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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 
subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, 
apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de 
viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos 
complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das 
correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da 
marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española 
(ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

A Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, ten por obxecto a planificación, 
ordenación, promoción e fomento do turismo na Comunidade Autónoma de Galicia, e es-
tablece entre os fins que persegue a promoción e o estímulo dun sector turístico galego 
competitivo, de calidade e accesible, así como o impulso á profesionalización do sector.

Constitúe o obxectivo fundamental desta resolución impulsar, promover e apoiar as ini-
ciativas de calidade necesarias para cumprir os exixentes estándares fixados polo Instituto 
para a Calidade Turística Española que considera o prestixio, fiabilidade, rigurosidade e 
profesionalidade dos establecementos avalados. Todo isto para asegurar aos clientes a 
mellor experiencia turística posible.

A Axencia Turismo de Galicia créase en virtude da autorización contida na disposi-
ción adicional cuarta da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, polo Decre-
to 196/2012, do 27 de setembro, como unha axencia pública autonómica, que terá como 
finalidade impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en 
especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade.

Entre os obxectivos básicos da Axencia están o desenvolvemento do turismo na Comu-
nidade Autónoma de acordo cos principios de calidade, accesibilidade e sustentabilidade; a 
potenciación do turismo como un factor de crecemento económico, a través da mellora da 
competitividade das empresas turísticas e a valorización dos recursos turísticos; o fomento 
do turismo como un instrumento de reequilibrio territorial; a mellora do posicionamento 
do turismo no panorama nacional e internacional e a diversificación da oferta turística de 
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Galicia coa consolidación dos produtos turísticos clave para competir no ámbito turístico 

nacional e internacional e a creación de novos produtos que posibiliten unha vantaxe com-

petitiva e permitan desestacionalizar a demanda turística.

O acceso xeneralizado ao consumo turístico implica un cambio no comportamento dos 

viaxeiros e un crecente nivel de exixencia. Os destinos que abordan unha estratexia de ca-

lidade obteñen maiores índices de satisfacción do turista. A calidade dos establecementos 

e produtos turísticos convértese así no feito diferencial que lles proporciona unha vantaxe 

competitiva fronte a outros destinos con oferta similar.

Para lograr o éxito nas políticas de calidade é fundamental o compromiso e a implica-

ción conxunta tanto da Administración competente na materia como do propio sector, sen-

do este o principal axente e beneficiario das ditas políticas de calidade.

A finalidade última da presente resolución é complementar o marco xeral do programa 

de axudas para a dinamización turística co fin de contribuír a configurar Galicia como un 

destino turístico multiexperiencial, equilibrado territorialmente, de reducida estacionalida-

de e de calidade, reforzando a súa competitividade xa que as profundas transformacións 

que continuamente experimenta o mercado turístico obriga os destinos a levar a cabo a 

necesaria adaptación estrutural que lles permita continuar desfrutando da súa cota de 

mercado.

Deste xeito, a Axencia Turismo de Galicia quere propiciar un marco favorable para a 

creación e o desenvolvemento de iniciativas turísticas de calidade dado o peso do sector 

turístico no conxunto da economía da nosa comunidade autónoma que se reflicte no impul-

so das economías locais e na creación de emprego.

Estas subvencións financiaranse con cargo aos créditos orzamentarios da Axencia Tu-

rismo de Galicia asignados para esta finalidade ao abeiro do establecido sobre medidas de 

fomento no artigo 94 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, en concordan-

cia co sinalado no artigo 95 da dita lei e tendo en conta o determinado na Lei 9/2007, do 

13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se 

aproba o regulamento da dita lei.
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Polo exposto, e no exercicio das facultades que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Convocatoria e bases reguladoras

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas 
cales se rexerá a concesión das subvencións da Axencia Turismo de Galicia, en réxime de 
concorrencia competitiva, a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, 
apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafeta-
rías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios nos procesos 
de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da 
obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade 
Turística Española (ICTE), así como efectuar a súa convocatoria para o ano 2016.

O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorren-
cia competitiva e quedará suxeito ao Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de 
decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamen-
to da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro).

Segundo. Solicitudes

1. Para poder ser beneficiario das subvencións deberá presentarse unha solicitude 
axustada ao modelo normalizado que se inclúe como anexo II desta resolución, que irá 
acompañada dos documentos que se especifican no artigo 4 das bases reguladoras.

2. As solicitudes deberán presentarse na forma e no prazo establecidos no devandito 
artigo 4 das bases reguladoras.

Terceiro. Prazo de duración do procedemento de concesión

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

O procedemento de concesión non poderá ter unha duración superior a cinco meses 
contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.
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Cuarto. Información aos interesados

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada 
ou información adicional na Axencia Turismo de Galicia, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da Axencia Turismo de Galicia: http://www.turismo.gal

b) Os teléfonos 981 54 74 04 e 981 54 63 64 e o fax 981 54 63 71 da devandita axencia.

c) Enderezo electrónico xerencia.turismo@xunta.es

d) Presencialmente.

