata 5 puntos.

Ademais destes puntos, a comisión de valoración
terá en conta a seguinte baremación complementaria:

Porcentaxe de participación de mulleres no equipo
creativo: 15 puntos cando sexa superior ao 50% e 7
puntos cando sexa superior ao 25%. Para estes efec-
tos, a porcentaxe de participación feminina calcula-
rase sobre un total de 56, mediante a suma das pun-
tuacións das mulleres integrantes do equipo creati-
vo, conforme o establecido no punto B.1 deste bare-
mo.

A puntuación do proxecto será a suma da puntua-
ción obtida nos puntos de contribución cultural,
contribución creativa, utilización de recursos gale-
gos e viabilidade, cos límites establecidos para cada
punto, e mais a obtida na baremación complementa-
ria, co límite global de 128 puntos.

Artigo 9º.-Resolución, notificación e publicación.

1. Unha vez examinadas as solicitudes, a comisión
de valoración emitirá o informe en que se concrete o
resultado da avaliación efectuada. O órgano instru-
tor enviaralle o informe da comisión de valoración,
xunto coa proposta de resolución, á Presidencia do
Consello de Dirección da Agadic.

2. A Presidencia do Consello de Dirección da Aga-
dic ditará, no prazo de 15 días desde a data de ele-
vación da proposta de resolución, a correspondente
resolución, que deberá estar debidamente motivada
e expresará, cando menos, o proxecto que se subven-
ciona e o seu custo, así como a subvención concedi-
da e a súa contía ou, se é o caso, a causa de denega-
ción.

3. O prazo máximo para resolver e notificarlle a
resolución ao interesado será de seis meses, conta-
dos a partir do seguinte ao da publicación da resolu-
ción de convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se
transcorrese o prazo máximo para resolver sen que
recaese resolución expresa, os interesados poderán
entender desestimadas as súas solicitudes por silen-
cio administrativo.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acor-
do co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común. Non
obstante, e de conformidade co establecido no arti-
go 59.5º b) da indicada lei, no caso das subvencións
concedidas, poderase substituír a notificación indi-
vidual pola publicación no Diario Oficial de Galicia
e na páxina web da Agadic. Nesta publicación espe-
cificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a
cantidade concedida e a finalidade da subvención
outorgada. As solicitudes desestimadas notificaran-
se individualmente, con indicación das causas da
desestimación.

5. No prazo máximo de tres meses contados desde
a data da resolución publicarase no Diario Oficial de

Galicia e será inserido igualmente na páxina web
desta axencia, a relación das subvencións concedi-
das con indicación da norma reguladora, beneficia-
rio, crédito orzamentario, contía e finalidade da sub-
vención. Porén, cando os importes das subvencións
concedidas e individualmente consideradas sexan
de contía inferior aos 3.000 euros, non será necesa-
ria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que
será substituída pola publicación das adxudicadas
na páxina web da Agadic.

Artigo 10º.-Investimento subvencionable.

1. Considérase investimento subvencionable impu-
table ao proxecto o denominado custo de realización
ou custo de negativo, que estará integrado pola suma
dos gastos necesarios para a produción, ata a obten-
ción da primeira copia estándar, excluídos impostos,
gardando proporcionalidade coa cota total de copro-
dución dos coprodutores galegos. Malia o anterior,
admitirase que, durante o último ano de execución do
orzamento, ata un máximo do 10% do orzamento se
execute con cargo aos capítulos 12.01, 12.02, 12.03
e 12.05 do orzamento (copias, publicidade, dobraxe e
subtitulado e auditoría).

2. A subvención pode acadar as seguintes porcen-
taxes segundo a tipoloxía e modalidade dos proxec-
tos:

2.1. Proxectos de longametraxes:

a) Longametraxe cinematográfica: ata o 40% do
importe subvencionable, cun máximo de 350.000
euros. Esta porcentaxe será do 45% no caso de lon-
gametraxes rodadas en versión orixinal en galego.

No caso de proxectos de animación, o importe
pode acadar os 430.000 euros.

b) Ópera prima ou segunda longametraxe: ata o
50% do importe subvencionable, cun máximo de
275.000 euros.

c) Películas para TV ata o 40% do importe subven-
cionable, cun máximo de 150.000 euros.

d) Miniseries: ata o 35% do importe subvenciona-
ble, cun máximo de 250.000 euros. Esta porcentaxe
será do 40% no caso de miniseries en V.O. en galego.

e) Series de animación: o 35% do importe subven-
cionable, cun máximo de 300.000 euros. Esta por-
centaxe será do 40% no caso de series de animación
en V.O. en galego.

2.2. Longametraxes documentais:

a) Documentais de creación: ata o 50% do impor-
te subvencionable, cun máximo de 60.000 euros.

b) Documentais de difusión cultural: ata o 50% do
importe subvencionable, cun máximo de 50.000 euros.

Artigo 11º.-Réxime de recursos.

Esta resolución poñerá fin á vía administrativa e
contra ela poderán interpoñerse os seguintes recur-
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sos, sen prexuízo de que os interesados poidan exer-
cer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a Presi-
dencia do Consello de Dirección da Axencia Galega
das Industrias Culturais, no prazo dun mes, contado
a partir do día seguinte ao da notificación da resolu-
ción, se esta for expresa, ou de tres meses contados
a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto
presunto.

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

Artigo 12º.-Modificación da resolución.

A alteración substancial das condicións definito-
rias do proxecto consideradas para a concesión da
subvención e, en todo caso, a obtención concorrente
de subvencións ou axudas outorgadas por outras
administracións ou entes públicos ou privados,
nacionais ou internacionais, que non estivese reco-
llida no plan de financiamento presentado en cum-
primento do artigo 3º destas bases reguladoras,
poderá dar lugar á modificación da resolución de
concesión.

Artigo 13º.-Aceptación e renuncia.

Sen prexuízo dos recursos que procedan contra a
resolución de concesión, transcorridos dez días
hábiles desde a notificación ou publicación desta
sen que o interesado comunicase expresamente a
súa renuncia á subvención, entenderase que a acep-
ta e desde ese momento adquirirá a condición de
beneficiario.

A renuncia á subvención poderá facerse axustán-
dose ao modelo que se inclúe como anexo III, así
como por calquera outro medio que permita a súa
constancia, de acordo co establecido no artigo 91 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

No caso de que se comunicase a renuncia en pra-
zo, o director da Agadic ditará a correspondente
resolución nos termos do artigo 42.1º da mesma lei.

Artigo 14º.-Obrigas dos beneficiarios.

1. Sen prexuízo das obrigas dispostas no artigo 11
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, os beneficiarios das subvencións quedarán
obrigados a destinar os fondos percibidos ao obxec-
to concreto para o que foron concedidos. As produ-
cións subvencionadas deberán axustarse fielmente
ao proxecto presentado. Calquera alteración rele-
vante do proxecto deberá ser autorizada pola Axen-
cia Galega das Industrias Culturais.

2. Os beneficiarios deberán comunicar á Agadic as
datas de inicio e finalización da rodaxe ou gravación
da produción subvencionada, que deberán estar
comprendidas dentro do período subvencionable, así
como a da súa estrea, nun prazo non inferior aos
quince días anteriores ou posteriores ás datas de
referencia.

3. Nos equipos de produción das longametraxes
cinematográficas e películas de TV, as empresas
produtoras estarán obrigadas a incorporar á produc-
ción un mínimo de tres alumnos ou graduados nos
tres últimos anos en centros de estudos audiovisuais,
regrados ou universitarios, en réxime de prácticas ou
contratados laboralmente nas áreas da produción
audiovisual: dirección, son, fotografía, produción,
posprodución ou dirección artística. Así mesmo, nos
equipos de produción de documentais, miniseries e
series de animación estarán obrigados a incorporar
un mínimo dun alumno.

4. Nos títulos de crédito iniciais da produción
deberá figurar en cartón único: «coa subvención da
Axencia Galega das Industrias Culturais», de con-
formidade coa normativa de imaxe corporativa da
Xunta de Galicia. Así mesmo, en todos os materiais
de promoción, distribución e publicidade da obra
(carteis, músicas, portadas ou outros materiais),
farase constar que a produción foi subvencionada
pola Axencia Galega das Industrias Culturais.

5. Entregar dúas copias en versión galega, en per-
fecto estado, no formato elixido na solicitude segun-
do as modalidades de produción:

-Longametraxe cinematográfica e opera prima ou
segunda longametraxe: 35 mm.