Quinto. Réxime de recursos

A presente resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse os 
seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que 
consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a Axencia Turismo de Galicia, no prazo dun 
mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

b) Recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo 
de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da 
publicación da resolución.

Sexto. Base de datos nacional de subvencións

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devandito 
artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará 
traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2016

María Nava Castro Domínguez 
Directora da Axencia Turismo de Galicia
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ANEXO I 

Bases reguladoras específicas para a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos 
hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias 

de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos 
complementarios para a certificación da Q de Calidade Turística segundo as normas 

do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE)

Artigo 1. Obxecto e réxime das subvencións

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión das sub-

vencións, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Turismo de Galicia, para os 

procesos de certificación de normas UNE que conduzan á certificación, seguimento e re-

novación da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española 

(ICTE).

2. Consideraranse actuacións subvencionables as dirixidas á mellora da calidade tu-

rística: procesos de primeira certificación, seguimento e/ou renovación da marca Q de 

Calidade Turística do ICTE, correspondentes ao ano 2016 e que se inicien a partir do 1 de 

xaneiro de 2016.

3. Os conceptos obxecto desta axuda son aqueles procedentes de colaboracións ex-

ternas e servizos asociados aos procesos de certificación cuxos custos sexan soportados 

directamente polos establecementos:

• Custos de auditoría externa de certificación, seguimento e/ou renovación do sistema, 

facturados por entidade auditora acreditada polo ICTE para a realización da auditoría de 

certificación, seguimento ou renovación. Só se terán en conta as xustificacións de gasto 

con data da auditoría de certificación posterior e quedan excluídos os gastos xerados polo 

persoal dependente dos establecementos, así como aqueles gastos en que incorra o so-

licitante durante o proceso de implantación da correspondente norma UNE. Os importes 

obxecto de subvención serán os derivados, exclusivamente, dos custos de auditoría do 

ano 2016.
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• Custos derivados dos dereitos de uso da marca Q no ano 2016, unha vez acadada 
a certificación, seguimento e/ou renovación do establecemento, facturados polo ICTE ao 
establecemento.

Só se pagará a axuda no caso do logro efectivo da certificación correspondente, que se 
deberá acreditar de maneira fidedigna ante a Axencia Turismo de Galicia e non se pagará, 
en ningún caso, a axuda sen esta condición.

4. En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas 
bancarias, os derivados de recargas e sancións administrativas e penais. Os tributos serán 
gasto subvencionable cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe efectivamente. 
En ningún caso se subvencionarán os impostos indirectos cando sexan susceptibles de 
recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

5. Cando o importe do gasto subvencionable sexa igual ou superior a 18.000,00 euros 
no suposto de prestación de servizos por empresas de auditoría acreditadas polo ICTE, 
o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con ca-
rácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo, salvo que polas 
especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente 
número de entidades que o subministren ou presten.

Cando a oferta elixida non recaia na proposta económica máis vantaxosa presentarase 
tamén unha memoria xustificativa da elección realizada.

6. Poderá subcontratarse a actividade obxecto da subvención nun 100 %, de confor-
midade co previsto no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 2. Financiamento e concorrencia

1. As subvencións relativas ao obxecto desta resolución imputaranse á aplicación orza-
mentaria 04.A2.761A.770.0, proxecto 2015 00005, cun crédito de 90.000 €, sen prexuízo 
de ulteriores variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior dis-
poñibilidade orzamentaria, nos termos establecidos nos artigos 31 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, e 30 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, que 
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comportará á posibilidade de atender novas solicitudes, que se cumpren coa normativa 

poderán dar lugar á subvención oportuna, de acordo coa orde de prelación de solicitantes 

que resulte da aplicación dos criterios do artigo 10. 

2. Ao estar este réxime de axudas suxeito ao Regulamento (UE) 1407/2013 relativo ás 

axudas de minimis, deberase garantir que no caso de recibir o beneficiario outras axudas 

baixo este réxime de minimis, non se supera o límite de 200.000 € nun período de tres 

exercicios fiscais. Este límite aplicarase independentemente da forma da axuda de minimis 

ou do obxectivo perseguido. O período determinarase tomando como referencia os dous 

exercicios fiscais anteriores e o exercicio fiscal en curso, de acordo co establecido no arti-

go 2 do citado regulamento.

3. Estas axudas son compatibles con calquera outra axuda para o mesmo obxecto e 

finalidade pero o seu importe en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou 

en concorrencia con outras subvencions, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da 

actividade subvencionada.

Artigo 3. Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas, as persoas xurídicas 

constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens, que reúnan os re-

quisitos establecidos nestas bases e que teñan inscrita conforme estableza a normativa 

turística, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en dian-

te REAT), a actividade turística para a cal se solicita a axuda, de acordo cos artigos 50 e 51 

da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

Os anteditos beneficiarios deben estar comprendidos na definición de pequena e me-

diana empresa (peme). Defínese peme, segundo a Recomendación 2003/361/CE da Co-

misión, do 6 de maio de 2003, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas 

empresas (DO L 124, do 20 de maio), en función dos seus efectivos e do seu volume de 

negocio e do seu balance anual.

Así, pequena empresa é aquela que ocupa menos de 50 persoas e cuxo volume de 

negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10 millóns de euros; media-
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na empresa é a que ocupa menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual 

non excede os 50 millóns de euros ou cuxo balance anual non excede os 43 millóns de 

euros.

Os datos que figuran no REAT relativos ao establecemento, á súa titularidade e á repre-

sentación teñen que coincidir coa documentación achegada polo solicitante da subvención. 

No caso de que o representante legal non sexa o mesmo que figura no REAT deberá acre-

ditarse esta condición coa presentación da solicitude.

2. Os requisitos para ser beneficiario deberán cumprirse na data de finalización do prazo 

de presentación de solicitudes.

3. Non poderán obter a condición de beneficiario aqueles nos cales concorra algunha 

das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 

Galicia. A acreditación de non estar incursos nas ditas prohibicións realizarase mediante 

declaración responsable do interesado.

4. Unha vez recaída a resolución de concesión, os cambios na persoa titular do estable-

cemento subvencionado terán que ser previamente autorizados pola Administración con-

cedente, e darán lugar á modificación da resolución de concesión nos termos do disposto 

no artigo 35 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, e subrogarase o novo titular na po-

sición xurídica de beneficiario da subvención.

Artigo 4. Solicitudes

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do for-

mulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, 

de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso elec-

trónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, 

polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia 

e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o 

documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos 

recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.
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Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calque-
ra dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 
utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando 
calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as co-
pias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade 
da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do 
documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto 
nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o 
desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela 
dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calque-
ra dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais 
sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a 
persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do 
procedemento, o número ou código único de rexistro.

3. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas 
unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na trami-
tación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros 
establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

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

5. Os interesados presentarán a seguinte documentación:

a) Anexo II: modelo de solicitude normalizado.

b) Orzamento desagregado por conceptos do investimento que se vai realizar. De ser o 
caso, o interesado presentará tres orzamentos de diferentes provedores, segundo dispón 
o artigo 1.5 destas bases.

c) Copia do DNI do solicitante no caso de que non se autorice a súa verificación no 
Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas.

d) Documentación específica referida á calidade:

1. No caso de solicitudes de axuda que conduzan á primeira certificación baixo a mar-
ca Q de Calidade Turística no presente ano, documento acreditativo da adhesión do esta-
blecemento ao Instituto para a Calidade Turística Española, emitido polo Instituto para a 
Calidade Turística Española.

2. No caso de solicitudes de axuda que conduzan á procesos de renovación/seguimen-
to de establecementos certificados con anterioridade coa marca Q de Calidade Turística, 
documento acreditativo de certificación en vigor, emitido polo Instituto para a Calidade 
Turística Española.

3. No caso de solicitudes de axudas referidas a procesos de auditoría externa de certifi-
cación/seguimento/renovación da marca Q, orzamento da empresa auditora acreditada polo 
ICTE, referido aos custos de auditoría externa da marca correspondente ao presente ano.

4. No caso de solicitudes de axudas referidas a cotas de uso da marca Q, orzamento ou 
factura pro forma emitido polo ICTE correspondente á cota de uso da marca anual posterior 
á concesión da certificación, seguimento e/ou renovación acadada no ano 2016.
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5. No caso de establecementos distinguidos con Compromiso de Calidade Turística, do-

cumento acreditativo do distintivo de compromiso de calidade turística de boas prácticas en 

vigor concedido por un destino Sicted (Sistema de calidade turística española en destinos) 

na Comunidade Autónoma de Galicia.

6. De ser o caso, documentos acreditativos relativos ás certificacións e/ou distintivos de 

calidade, calidade ambiental e/ou accesibilidade en vigor do establecemento solicitante.

e) Todo isto sen prexuízo de que se solicite documentación complementaria aclaratoria 

dos datos que figuren na solicitude.

Artigo 5. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das admi-

nistracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas 

ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade 

dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, 

deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos polas 

normas reguladoras do procedemento.

2. Ás solicitudes das persoas interesadas deberanse xuntar os documentos ou informa-

cións previstos nesta norma, salvo que estes xa estean en poder da Administración xeral 

e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán 

acollerse ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 

xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre 

que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se 

é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do 

procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente 

poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación, ou, na sua falta, 

a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anteriori-

dade á formulación da proposta de resolución.
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3. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou 
representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións 
que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da 
Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, 
segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamen-
te o consentimento, e neste caso deberá presentar as certificacións nos termos previstos 
regulamentariamente.

4. De conformidade co disposto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e co 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, a Axencia publicará na súa páxina web 
oficial a relación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, 
igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan 
impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva 
implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e 
a referida publicidade.