-Películas para TV, miniseries e series de anima-
ción: Betacam dixital, HD ou DVC Pro 50.

-Longametraxes documentais de creación e difu-
sión cultural: Betacam dixital, HD ou DVCPro 50.

Ademais, en calquera das modalidades será obri-
gatoria a entrega, a maiores, dunha copia en DVD.

Así mesmo, estarán obrigados a facilitarlle á Aga-
dic copias da documentación empregada para a rea-
lización, promoción e difusión da obra (guión defini-
tivo, carteis, fotografías, músicas, portadas e outros
materiais similares).

Artigo 15º.-Xustificación da subvención.

1. A xustificación do cumprimento das condicións
impostas e a consecución dos obxectivos previstos no
acto de concesión das subvencións revestirá a forma
de conta xustificativa do gasto realizado. A rendición
de conta xustificativa constitúe un acto obrigatorio do
beneficiario na cal se deben incluír, baixo responsa-
bilidade do declarante, os xustificantes de gasto ou
calquera documento con validez xurídica que permi-
tan acreditar o cumprimento da subvención pública.

A conta deberá incluír declaración das actividades
realizadas que foron financiadas coa subvención e o
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seu custo, coa desagregación de cada un dos gastos
producidos.

Deberase acreditar así mesmo na conta xustificati-
va o cumprimento de todas as obrigas do artigo 14º.

2. O beneficiario deberá xustificar o gasto dun
mínimo do 70% da axuda recibida no pagamento de
bens ou servizos prestados por persoas físicas ou
xurídicas residentes no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.

No caso de se tratar dunha coprodución, deberase
xustificar o gasto do 70% da axuda recibida en bens
ou servizos prestados por persoas físicas ou xurídicas
residentes no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia. O beneficiario estará capacitado para gastar
ata o 30% da súa achega como produtor noutros terri-
torios da Unión Europea ou estados que formen parte
do acordo que establece a Área Económica Europea.

3. No caso das longametraxes cinematográficas,
óperas primas e películas para TV, deberase acreditar
o custo final mediante unha auditoría, realizada por
auditores inscritos no Rexistro Oficial de Auditores
de Contas, e efectuada conforme as normas de proce-
demento previstas na lexislación vixente en materia
de auditorías. Esta auditoría deberá certificar, ade-
mais, o grao de gasto correspondente a traballos efec-
tuados por persoas físicas ou xurídicas domiciliadas
ou con sede permanente en Galicia. A acreditación
realizarase conforme os termos establecidos na Orde
CUL/2834/2009, do 19 de octubre, pola que se ditan
normas de aplicación do Real decreto 2062/2008, do
12 de decembro, polo que se desenvolve a Lei
55/2007, do 28 de decembro, do cine, nas materias de
recoñecemento do custo dunha película e investimen-
to do produtor, establecemento das bases reguladoras
das axudas estatais e estrutura do Rexistro Adminis-
trativo de Empresas Cinematográficas e Audiovisuais.

4. No caso dos documentais, ademais da declaración
de actividades sinalada no punto 1, deberán presentar
unha memoria económica xustificativa do custo das
actividades realizadas, que conterá por duplicado:

a) Relación numerada e ordenada por capítulos de
gastos, que inclúan o número de documento, identi-
ficación do acredor, o importe e a data de emisión, a
suma parcial (folla por folla) e a suma do total da
relación de gastos, excluído o IVE.

b) Facturas ou documentos, orixinais ou compulsa-
dos, de valor probatorio equivalente no tráfico xurí-
dico-mercantil e con eficacia administrativa, e docu-
mentos xustificativos do seu pagamento, orixinais ou
compulsados, incorporados na mesma orde que na
relación a que se fai referencia no parágrafo anterior.
Non se terán en conta os pagamentos en efectivo.

5. Así mesmo, antes de cada un dos pagamentos, o
peticionario presentará unha declaración comple-
mentaria do conxunto de axudas solicitadas para un
mesmo proxecto, tanto das aprobadas como das pen-
dentes de resolución, das diferentes administracións
públicas competentes ou calquera dos seus organis-

mos, entes ou sociedades, de acordo coa resolución do
Consello de Contas do 30 de novembro de 1999, na
cal se establece o mecanismo de seguimento e control
de concorrencia e acumulación de axudas públicas.

6. O beneficiario poderá xustificar ata un máximo
do 35% do gasto executado en concepto de capitali-
zación polo traballo. Para estes efectos, terán a con-
sideración de capitalización polo traballo as achegas
que non sexan en diñeiro realizadas, en forma de
prestación laboral, artística ou profesional, a cambio
de dereitos de propiedade ou explotación sobre o
ben ou servizo obxecto da actividade realizada. O
contrato de capitalización polo traballo deberá ser
acreditado por calquera medio válido en dereito.

7. O beneficiario poderá xustificar ata un máximo
do 15% do gasto executado en concepto de gastos de
amortización de instalacións, equipos e maquinaria
directamente relacionados coa realización do proxec-
to obxecto da subvención, de duración superior a un
exercicio anual, de acordo coas seguintes normas:

a) Amortización de material informático e audiovisual:
poderá realizarse durante os 5 anos sucesivos á súa
adquisición. Para o cálculo do importe que se amortiza-
rá, dividirase o custo do ben entre 60 meses e o resulta-
do multiplicarase polo número de meses que dure a pro-
dución. Para que se poidan aboar os gastos, será impres-
cindible a posesión da correspondente factura orixinal
de compra dos bens que se pretendan amortizar.

b) Amortización de instalacións: enténdese por insta-
lación o lugar onde se realiza a produción. Deberán
acompañar a amortización a copia do título de propieda-
de ou escritura de compra, o certificado do responsable
da entidade de que a obra non se realizou con subven-
ción ningunha de calquera Administración. Admitirase
un importe de gastos de amortización por estes concep-
tos de acordo cos coeficientes legais de amortización en
función de coeficientes técnicos razoables, tendo en con-
ta os anos de vida útil de cada un dos bens que se van
amortizar. Neste sentido, acompañaranse copias das fac-
turas de adquisición dos ditos bens.

8. A subcontratación con terceiros por parte do
beneficiario estará sometido ao cumprimento dos
requisitos establecidos no artigo 27.3º da Lei de
subvencións de Galicia. Tamén serán de aplicación
os ditos principios no suposto de que o importe do
gasto subvencionable supere a contía de 30.000
euros do custo de execución de obras ou de 12.000
euros no suposto de subministración de bens de
equipo ou servizos aténdose ao previsto no arti-
go 29.3º da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 16º.-Pagamento.

1. Subvencións anuais.

1.1. Tras solicitude previa á Dirección da Agadic,
poderase autorizar un anticipo de ata o 50% do
importe da subvención concedida. Para recibir o
anticipo deberase presentar:

a) Petición do libramento con indicación dos moti-
vos que exixen o pagamento anticipado.
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b) Declaración asinada do conxunto de subven-
cións obtidas e/ou solicitadas para o mesmo proxec-
to en calquera outra administración, organismo ou
ente público ou privado.

1.2. O importe total ou o restante, en caso de ter
recibido o anticipo, pagarase tras cumprir os requi-
sitos enumerados no artigo 15º destas bases.

2. Subvencións plurianuais.

2.1. Tras solicitude previa á Dirección da Agadic,
poderase autorizar un anticipo de ata o 50% do
importe da subvención concedida para cada anuali-
dade. Para recibir o anticipo deberanse presentar:

a) Petición do libramento con indicación dos moti-
vos que exixen o pagamento anticipado.

b) Declaración asinada do conxunto de subven-
cións obtidas e/ou solicitadas para o mesmo proxec-
to en calquera outra administración, organismo ou
ente público ou privado.

2.2. O importe correspondente ás anualidades dis-
tintas da derradeira farase efectivo logo da presenta-
ción da memoria económica xustificativa do custo
das actividades realizadas e correspondentes á
anualidade, por un importe como mínimo igual á
parte da subvención fixada para esa anualidade, que
conterá por duplicado:

a) Relación numerada e ordenada por capítulos de
gastos que inclúan o número de documento, identi-
ficación do acredor, o importe e a data de emisión, a
suma parcial (folla por folla) e a suma total da rela-
ción de gastos, excluído o IVE.

b) Facturas ou documentos, orixinais ou compulsa-
dos, de valor probatorio equivalente no tráfico xurí-
dico-mercantil e con eficacia administrativa, e docu-
mentos xustificativos do seu pagamento, orixinais ou
compulsados, incorporados na mesma orde que na
relación a que se fai referencia no parágrafo anterior.
Non se terán en conta os pagamentos en efectivo.

c) Declaración asinada do conxunto de subven-
cións obtidas e/ou solicitadas para o mesmo proxec-
to en calquera outra administración, organismo ou
ente público ou privado.