5. En cumprimento do disposto no artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións, comunicarase a concesión das axudas reguladas nesta convoca-
toria á Base de datos nacional de subvencións que operará como sistema nacional de 
publicidade de subvencións.

Artigo 6. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos 
de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo 
tratamento e publicación autorizen as persoas interesadas mediante a presentación das 
solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cida-
danía e entidades» cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para in-
formar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste 
ficheiro é a Axencia Turismo de Galicia. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición poderanse exercer ante a Axencia Turismo de Galicia, mediante o envío dunha 
comunicación ao seguinte enderezo: estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia) Santiago de 
Compostela, ou a través dun correo electrónico a xerencia.turismo@xunta.es .
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Artigo 7. Órganos competentes

A Dirección de Competitividade será o órgano competente para a instrución do procede-

mento de concesión da subvención e corresponderalle á directora da Axencia Turismo de 

Galicia ditar a resolución de concesión.

Artigo 8. Instrución dos procedementos

1. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 

réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 

se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na 

correspondente convocatoria requirirase o interesado para que, nun prazo de dez días há-

biles, emende a falta ou presente os documentos preceptivos. Neste requirimento farase 

indicación expresa de que, se así non o fixer, se considerará que desistiu na súa petición, 

logo da correspondente resolución.

2. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderase requirir o solicitante para 

que presente cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesa-

rios para a tramitación e resolución do procedemento.

3. A área provincial correspondente da Axencia Turismo de Galicia achegará un informe 

que deberá indicar:

– O cumprimento por parte do establecemento da normativa turística vixente e a exis-

tencia ou non dalgún expediente sancionador.

– Período de funcionamento do establecemento.

– Se o establecemento está localizado nun municipio declarado de interese turístico 

pola Administración turística.

– Se o establecemento se atopa nun municipio que goza ou gozou dun plan de dinami-

zación, excelencia, de produto turístico, competitividade e/ou Sicted en Galicia.
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4. Así mesmo, a Área de Calidade e Proxectos Europeos presentará un informe valo-
rando a solicitude.

5. Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, aqueles expedientes admi-
nistrativos que reúnan todos os requisitos serán remitidos á comisión encargada da súa 
valoración, de acordo co establecido no artigo seguinte.

6. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na norma-
tiva de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria quedarán á disposi-
ción do órgano instrutor para que formule a proposta de inadmisión, na cal se indicarán as 
causas desta.

Artigo 9. Comisión de valoración

1. A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de valorar as solicitudes 
de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así como de propoñer a con-
cesión ou denegación das subvencións aos interesados.

2. A composición da comisión de valoración será a seguinte:

a) O/a director/a de Competitividade, que a presidirá.

b) Os/as xefes/as das áreas provinciais.

c) O/a xefe/a da Área de Fomento e Desenvolvemento Empresarial, que actuará como 
secretario/a.

e) Un representante da Xerencia

f) Un representante da Dirección de Competitividade.

3. Os/as membros e, se é o caso, os/as suplentes serán designados/as pola persoa 
titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia.

4. No informe que formule a comisión figurarán de xeito individualizado os solicitantes 
propostos para obter a subvención, especificándose a avaliación que lles corresponde, 
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segundo os criterios recollidos no artigo seguinte e indicando o importe da concesión que 

se propón para cada un deles.

5. No caso de existiren solicitudes que non figuran na proposta anterior por razón do 

baremo aplicado ao terse esgotado o crédito dispoñible, a comisión poderá emitir propos-

tas sucesivas, ben por dispor de crédito por producirse algunha renuncia ou modificación 

nos proxectos inicialmente propostos ou ben por incremento do orzamento inicialmente 

destinado a esta subvención.

Artigo 10. Criterios de valoración

Os criterios de valoración que servirán de base para a determinación da preferencia 

na concesión da subvención serán os seguintes, tendo cada un daqueles o peso que se 

especifica:

1. Atendendo á localización do establecemento: ata 30 puntos.

– Situación nun municipio que desfruta ou desfrutou dun plan de dinamización, excelen-

cia, de produto turístico, competitividade e/ou Sicted en Galicia: 15 puntos.

– Que o establecemento estea localizado nun municipio declarado turístico pola Admi-

nistración turística: 15 puntos.

2. Período de funcionamento do establecemento: 12 puntos (1 punto por cada mes de 

funcionamento).

3. Que o establecemento solicitante acredite o seu compromiso coa calidade: ata 

48 puntos.

– Por cada ano que o establecemento acredite a súa certificación coa marca Q, dous pun-

tos por ano ata un máximo de 30 puntos.

– Acreditando o distintivo Galicia Calidade: 8 puntos.
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– Acreditando o distintivo de boas prácticas de compromiso de calidade turística conce-
dido por un destino Sicted (Sistema de calidade turística española en destinos) na Comu-
nidade Autónoma de Galicia: 2 puntos.

– Acreditando unha certificación de calidade conforme a norma internacional ISO 9001 
(4 puntos).

– Acreditando unha EFQM: 3 puntos.

– Outras cualificacións: 1 punto.