2.3. Os excesos de xustificación dunha anualidade
poderán acumularse para a xustificación das seguintes.

No caso de que o proxecto se rematase con anterio-
ridade á última anualidade concedida, a auditoría xus-
tificativa do custo total do proxecto sería suficiente
para efectos do pagamento das últimas anualidades.

2.4. O importe da derradeira anualidade farase
efectivo no momento de finalizar a obra audiovisual e
tras cumprir os requisitos enumerados no artigo 15º
destas bases.

3. Os beneficiarios que soliciten o pagamento anti-
cipado, e antes de cada un dos pagamentos parciais
correspondentes a cada anualidades, sempre que
tales cantidades excedan dos 18.000 euros, deberán

constituír unha garantía, mediante seguro de cau-
ción prestado por entidade aseguradora ou mediante
aval solidario de entidade de crédito ou sociedade
de garantía recíproca, que deberá cubrir o 110% do
importe do anticipo, e deberá alcanzar como mínimo
ata os dous meses seguintes á finalización do prazo
de xustificación. Quedan exonerados da constitución
de garantía os beneficiarios e nos casos establecidos
no artigo 65.4º do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro,
polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 17º.-Incumprimento, reintegros e sancións.

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

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire
o punto anterior, tramitarase o oportuno procede-
mento de reintegro, que se axustará ao previsto no
título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

3. Aos beneficiarios das subvencións reguladas nes-
tas bases seralles de aplicación o réxime de infrac-
cións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 18º.-Control.

1. Os solicitantes e beneficiarios quedan someti-
dos ás actuacións de comprobación e control efec-
tuadas polo órgano competente para resolver, así
como ás de control financeiro desenvolvidas pola
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma,
segundo o establecido no título III da Lei 9/2007, ou
polo Consello de Contas ou Tribunal de Contas,
segundo a súa normativa.

2. Ademais, deberanlle facilitar á Dirección da
Agadic toda a información e documentación comple-
mentaria que esta estime precisa para a concesión
ou aboamento do importe da subvención.

Artigo 19º.-Remisión normativa.

Para todo o non previsto nestas bases, haberá que
aterse ao previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o regulamento da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de galicia;
na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións; no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo
que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións e na restante nor-
mativa que resulte de aplicación.
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA PRODUCIÓNS  OU 
COPRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS  EN LINGUA GALEGA, CON 
DECIDIDO CONTIDO ARTÍSTICO E CULTURAL

CT207A

ANEXO II
CONSELLERÍA DE CULTURA 
E TURISMO

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Resolución do 23 de marzo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións para producións ou coproducións audiovisuais 
en lingua galega con decidido contido artístico e cultural e se convocan para o 
ano 2010.

Director da Axencia Galega das Industrias Culturais

, de de 20

DATOS DO/A SOLICITANTE E DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA

ENDEREZO EMPRESA

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

CIF

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONO

REPRESENTANTE LEGAL DNI

PRODUTOR/A DO PROXECTO DNI

DATOS DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
TÍTULO DO PROXECTO

IMPORTE SUBVENCIONABLESUBVENCIÓN SOLICITADA % ORZAMENTO ORZAMENTO DO PROXECTO

ANUAL 2010 BIANUAL

20112010

TRIENAL 20112010 2012

Longametraxe cinematográfica
Ópera prima ou segunda longametraxe
Telefilme

Documental de creación
Documental de difusión cultural

CUATRIENAL
20112010 2012 2013

Longametraxe en soporte dixital

Autorízase a Dirección da Axencia Galega das Industrias Culturais a: 
1.- Comprobar, para as axudas e investimentos, o cumprimento, pola entidade, das súas obrigas tributarias, coa Seguridade Social e coa Facenda pública da Xunta de Galicia. 
2.- Para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no 

Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos 
rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a cantidade e a súa finalidade, no xeito que determine o órgano competente. 

3. Comprobar os datos de carácter persoal que figuren no documento de identidade do interesado

MODELO DE COPRODUCIÓN

BIPARTITA TRIPARTITA OUTRA:

EMPRESAS ACHEGA ECONÓMICA PORCENTAXE

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, 
se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta Axencia como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

Mini-serie
Serie de animación
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ANEXO  III

MODELO DE RENUNCIA

Don/dona , con DNI  nº 

Que o día recibiu a notificación da concesión da subvención que lle foi outorgada ao abeiro da Resolución do ___________

Que renuncia á subvención concedida cos efectos que establece a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas 

e do procedemento administrativo común.

Director da Axencia Galega das Industrias Culturais

con enderezo en

MANIFESTA

________ pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para producións ou coproducións audiovisuais en lingua 

galega con decidido contido artístico e cultural, e se convocan para o ano 2010,

para o proxecto

por unha contía de euros.

DECLARA

Lugar e data

de, de 20

Sinatura

actuando en nome e representación de

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE XUNTA
Documentación administrativa (1 exemplar) 
a) Copia compulsada ou cotexada do DNI do/a representante ou 

solicitante, no caso de que non se autorizase á Agadic a comprobación 
dos datos de identidade. 

b) Copia compulsada ou cotexada do documento público do poder 
notarial, con que actúa o/a representante, debidamente inscrito no 
Rexistro Mercantil. 

c) Copia compulsada ou cotexada do documento público da constitución 
legal da empresa e inscrición no Rexistro Mercantil. 

d) Copia compulsada ou cotexada da tarxeta de identificación fiscal. 
e) Copia compulsada ou cotexada do documento acreditativo de estar ao 

día no pagamento do imposto de actividades económicas ou 
acreditación da exención do pagamento do citado imposto. 

f) Memoria da empresa, conforme o modelo recollido en anexo.
g) Copia compulsada ou cotexada da declaración do imposto de 

sociedades e da declaración de operacións con terceiras persoas 
correspondentes aos exercicios 2007 e 2008. No caso da declaración de 
operacións con terceiras persoas do exercicio 2008 a presentación 
deberase realizar nos 15 días seguintes á finalización do prazo de 
presentación ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria. 

h) Documentación compulsada ou cotexada e acreditativa de que o 
proxecto é obra orixinal e/ou de posuír os dereitos suficientes do guión, 
obra literaria ou calquera outro medio que requira a obtención de 
dereitos ou opción de compra sobre eles.

i) Declaración de solicitudes efectuadas ou subvencións concedidas para o 
mesmo proxecto das distintas administracións públicas ou doutros entes 
públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

j) Declaración responsable de ser empresa de produción independente e ter 
sede en Galicia conforme o establecido no artigo 2º destas bases.

k) Certificación orixinal da titularidade da conta onde se debe realizar o 
pagamento, expedida pola entidade bancaria, en que conste: ordinal 
bancario, código do banco, código da sucursal e código da conta 
corrente.

Documentación técnica (6 exemplares) 
a) Memoria explicativa do proxecto. 
b) Sinopse argumental. 
c) Guión definitivo da produción. No caso dos proxectos de 

longametraxe documental, estrutura desenvolvida. 
d) Historial creativo, profesional e financeiro da empresa produtora. 
e) Relación dos membros do equipo técnico-artístico principal, 

acreditado con cartas de interese.
f) Plano de produción con inclusión do cronograma de preprodución, 

produción e posprodución. 
g) Orzamento definitivo segundo os modelos oficiais do Ministerio de 

Cultura.
h) Plan de financiamento. 
i)  No caso de solicitude de subvención plurianual, calendario 

desagregado do gasto para a execución, indicando a parte executable 
en cada ano. 

j) Declaración que especifique a lingua orixinal de rodaxe/gravación. 
k) Certificación de que o proxecto tivo unha subvención para a escrita de 

guión ou desenvolvemento.