4. Que o establecemento acredite unha certificación ambiental internacionalmente reco-
ñecida: ata 8 puntos.

– Acreditando unha certificación de calidade conforme a norma internacional ISO 
14001: 2 puntos.

– Acreditando o recoñecemento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): 2 puntos.

– Acreditando a concesión da Etiqueta Ecolóxica da Unión Europea: 2 puntos.

– Acreditando outras certificacións ambientais: 2 puntos.

5. Que o establecemento solicitante acredite o seu compromiso coa xestión da accesi-
bilidade: 2 puntos.

– Acreditando unha certificación de calidade conforme a norma internacional ISO 
170001: 2 puntos.

2. As axudas que se poden conceder aos proxectos que se recollen nesta resolución 
como actuacións subvencionables poderán acadar un máximo de axuda de ata o 65 % do 
orzamento subvencionable. O importe subvencionado por este concepto será dun máxi-
mo de 3.000 euros para os procesos de 1ª certificación e/ou renovación da marca Q e de 
2.000 euros para procesos de seguimento.
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A porcentaxe de axuda sobre o investimento subvencionable calcularase segundo a 

puntuación que alcancen os proxectos presentados, segundo se detalla a continuación:

Puntos % axuda

51-100 65

21-50 60

0-20 55

Artigo 11. Audiencia

Efectuada a avaliación, a comisión fará un informe en que se concretará o seu resulta-
do, á vista do cal o órgano instrutor elaborará unha proposta de resolución provisional debi-
damente motivada que deberá serlle notificada aos interesados para que, nun prazo de dez 
días, poidan formular alegacións de acordo co establecido no artigo 21.4 da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 12. Resolución e notificación

1. Examinadas as alegacións, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución 
definitiva e elevaraa á directora da Axencia Turismo de Galicia.

2. A directora da Axencia Turismo de Galicia, á vista da proposta de resolución, ditará 
no prazo de 15 días desde a súa elevación a correspondente resolución, que deberá estar 
debidamente motivada e na cal, en todo caso, quedarán debidamente xustificados todos os 
aspectos contidos no artigo 34.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba 
o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

3. O prazo máximo para resolver e notificarlle a resolución ao interesado será de cinco 
meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria 
no Diario Oficial de Galicia. Se transcorre o prazo máximo para resolver sen que recaia 
resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por 
silencio administrativo.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento ad-
ministrativo común.
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As solicitudes desestimadas notificaranse individualmente, con indicación das causas 
da desestimación.

Artigo 13. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro da correspondente resolución de convocatoria poñe-
rán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen 
prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a Axencia Turismo de Galicia, no prazo dun 
mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, 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 os xulgados do contencioso-administrativo 
de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao 
da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de seis meses contados a partir do 
seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 14. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en 
todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras ad-
ministracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar 
á modificación da resolución de concesión, de conformidade cos requisitos establecidos 
no artigo 35 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.

2. O acto polo que se acorde ou denegue a modificación da resolución será ditado pola 
directora da Axencia Turismo de Galicia, logo da instrución do correspondente expediente 
en que se lle dará audiencia ao interesado nos termos previstos no artigo 10.

3. Cando o beneficiario da subvención poña de manifesto na xustificación que se pro-
duciron alteracións das condicións tidas en conta para a concesión desta que non alteren 
esencialmente a natureza ou os obxectivos da subvención, e que poidan dar lugar á modi-
ficación da resolución conforme o establecido no artigo 14.1.m) da Lei de subvencións de 
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Galicia, téndose omitido o trámite de autorización administrativa previa para a súa apro-
bación, o órgano concedente da subvención poderá aceptar a xustificación presentada, 
sempre e cando tal aceptación non supoña danar dereitos de terceiros.

Esta aceptación por parte do órgano concedente non exime o beneficiario das sancións 
que lle poidan corresponder conforme a citada Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 15. Aceptación e renuncia

1. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos 
como beneficiarios disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o 
cal sen que se produza manifestación expresa en contra, entenderase tacitamente acep-
tada.

2. A renuncia á subvención poderase facer axustándose ao modelo que se inclúe como 
anexo IV, 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 xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo común. 

No caso de que se comunique a renuncia en prazo, a directora da Axencia Turismo de 
Galicia ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 42.1 da mesma lei.

Artigo 16. Obrigas dos beneficiarios

Os beneficiarios das subvencións adquiren os seguintes compromisos e obrigas, de 
conformidade co establecido no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, sen prexuízo das demais obrigas que resulten da normativa aplicable:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto de conformidade co presentado ao con-
curso de subvencións ou, se é o caso, o modificado coa autorización da Administración 
turística galega.

b) Manter a actividade subvencionada e a súa actividade en Galicia durante un período 
mínimo de tres (3) anos contados desde a data en que se produza a liquidación definitiva 
da subvención.
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c) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, 

así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determine a con-

cesión ou o gozo da subvención.

d) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Axencia Turismo de Ga-

licia, ás de control financeiro que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade 

Autónoma en relación coas subvencións e axudas concedidas, ás previstas na lexislación 

do Tribunal de Contas e o Consello de Contas para o cal se achegará canta información lle 

sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

e) Comunicarlle á Axencia Turismo de Galicia a obtención doutras subvencións, axudas, 

ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada procedentes de calquera 

Administración ou ente público ou privado nacional ou internacional. Por estar esta convo-

catoria suxeita ao réxime de minimis tamén deberá comunicar calquera axuda obtida polo 

beneficiario baixo este réxime neste ano fiscal e nos dous anteriores. Estas comunicacións 

deberán efectuarse tan pronto como se coñezan e, en todo caso, con anterioridade á xus-

tificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Acreditar con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión, así 

como antes das correspondentes propostas de pagamento, que está ao día nas súas 

obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e que non ten pen-

dente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración 

pública da comunidade autónoma. Para tales efectos, o solicitante deberá achegar cer-

tificación de estar ao día nas citadas obrigas no caso de denegar expresamente que 

a solicite o órgano xestor, de conformidade co disposto no artigo 5.1. No caso de que 

as actuacións de oficio levadas a cabo polo órgano instrutor, consonte o artigo 20.3 da 

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dean como resultado que o so-

licitante ou o beneficiario ten débedas ou obrigas con algunha destas administracións, 

requirirase o solicitante ou beneficiario para que regularice a situación e presente por si 

mesmo o correspondente certificado.

g) Os beneficiarios deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financia-

mento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do 

artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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h) Igualmente o beneficiario deberá incluír, nas súas accións promocionais, a marca tu-
rística de Galicia. De ser o caso, na páxina web deberá inserir un banner cunha ligazón á 
páxina de promoción turística de Galicia. Nos folletos e outras publicacións deberá incluír na 
contraportada a marca turística, seguindo as indicacións do manual de uso. Para a aplicación 
correcta da marca deberán descargar de www.turgalicia.es/marca01 os arquivos informáti-
cos cos elementos gráficos en calidade e formatos axeitados así como as indicacións do uso.

i) Os proxectos que se subvencionen terán que cumprir o disposto na Lei 8/1997, do 20 
de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Gali-
cia, e as normas regulamentarias de desenvolvemento.

j) A facilitar datos, de forma periódica ou logo de requirimento da Administración turística 
galega, sobre a ocupación rexistrada no establecemento. 

k) Os beneficiarios quedan obrigados a reintegrar, total ou parcialmente, o importe per-
cibido pola subvención concedida, así como os correspondentes xuros de demora devindi-
cados desde o momento do pagamento, nos seguintes casos:

– Por incumprimento dos compromisos e obrigas relacionados neste artigo.

– Por incumprimento da obriga de xustificación ou xustificación insuficiente nos prazos 
e termos establecidos nesta resolución.

– Obtención da subvención sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión, con 
falsificación das condicións requiridas para isto ou ocultación daquelas que o impedisen.

– Incumprimento total ou parcial do obxectivo da actividade, do proxecto ou non adop-
ción do comportamento que fundamentou a subvención.

– Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control 
financeiro, o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de docu-
mentos, cando disto derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos perci-
bidos, o incumprimento do obxectivo ou a concorrencia con outras axudas para a mesma 
finalidade percibidas de calquera Administración ou ente público ou privado.

– Nos demais supostos previstos na normativa reguladora da subvención.
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Artigo 17. Xustificación da subvención

1. Para cobrar a subvención concedida, o beneficiario terá de prazo ata o 20 de decem-
bro de 2016, para presentar nos lugares sinalados no artigo 4 destas bases, mediante a 
modalidade de conta xustificativa (conforme o artigo 44 do Decreto 11/2009, do 8 de xanei-
ro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia), orixinal ou copia cotexada da documentación que a continuación se indica:

a) Solicitude de cobramento segundo o modelo do anexo V.

b) Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na con-
cesión da subvención, con indicación das actividades realizadas.

c) Memoria económica do custo das actividades realizadas que conterá:

c.1) Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con indicación do 
acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e data de pagamento. Se é o 
caso, indicaranse as desviacións producidas no orzamento que serviu de base ao seu 
outorgamento.

c.2) Facturas que deberán especificar a que concepto corresponden segundo o inves-
timento que serviu de base para a concesión da subvención, xunto coas certificacións 
bancarias ou, na súa falta, copias das ordes de transferencia, que xustifiquen o seu paga-
mento.

En ningún caso se admitirán xustificantes de pagamento con data posterior á estableci-
da para presentar a xustificación.

d) No caso de 1ª certificación ou renovación da marca Q, documento acreditativo de 
certificación emitido polo ICTE. No suposto de seguimento da marca Q, documento acredi-
tativo do pagamento da cota de uso da marca correspondente ao período anual posterior 
á concesión do seguimento da marca.

e) Certificados expedidos polos organismos competentes acreditativos de estar ao día 
nas obrigas tributarias coas facendas do Estado e da Comunidade Autónoma, así como 
nas obrigas coa Seguridade Social e de non ter ningunha débeda pendente por ningún 
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concepto con ningunha Administración pública. Non obstante, a presentación da solicitude 
de subvención comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións 
que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Se-
guridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia. 

f) Modelo de declaración: anexo III.

2. O investimento xustificado ten que coincidir coa resolución de concesión da sub-
vención, ou as modificacións autorizadas. De non xustificarse o investimento executado 
quedará anulada toda a subvención, non obstante, se a xustificación fose inferior ao 
investimento previsto, sempre que se manteña a finalidade da subvención; minorarase 
a concesión proporcionalmente ao investimento non xustificado e, para o caso de que o 
executado non cumpra o fin para o cal se concedeu a subvención, quedaría anulada na 
súa totalidade.

3. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido ou a concorrencia dal-
gunha das causas de reintegro previstas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da 
subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de 
subvencións de Galicia. Neste caso, a directora da Axencia Turismo de Galicia ditará a 
oportuna resolución, nos termos do artigo 42.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

Artigo 18. Pagamento

1. Recibida a documentación xustificativa da subvención, os órganos competentes da 
Axencia Turismo de Galicia, antes de proceder ao seu pagamento, poderán realizar as 
actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actividade sub-
vencionada.

Artigo 19. 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, se é o caso, se establezan 
na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as sub-
vencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.
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2. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportu-

no procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 

de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

3. Cando o cumprimento polo beneficiario se aproxime de modo significativo ao cum-

primento total e se acredite unha actuación inequivocamente tendente á satisfacción dos 

compromisos adquiridos, a cantidade que hai que reintegrar responderá ao principio de 

proporcionalidade e determinarase aplicando os mesmos criterios de avaliación que se 

empregaron para a concesión referidos á realidade finalmente comprobada.

4. Aos beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases seralles de aplicación 

o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 

subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 20. Control

1. A Axencia Turismo de Galicia poderá levar a cabo as actividades de inspección que 

considere oportunas para controlar o cumprimento das subvencións.

2. Alén do anterior, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de con-

trol financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que 

establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa nor-

mativa de desenvolvemento. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación 

previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Artigo 21. Publicidade

No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión, 

publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indi-

cación da norma reguladora, beneficiario ou programa e crédito orzamentario, contía e 

finalidade da subvención.

Igualmente, será aplicable o réxime de publicidade establecido na Lei 1/2016, do 18 de 

xaneiro, de transparencia e bo goberno.

C
V

E
-D

O
G

: y
n5

r6
d3

5-
8y

u6
-o

fw
7-

kk
r2

-4
pj

aj
p6

z6
i4

5



DOG Núm. 66 Xoves, 7 de abril de 2016 Páx. 12402

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

Os interesados poderán facer constar o seu dereito a que non se fagan públicos os seus 
datos cando concorra algunha das causas previstas no artigo 15.2.d) da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia.

Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións (LXS en diante) comunicarase a concesión das axudas 
reguladas nesta convocatoria á Base de datos nacional de subvencións que operará como 
sistema nacional de publicidade de subvencións.

Malia o anterior, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente con-
sideradas, sexan de contía inferior a tres mil euros (3.000 €), non será necesaria a publi-
cación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións 
concedidas na páxina web da Axencia Turismo de Galicia.

Así mesmo, a solicitude para ser beneficiario da axuda levará implícita a autorización, 
no suposto de que se conceda a axuda solicitada, para a inscrición no Rexistro Público 
de Axudas, Subvencións, Convenios e Sancións dependente da Consellería de Facenda, 
dos datos facilitados á Xunta de Galicia na súa solicitude. Non obstante, as persoas ou 
entidades solicitantes poderán denegar expresamente o seu consentimento á inscrición 
dos seus datos no Rexistro Público de Subvencións, cando concorra algunha das 
circunstancias previstas na letra d) do número 2 do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia.

As persoas ou entidades interesadas terán, en calquera momento, o dereito de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición dos datos que figuren no Rexistro Público de Sub-
vencións, de conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal.

Artigo 22. Remisión normativa

É de aplicación o 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, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outu-
bro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de 
Galicia, no disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o Real 
decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento.
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ANEXO II

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS CO OBXECTO DE IMPLEMENTAR AS CORRESPONDENTES NORMAS UNE QUE 
CONDUZAN Á CERTIFICACIÓN DA MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA DO INSTITUTO 
PARA A CALIDADE TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE)

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TU970A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

NOME COMERCIAL Nº DE INSCRICIÓN DA EMPRESA NO REAT 1

1 Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia 

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

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

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

LOCALIZACIÓN E DESCRICIÓN DO PROXECTO
PROVINCIA CONCELLO

OBXECTO

CUSTO DO INVESTIMENTO (sen IVE)

Auditoría externa:             €

Cota de mantemento e uso da marca:           €

TOTAL              €

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DURANTE O ANO

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

C
V

E
-D

O
G

: y
n5

r6
d3

5-
8y

u6
-o

fw
7-

kk
r2

-4
pj

aj
p6

z6
i4

5



DOG Núm. 66 Xoves, 7 de abril de 2016 Páx. 12404

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

ANEXO II 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

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

ORGANISMOS ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 
6. Que a empresa solicitante cumpre cos criterios de definición de peme, segundo a definición establecida pola Recomendación 2003/361/CE da 
Comisión, do 6 de maio de 2003, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas (DO L124, do 20 de maio) encadrándose na 
seguinte categoría:

MICROEMPRESA: empresa que ocupa menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 
2 millóns de euros.

PEQUENA EMPRESA: empresa que ocupa menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 
10 millóns de euros.

MEDIANA EMPRESA: empresa que ocupa menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non exceda os 50 millóns de euros ou cuxo 
balance xeral anual non supera os 43 millóns de euros.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Orzamento desagregado por conceptos do investimento que se vai realizar. De ser o caso, o interesado xuntará tres orzamentos de 
diferentes provedores, segundo dispón o artigo 1.5 destas bases.

No caso de solicitudes de axuda que conduzan á primeira certificación baixo a marca Q de Calidade turística no presente ano, documento 
acreditativo da adhesión do establecemento ao Instituto para a Calidade Turística Española, emitido polo Instituto para a Calidade Turística 
Española.
No caso de solicitudes de axuda que conduzan a procesos de renovación/seguimento de establecementos certificados con anterioridade coa 
marca Q de Calidade turística, documento acreditativo de certificación en vigor, emitido polo Instituto para a Calidade Turística Española.

No caso de solicitudes de axudas referidas a procesos de auditoría externa de certificación/seguimento/renovación da marca Q, orzamento 
da empresa auditora acreditada polo ICTE, referido aos custos de auditoría externa da marca correspondente ao presente ano.

No caso de solicitudes de axudas referidas a cotas de uso da marca Q, orzamento ou factura proforma emitido polo ICTE correspondente á 
cota de uso da marca anual posterior á concesión da certificación, seguimento e/ou renovación acadada no ano 2016.

No caso de establecementos distinguidos co compromiso de calidade turística, documento acreditativo do distintivo de compromiso de 
calidade turística de boas prácticas en vigor concedido por un destino Sicted (Sistema de calidade turística española en destinos) na 
Comunidade Autónoma de Galicia.
De ser o caso, documentos acreditativos relativo ás certificacións e/ou distintivos de calidade, calidade ambiental e/ou accesibilidade 
envigor do establecemento solicitante. 
 
DNI do solicitante (no caso de non autorizar a súa verificación no SVDI)

Autorizo a Axencia Turismo de Galicia para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de 
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Axencia Turismo de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a secretaria.turismo@xunta.es.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO II 
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 
subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, 
axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, 
seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do 
Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Turismo de Galicia Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO III

DECLARACIÓNS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

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

ORGANISMOS ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.  
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.  
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 
6. Que a empresa solicitante cumpre cos criterios de definición de peme, segundo a definición establecida pola Recomendación 2003/361/CE 
da Comisión, do 6 de maio de 2003, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas (DO L124, do 20 de maio), 
encadrándose na seguinte categoría:

MICROEMPRESA: empresa que ocupa menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 
2 millóns de euros.

PEQUENA EMPRESA: empresa que ocupa menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 
10 millóns de euros.

MEDIANA EMPRESA: empresa que ocupa menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non exceda os 50 millóns de euros ou cuxo 
balance xeral anual non supera os 43 millóns de euros.
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ANEXO IV

MODELO DE RENUNCIA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

MANIFESTA: 

Que o día              recibiu a notificación da concesión da subvención que lle foi outorgada ao abeiro da Resolución do 18 de 

marzo de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a 

establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de 

viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e 

renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/o mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a 

Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 con clave de expediente     

  

para o proxecto 

por unha contía de   euros. 

DECLARA: 

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

procedemento administrativo común.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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ANEXO V

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Beneficiario/a dunha subvención concedida ao abeiro da Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, 
apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos 
turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención 
e/o mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para 
o ano 2016 con código de expediente 
 
  
PRESENTO a seguinte documentación para a xustificación do investimento subvencionado de acordo co establecido no artigo 17 da antedita 
resolución: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SOLICITO: 
Que se proceda ao libramento da subvención concedida.

Memoria da actuación

Memoria económica que contén: 
- Relación clasificada dos gastos e investimentos 
- Facturas e xustificantes de pagamento

Certificados de estar ao día coas obrigas tributarias coas facendas do Estado e da Comunidade Autónoma, así como nas obrigas coa 
Seguridade Social (no caso de non autorizar o órgano xestor para solicitalas)

Modelo de declaración: anexo III

Documento acreditativo de certificación emitido por el ICTE no caso de 1ª certificación e/ou renovación da marca Q.

No suposto dos procesos de seguimento, documento acreditativo do pagamento da cota de uso da marca correspondente ao período anual 
posterior á concesión do seguimento da marca.
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