Longametraxe en soporte dixital (6 exemplares) 
a) Memoria explicativa do proxecto. 
b) Unha presentación audiovisual en soporte dixital (DVD), dun máximo 

de cinco minutos, a modo de avance do proxecto. 
c) Calendario do proxecto e plano de produción. 
d) Orzamento do proxecto. 
e)  Plan de financiamento, con expresión das contribucións doutras 

entidades, organismos ou institucións. 
f) Historial creativo e profesional do solicitante e do equipo técnico-

artístico.
g) No caso de solicitude de subvención plurianual, calendario 

desagregado do gasto para a execución indicando a parte executable 
cada ano. 

h) Declaración que especifique a lingua orixinal de rodaxe/gravación. 
i) Calquera outra documentación que o/a solicitante considere pertinente 

para a mellor defensa do proxecto. 
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1 Guión, produción, posprodución, catálogo e desenvolvemento.
2 Arte e patrimonio, aventuras, ciencia e tecnoloxía, comedia, docudrama, etnografía, experimental, fantástico, historia e biografía, musical, natureza e ambiente, 
sociedade, terror, videoxogo, thriller-suspense, turismo-industria, S/X.
3 Ficción, documental, animación e contidos interactivos.
4 Curtametraxe, interactivo, programa de TV, telefilme, S/F.
5 Bertacam, Súper 16 mm, S/N, HD, Mini DV, DV Cam, 35 mm, HDV, DV pro, DVD e vídeo.
6 Produción, curtametraxes, desenvolvementos de proxectos, guións, non subvencionada.
7 Galego, castelán, inglés, francés, outro e S/N.
8 Por un X en caso afirmativo.

ANEXO IV
FICHA DO PROXECTO 
(Cubrir os datos dispoñibles)

Fase proxecto1: Xénero2:

Modalidade3: Formato4:

Formato gravación5: Convocatoria6:

Idioma gravación7:

Orzamento: Custo realización: Subvención concedida:

Duración:

Ano de produción:

Correo
electrónico:

Web:

Título:

Descrición do proxecto

Data inicio rodaxe: dd-mm-aaaa Data fin rodaxe: dd-mm-aaaa Data de estrea: dd-mm-aaaa

Ano de subvención: Subvencionada8:

Localizacións

Argumento
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EQUIPO TÉCNICO

Director/a:

Produtor/a:

Guionista:

Director desenvolvemento

Director/a de produción

Director/a de fotografía

Director/a artístico/a:

Montaxe;

Compositor:

Xefe/a de son

Produtor/a executivo:

Axudante de dirección:

2º operador/a cámara:

Axudante de produción:

Axudante de montaxe:

Axudante son:

Maquillaxe:

Perruquería:

Script:

Rexedor/a:

Director/a de animación:

Deseño personaxes:

Productor/a asociado: Outro:

EQUIPO ARTÍSTICO

Protagonista 1: Reparto 1:

Protagonista 2: Reparto 2:

Principal 1: Reparto 2:

Principal 2: Bailaríns/nas

Locución:

PRODUTORAS

Nome da produtora Achega económica Porcentaxe

EMPRESAS DE SERVIZOS

Nome da empresa Servizo de produción

DISTRIBUIDORA
NOME DA EMPRESA

DOCUMENTOS ADXUNTOS
AFICHES

FOTOGRAFÍAS

TEXTOS E DOCUMENTOS (GUIÓNS, MATERIAL PROMOCIONAL, CRÍTICAS E COMENTARIOS, ETC.)

TEASERS E TRAYLERS

BANDAS SONORAS

RUTA WEB (YOUTUBE, ETC.)

Os afiches e fotografías deben presentarse en formato jpg; os textos, en doc ou pdf; os teasers ou traylers, en quick-time e as bandas sonoras, en mp3 ou wmn.
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ANEXO V

MEMORIA DA EMPRESA
ENTIDADE SOLICITANTE

A. ANTIGÜIDADE DA EMPRESA
ANOS DE ANTIGÜIDADE DA EMPRESA (DATA DE CREACIÓN/CONSTITUCIÓN)

ANTECEDENTES (NO CASO DE FUSIÓN, CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL, SUBROGACIÓN OU OUTRAS INCIDENCIAS)

SEDE SOCIAL

B. SEDE SOCIAL E SOCIOS

FORMA XURÍDICA

SOCIOS (SE PROCEDE):

NOME E APELIDOS DNI DATA DE 
NACEMENTO

PORCENTAXE
DE PROPIEDADE

C. INGRESOS DA EMPRESA DOS ÚLTIMOS TRES EXERCICIOS ECONÓMICOS
2007 2008 2009

D. COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL (importe das cotas empresariais á S.S. dos últimos 3 anos)
2007 2008 2009

de 20de,
Lugar e data

(Sinatura e selo da entidade)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €


