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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de pOlítIca sOcIal e Xuventude

ORDE do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras 
e se convocan subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia 
para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional 
no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional, no marco 
do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión 
Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento 
BS508E).

A Consellería de Política Social e Xuventude ten, entre outras competencias, segundo 
o artigo 1 do Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica 
da Consellería de Política Social e Xuventude, as políticas de mocidade e voluntariado.

Segundo o artigo 29 do citado decreto, correspóndenlle á Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado como órgano de dirección da Consellería de Política Social e 
Xuventude, entre outras funcións, a dirección e xestión das actuacións en materia de vo-
luntariado, a elaboración e o seguimento dos instrumentos de planificación, de rexistro, de 
xestión dos órganos colexiados e todas aquelas actuacións en aplicación da Lei 10/2011, 
do 28 de novembro, de acción voluntaria.

Para o desenvolvemento das ditas funcións conta como órgano de apoio co Servizo de 
Voluntariado e Participación, ao que lle corresponde consonte o artigo 31 do citado decre-
to, entre outras funcións, xestionar os proxectos europeos de política social en relación 
coas áreas de voluntariado en Galicia.

O Consello Europeo aprobou, o 21 de xullo de 2020, a creación do programa NextGe-
nerationEU como instrumento de estímulo económico en resposta á crise causada pola 
COVID-19.

O 10 de novembro de 2020, o Parlamento Europeo e o Consello acadaron o acordo 
sobre o paquete de medidas que inclúe os fondos NextGenerationEU e o Marco financei-
ro plurianual 2021-2027, e creouse o Mecanismo europeo de recuperación e resiliencia 
como instrumento de apoio aos Estados membros a través de transferencias directas e 
préstamos para incrementar os investimentos públicos e acometer reformas para paliar os 
devastadores danos producidos pola COVID-19.
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O Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de fe-
breiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, sinala 
que os Estados membros elaborarán plans de recuperación e resiliencia nacionais para 
acollerse a el e alcanzar os obxectivos establecidos, e serán presentados formalmente 
polos Estados, como moi tarde, o 30 de abril.

A Resolución do 29 de abril de 2021, da Subsecretaría do Ministerio de Asuntos Econó-
micos e Transformación Dixital, dá publicidade ao Acordo do Consello de Ministros, do 27 
de abril de 2021, polo que se aproba o Plan de recuperación, transformación e resiliencia, 
que define as estratexias que se deberán seguir no desenvolvemento dos fondos europeos 
de recuperación. As medidas que recolle o Plan cumpren cos seis alicerces establecidos 
polo Regulamento da UE e articúlanse arredor de catro eixes principais (a transición eco-
lóxica, a transformación dixital, a cohesión social e territorial e a igualdade de xénero). 
Estes catro eixes de traballo desenvólvense a través de dez políticas panca, que integran, 
pola súa vez, 30 compoñentes ou liñas de acción, para contribuír a alcanzar os obxectivos 
xerais do Plan.

No marco normativo e competencial descrito apróbase, dentro do eixe Economía dos 
coidados e reforzo das políticas de igualdade e inclusión do Plan de recuperación, trans-
formación e resiliencia, o proxecto número 6 de innovación en materia de servizos sociais, 
liña de investimento C22.I2, que abrangue o subproxecto piloto Talento interxeracional, 
orientado a lograr melloras no eido social de carácter rural, tendo en conta o talento de 
grupos interxeracionais de persoas voluntarias e facendo especial fincapé naqueles secto-
res e actividades que presenten maiores dificultades de remuda xeracional e que permitan 
achegar novas oportunidades de emprego e asentamento poboacional, así como recoñe-
cer a importancia do medio rural e as súas potencialidades vitais e de futuro.

Neste escenario, a Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude da competencia que 
ten atribuída en materia de servizos sociais, presenta unha serie de proxectos que se 
axustan aos requisitos exixidos polo eixe Economía de coidados e reforzo das políticas de 
igualdade e inclusión do dito Plan, coa finalidade de mellorar os equipamentos para coi-
dados de longa duración, modernizar os seus servizos sociais, establecer proxectos piloto 
de innovación en servizos sociais e realizar actuacións enmarcadas no Plan España país 
accesible.

A presente orde enmárcase así no eixe 3. Cohesión social e territorial, política pan-
ca VIII, Nova economía dos coidados e políticas de emprego do Plan de recuperación, 
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transformación e resiliencia, onde se atopa o compoñente 22, Plan de choque para a eco-
nomía dos coidados e reforzo das políticas de igualdade e inclusión. O obxectivo principal 
deste compoñente é a modernización e reforzo do conxunto dos servizos sociais, con es-
pecial atención ao modelo de coidados de longa duración, promovendo a innovación e un 
modelo de atención centrada na persoa e impulsando a desinstitucionalización.

Esta orde establece as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública, en réxime de conco-
rrencia competitiva, das subvencións de carácter plurianual dirixidas a entidades de acción 
voluntaria e entidades locais de Galicia para o financiamento do proxecto piloto Talento 
interxeracional, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado 
pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023.

Con estas subvencións financiarase o desenvolvemento de proxectos de voluntariado 
interxeracional no medio rural, integrados no dito proxecto piloto Talento interxeracional, 
cuxa finalidade é aproveitar o talento e a experiencia das persoas maiores voluntarias 
implicadas para contribuír á modificación da estrutura poboacional, tratando de aumentar 
a taxa de poboación nas zonas rurais, ofrecendo oportunidades vitais axeitadas ás nece-
sidades reais do medio rural e mellorar as condicións de vida e os servizos sociais e asis-
tenciais de proximidade mediante un modelo planificado de recuperación económica onde 
se poidan desenvolver proxectos vitais con certas garantías de futuro e permanencia coa 
axuda da tecnoloxía e da innovación.

Neste marco fomentaranse iniciativas de investigación, innovación e mellora do medio 
rural coa instauración de modelos de intervención axeitados á realidade social e económi-
ca da zona onde se leven a cabo.

A finalidade do proxecto é recoñecer as posibilidades que ofrece o medio rural e amosar 
á mocidade as oportunidades de futuro que pode achegar tanto a nivel individual como 
social e, por outra banda, recoñecer a experiencia das persoas maiores en diferentes ei-
dos produtivos, así como captar as súas necesidades asistenciais, culturais ou vitais máis 
inmediatas en función das súas preferencias e desexos.

De cara a respectar os coeficientes establecidos pola Comisión Europea a través da 
etiquetaxe dixital, e en consonancia co campo de intervención 3-108, Apoio ao desenvolve-
mento das capacidades dixitais, enmarcado no anexo VII do Regulamento (UE) 2021/241 
polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, o 20 % do orzamento do 
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programa destínase á transición dixital e ten como unha das liñas de actuación o deseño 
e estruturación de novos modelos dixitais ou tecnolóxicos que atendan ás necesidades da 
zona ou que permitan mellorar os existentes.

De acordo co anterior,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá 
a concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva, ás entida-
des de acción voluntaria, tanto ás de carácter asociativo como ás que teñan o carácter 
de entidades locais e agrupacións de entidades locais de Galicia, inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria de Galicia, para o financiamento da elaboración e execución de proxec-
tos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento 
interxeracional, que conteñan actividades baseadas no recoñecemento da experiencia das 
persoas maiores que poidan servir como catalizador para fomentar as iniciativas das per-
soas máis novas, naqueles sectores e actividades que presenten maiores dificultades de 
remuda xeracional e que estean comprendidos nas liñas especificadas no artigo 6 desta 
orde, que permitan achegar novas oportunidades de emprego e asentamento poboacional 
ao territorio e que garantan, en todo caso, a consecución dos obxectivos marcados no Plan 
de recuperación, transformación e resiliencia dentro das políticas panca da nova economía 
dos coidados e políticas de emprego e, de xeito transversal, da axenda urbana e rural, da 
loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura, e proceder á súa convo-
catoria para os anos 2022 e 2023. A execución dos proxectos de voluntariado interxeracio-
nal no medio rural terá como data límite o 20 de outubro de 2023.

2. Con estas subvencións financiarase o desenvolvemento de proxectos de voluntariado 
interxeracional no medio rural, integrados no proxecto piloto Talento interxeracional, cuxa 
finalidade é aproveitar o talento e a experiencia das persoas maiores voluntarias implica-
das para contribuír á modificación da estrutura poboacional, tratando de aumentar a taxa 
de poboación nas zonas rurais, ofrecendo oportunidades vitais axeitadas ás necesidades 
reais do medio rural e mellorar as condicións de vida e os servizos sociais e asistenciais de 
proximidade mediante un modelo planificado de recuperación económica onde se poidan 
desenvolver proxectos vitais con certas garantías de futuro e permanencia coa axuda da 
tecnoloxía e da innovación.
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Neste marco fomentaranse iniciativas de investigación, innovación e mellora do medio 
rural coa instauración de modelos de intervención axeitados á realidade social e económi-
ca da zona onde se leven a cabo. A finalidade do proxecto é recoñecer as posibilidades que 
ofrece o medio rural e mostrar á mocidade as oportunidades de futuro que pode achegar 
tanto a nivel individual como social e, por outra banda, recoñecer a experiencia das per-
soas maiores en diferentes eidos produtivos, así como captar as súas necesidades asis-
tenciais, culturais ou vitais máis inmediatas en función das súas preferencias e desexos.

3. O código do procedemento é BS508E.

Artigo 2. Réxime xurídico

1. A presente convocatoria enmárcase no Plan de recuperación, transformación e re-
siliencia aprobado polo Consello de Ministros o 27 de abril de 2021, e polo Consello de 
Europa o 16 de xuño de 2021, e desenvolverase de conformidade coas bases reguladas 
pola presente orde en réxime de concorrencia competitiva.

2. Para o non previsto nestas bases, aplicarase o previsto nas seguintes disposicións e 
actos:

a) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) 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.

c) Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subven-
cións ás entidades locais galegas.

d) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

e) 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.

f) Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

g) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas.
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h) Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico das administracións públicas.

i) Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Gali-
cia, do 10 de decembro de 2021.

k) Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) de España e anexo, apro-
bado polo Consello de Europa mediante a Decisión do 16.6.2021.

l) Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban as medidas urxen-
tes para a modernización da Administración pública e para a execución do Plan de recupe-
ración, transformación e resiliencia.

m) Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactiva-
ción económica de Galicia.

n) Regulamento (UE) 2020/2094, do 14 de decembro de 2020, polo que se establece un 
instrumento de recuperación da UE para apoiar a recuperación tras a crise da COVID-19.

ñ) Regulamento (UE) 2021/241, do 12 de febreiro, polo que se establece o Mecanismo 
de recuperación e resiliencia (MRR).

o) Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión 
do PRTR.

p) Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o procedemento e 
formato da información que van proporcionar as entidades do sector público estatal, au-
tonómico e local para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución 
orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do Plan de recuperación, transfor-
mación e resiliencia.

q) Regulamento (UE Euratom) 2018/1046, do 18 de xullo de 2018, sobre as normas 
financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión.

r) Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Consello, do 17 de decembro de 2020, 
polo que se establece o marco financeiro plurianual para o período 2021-2027.
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s) Guía técnica sobre a aplicación do principio de «non causar un prexuízo significativo» en 
virtude do Regulamento relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia (2021/C 58/01).

t) Demais normativa que lle sexa de aplicación.

3. En canto ao cómputo de prazos, observarase o disposto no artigo 30 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 3. Requisitos para adquirir a condición de entidade beneficiaria

1. Poderán ser beneficiarias destas subvencións as entidades de acción voluntaria ins-
critas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia que a seguir se relacionan:

a) As entidades locais ou agrupacións delas que teñan a consideración de entidades 
locais de carácter rural e que desenvolvan proxectos de voluntariado interxeracional no 
medio rural enmarcados no proxecto piloto Talento interxeracional a que se fai referencia 
no artigo 1.

Para os efectos desta orde, considéranse entidades locais de carácter rural aqueles 
concellos que contan con algunha zona, no nivel de parroquia, con baixa densidade de 
poboación (ZDP) segundo a clasificación publicada polo Instituto Galego de Estatística 
GU2016 (https://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl), 
polo que teñen a consideración de entidades locais de carácter rural todos os concellos ga-
legos agás: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, 
Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo.

b) As entidades de acción voluntaria de carácter asociativo que desenvolvan proxectos 
de voluntariado interxeracional no medio rural enmarcados no proxecto piloto Talento inter-
xeracional ao que se fai referencia no artigo 1.

Estas deberán desenvolver os ditos proxectos en calquera dos concellos galegos que 
teñan a consideración de entidade local de carácter rural consonte o disposto na letra a), 
sen necesidade de que a súa actividade principal ou sede social radique nalgún deles.

2. Serán requisitos das entidades beneficiarias:

a) Que as entidades de acción voluntaria e as entidades locais estean legalmente cons-
tituídas e inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia na data de publicación desta 
orde no Diario Oficial de Galicia.
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Especificamente, as entidades locais con personalidade xurídica propia a que se refire 
o título IV da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, precisan de 
inscrición como tales no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia; no caso de agrupacións 
de municipios, todos e cada un deles deberán estar inscritos no Rexistro de Acción Volun-
taria de Galicia para poder concorrer a esta convocatoria de subvencións.

En calquera caso, tamén poderán solicitar axudas as entidades non inscritas que, na 
data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, presentasen solicitude de ins-
crición na sección de entidades do Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

b) Ter sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolver os programas sub-
vencionables na Comunidade Autónoma galega a través de persoas voluntarias.

c) Ter debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de acci-
dentes de todas as persoas voluntarias que participen no proxecto presentado, durante 
todo o tempo de execución deste.

d) Estar ao día nas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesoura-
ría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta 
de Galicia.

e) Ter cumprida a obriga de remisión das contas xerais do último exercicio ao Consello 
de Contas, no caso das entidades locais.

f) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado que faci-
lite unha pista de auditoría apropiada en relación con todos os gastos realizados ao abeiro 
desta axuda e conservar a documentación xustificativa durante un período de 5 anos a 
partir do pagamento do saldo ou, na falta do dito pagamento, da operación. Este período 
será de 3 anos se o financiamento non supera os 60.000 €.

3. Pola contra, non poderán solicitar axudas aquelas entidades que estean incursas 
nalgunha das circunstancias previstas no artigo 13, números 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 
de novembro, e no artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

4. As entidades deberán manter os requisitos exixidos durante todo o período de reali-
zación do programa subvencionado.
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Artigo 4. Proxectos subvencionables

1. Para teren a consideración de subvencionables, os proxectos deberanse desenvolver 
coa participación de persoas voluntarias a través de grupos interxeracionais, que estarán 
integrados por un sistema de parellas en que cada persoa voluntaria de 55 ou máis anos 
se encargará de titorizar unha persoa voluntaria de 16 a 35 anos, sen prexuízo de integrar 
outras idades comprendidas ata os 54 anos.

Ademais, as actuacións teñen que ir dirixidas a un ou varios dos seguintes obxectivos 
no ámbito territorial definido por concellos de carácter rural:

a) Deseño e estruturación dunha nova economía de coidados baseada na atención 
centrada na persoa (ACP).

b) Recuperación e/ou renovación de actividades e oficios relacionados coa produtivida-
de da zona.

c) Impulso de novas iniciativas locais en materia de produción de produtos agroalimen-
tarios de calidade e sustentables de cara á súa proxección no mercado.

d) Recoñecemento e posta en valor da riqueza ambiental, patrimonial ou turística da 
zona coas súas fortalezas e debilidades.

e) Deseño e estruturación de novos modelos dixitais ou tecnolóxicos que atendan ás 
necesidades da zona ou que permitan mellorar os existentes.

2. Ademais do indicado no número anterior, para ter a consideración de subvenciona-
bles os proxectos deberán desenvolverse integramente no ámbito territorial de entidades 
locais de carácter rural, entendendo por tales as que se indican no artigo 3 desta orde.

3. Igualmente, para ter a consideración de subvencionables, os proxectos deberán con-
tar cun mínimo de 4 persoas voluntarias e, de ser o seu número superior, a subvención 
prevista nesta orde só abranguerá 14 das persoas voluntarias que participen no proxecto 
sen prexuízo do disposto no punto 5. A participación de cada persoa voluntaria estará com-
prendida entre os 15 e os 60 días.

4. Logo da finalización de cada proxecto, a entidade beneficiaria solicitará a inscrición 
no Rexistro de Acción Voluntaria das experiencias voluntarias das persoas que participaron 
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en tal condición. Igualmente, as ditas entidades deberán solicitar da dirección xeral compe-
tente en materia de voluntariado a expedición dos certificados de experiencia voluntaria a 
favor das persoas voluntarias participantes no proxecto.

5. As axudas poderán ser solicitadas por máis dunha entidade local conxuntamente 
baixo as fórmulas de agrupación, asociación, mancomunidade ou calquera outra similar. 
Tamén poderán solicitar axudas as entidades locais que sexan resultado dunha fusión dou-
tras anteriores. Neste caso, poderanse subvencionar proxectos coa participación de ata un 
máximo de 42 persoas voluntarias e un mínimo de 12 por proxecto. A participación de cada 
persoa voluntaria estará comprendida entre os 15 e os 60 días.

6. No caso de que a solicitude a presenten varias entidades locais conxuntamente, os 
ditos concellos non poderán presentar solicitude de subvención a título individual para o 
mesmo ou distinto proxecto.

7. Se por causas xustificadas, expresamente e logo de comunicación, algunha das per-
soas voluntarias ten que abandonar a súa participación no proxecto subvencionable antes 
de que este remate, terá que ser substituída por outra persoa voluntaria polo tempo res-
tante. A cada unha delas aboaranse os gastos correspondentes polo tempo dedicado ao 
proxecto subvencionable, de acordo co artigo 8.g).

Artigo 5. Natureza e obxectivos do proxecto

O proxecto técnico terá unha base eminentemente social que contribúa, por unha ban-
da, ao recoñecemento do valor intrínseco da acción voluntaria e a súa proxección nesta 
intervención, así como ao enriquecemento persoal das persoas voluntarias (novas e maio-
res) a través da vivencia e o intercambio de talento, experiencias vitais e de coñecemento, 
fomentando unha convivencia respectuosa e solidaria entre as persoas participantes, unha 
actitude participativa, a equidade de xénero, os hábitos de vida saudables e un comporta-
mento responsable co medio rural e natural.

Por outra banda, o proxecto orientarase á consecución dos obxectivos especificados no 
artigo 4.1, con base na realidade social estudada, mediante a posta en práctica de iniciati-
vas emprendedoras viables na comunidade, tendo en conta as necesidades detectadas e 
enfocadas a gañar asentamento poboacional no medio rural.
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Artigo 6. Liñas obxecto de subvención

1. Son liñas subvencionables e, por tanto, nelas deberán desenvolverse os proxectos 
que se presenten, as seguintes:

a) Liña 1. Coidados: proxectos orientados á identificación de situacións e necesidades 
de coidados, baseadas en casos reais detectados na zona, e enfocados ao acompañamen-
to ou apoio no fogar de persoas autónomas pero que precisen coidados ou apoios puntuais 
en determinados períodos de tempo, coa finalidade de promover bolsas de emprego con 
persoas con formación e capacitación para atender as solicitudes detectadas na zona.

b) Liña 2. Agroalimentaria: proxectos orientados a promover cultivos ecolóxicos e sus-
tentables baseados na economía tradicional da zona e/ou impulso de novas iniciativas con 
posibilidades de proxección no mercado en transición cunha economía circular e susten-
table.

c) Liña 3. Protección do ambiente: proxectos orientados á protección e/ou recuperación 
da biodiversidade e dos ecosistemas e visualización de zonas especialmente vulnerables 
desde o punto de vista ambiental.

d) Liña 4. Turística: proxectos orientados á promoción do turismo rural e localización de 
potenciais zonas ou edificacións susceptibles de aproveitamento para esta finalidade.

e) Liña 5. Cohesión tecnolóxica e dixital: proxectos orientados ao deseño e estruturación 
de novos modelos dixitais ou tecnolóxicos que atendan ás necesidades da zona ou que 
permitan mellorar os existentes.

2. Así mesmo, cada unha das liñas debe contar cun grupo interxeracional, consonte o 
establecido no artigo 4 desta orde.

3. Cada proxecto ten que encadrarse como máximo en tres liñas das indicadas anterior-
mente e indicarse a porcentaxe que se lle aplica a cada liña en relación co total do proxecto.

Artigo 7. Orzamento

1. O financiamento deste proxecto efectuarase con cargo ao crédito consignado no or-
zamento de gastos da Consellería de Política Social e Xuventude por importe total de sete-
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centos sesenta e un mil trescentos trinta e un euros con vinte céntimos (761.331,20 €), que 
se imputarán ás aplicacións orzamentarias 13.06.312F.460.0 para as actuacións subven-
cionables que desenvolvan as entidades locais, e 13.06.312F.481.0, para as que desen-
volvan as entidades de acción voluntaria de carácter asociativo (código de proxecto 2022 
00112) dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, coa seguinte distribu-
ción por aplicación e anualidades:

Aplicación orzamentaria Anualidade 2022 Anualidade 2023 Total

13.06.312F.481.0 159.334,00 € 221.331,60 € 380.665,60 €

13.06.312F.460.0 159.334,00 € 221.331,60 € 380.665,60 €

Totais 318.668,00 € 442.663,20 € 761.331,20 €

Da contía prevista para entidades locais resérvase un 15 % para as solicitudes presen-
tadas por agrupacións de entidades locais.

2. As subvencións previstas nesta orde financiaranse con cargo aos recursos financei-
ros derivados do Instrumento europeo de recuperación (NextGenerationEU), a través do 
Mecanismo de recuperación e resiliencia establecido polo Regulamento (UE) 2021/241 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o 
Mecanismo de recuperación e resiliencia, no marco do Plan de recuperación, transforma-
ción e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e quedan engloba-
das dentro do compoñente 22, Plan de choque para a economía dos coidados e reforzo 
das políticas de inclusión, na liña de investimento C22.I2 Proxectos de innovación dos 
servizos sociais.

3. En virtude do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, asinouse o convenio 
de colaboración entre o Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 e a Comunidade 
Autónoma de Galicia, en que se acordan os proxectos, fitos e obxectivos, así como o finan-
ciamento establecido para cada un deles: proxecto número 6 denominado Proxectos de 
innovación dos servizos sociais, liña de investimento I2.

4. As contías previstas no número 1 distribúense de xeito porcentual entre os diferentes 
proxectos consonte as seguintes porcentaxes:

a) Liña 1. Coidados: 20 %.

b) Liña 2. Agroalimentaria: 20 %.
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c) Liña 3. Protección do ambiente: 20 %.

d) Liña 4. Turística: 20 %.

e) Liña 5. Cohesión tecnolóxica e dixital: 20 %.

Non obstante, os importes que non se cubrisen nalgunha das anteriores categorías, 
tendo en conta as solicitudes presentadas, incrementaranse no resto de categorías de 
forma proporcional; finalmente, os remanentes que poidan resultar logo de tomar en consi-
deración os proxectos beneficiarios das axudas en cada unha das categorías agregaranse 
e asignaranse pola orde de categorías indicadas a aqueles proxectos que non superen o 
dito importe.

5. Os proxectos que se desenvolvan terán carácter plurianual e deberán desenvolverse 
ao longo dos exercicios 2022 e 2023.

No exercicio 2022 levaranse a cabo necesariamente as accións que se establecen no 
artigo 8.a) desta orde e, igualmente, poderán levarse a cabo actuacións relacionadas co 
resto de letras do artigo 8. Pola súa parte, no exercicio 2023 levaranse a cabo as accións 
indicadas nas letras b) ata h) do artigo 8.

O volume económico das accións que se desenvolvan no exercicio 2022 poderá acadar 
ata un máximo do 41,86 % do orzamento total do proxecto, e as que se desenvolvan en 
2023 acadarán ata un 58,14 %, tamén do orzamento total do proxecto.

6. De acordo co previsto no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, excepcio-
nalmente, poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o aumento 
veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, cando existan re-
manentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos 
incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo, ou no suposto previsto 
no artigo 25.3 do regulamento. O incremento do crédito queda condicionado á declaración 
de dispoñibilidade como consecuencia das circunstancias sinaladas e, de ser o caso, logo 
de aprobación da modificación orzamentaria que proceda. A ampliación do crédito publica-
rase nos mesmos medios que a convocatoria, sen que implique a apertura de prazo para 
presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.
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Artigo 8. Gastos subvencionables

Para os efectos desta orde, terán a consideración de gastos subvencionables os seguin-
tes, sen ter en conta o IVE:

a) Os gastos de deseño, elaboración e/ou redacción do proxecto, así como o diagnósti-
co e identificación de oportunidades.

b) Os gastos derivados da formación e capacitación, tanto do persoal da entidade de 
acción voluntaria como das persoas interesadas, mediante a correspondente convocatoria 
de cursos, xornadas ou obradoiros de sensibilización e difusión dos contidos dos proxectos 
e dos seus obxectivos.

c) Os gastos ocasionados como consecuencia de viaxes, aloxamento e axudas de custo 
motivados por reunións de traballo ou formación, que non poderá superar o 10 % do custo 
do proxecto.

d) Os gastos das retribucións de carácter extraordinario vinculadas a traballos relacio-
nados coas letras anteriores que realice o persoal propio da entidade local como funcións 
adicionais ás propias do seu cargo, de conformidade coa normativa de persoal de cada 
entidade local, así como os gastos das entidades asociativas que sexan asimilables a este 
concepto.

e) Os gastos derivados da creación, establecemento, desenvolvemento de modelos 
efectivos e viables consonte as directrices e obxectivos requiridos nesta convocatoria e no 
Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

f) Os gastos de material funxible non inventariable, necesarios para o desenvolvemento 
do proxecto.

g) Os gastos en que incorran as persoas voluntarias que conforman o grupo interxera-
cional durante a súa xornada. A entidade fará entrega de 6 euros diarios a cada persoa 
voluntaria participante no proxecto, para cubrir os custos de desprazamento e mantenza. 
Para xerar dereito ás ditas contías, as persoas voluntarias deberán acreditar mediante o 
correspondente acordo a súa colaboración voluntaria durante xornadas de 6 horas diarias. 
Se a xornada diaria é inferior ás 6 horas, sumaranse as horas diarias ata completar unha 
xornada de 6 horas. Non se computarán os decimais nin os minutos.

h) Os gastos da póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil das persoas 
voluntarias.
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Artigo 9. Solicitudes e prazo de presentación

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do 
formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.
xunta.gal. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas inte-
resadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a 
través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de 
presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda. Para a presentación 
das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura 
admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave 
Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publi-
cación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o co-
rrespondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, 
entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes do vencemento non 
houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día 
do mes.

3. Presentarase unha única solicitude por entidade. No caso de que algunha entidade 
presentase máis dunha solicitude, entenderase que desiste da presentada en primeiro lu-
gar agás que aquela xa estivese resolta.

As entidades locais que presenten unha solicitude conxuntamente en agrupación con 
outras non poderán presentar outra solicitude a título individual ao abeiro desta orde.

4. As entidades locais poderán presentar as solicitudes de xeito individual, por un con-
cello ou conxuntamente, ben sexa por medio de entidades de carácter supramunicipal que 
teñen pola súa vez a consideración de entidade local, ben por medio de agrupacións de 
entidades locais.

No caso de solicitudes conxuntas presentadas baixo a modalidade de agrupación, 
farase constar na propia solicitude, no parágrafo destinado á identificación do solicitante, 
a referencia a «Agrupación de» seguida da identificación das entidades de que se trate. 
Neste caso, deberá indicarse expresamente na solicitude cal destas entidades se debe 
considerar como representante ou a cal deben dirixirse as actuacións administrativas; 
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na falta de designación expresa, considerarase como tal a entidade local que figure en 
primeiro lugar.

5. As solicitudes (anexo I) serán subscritas directamente polas persoas que desempe-
ñen a súa representación. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a acepta-
ción destas bases reguladoras.

No caso de solicitudes formuladas por agrupacións de entidades locais, a entidade local 
designada para actuar como representante deberá xuntar, ademais da documentación re-
quirida ao abeiro do artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, un documento en que se deixe 
constancia de que as persoas representantes das entidades locais participantes autorizan 
a presentación da solicitude.

Artigo 10. Documentación complementaria

1. As entidades interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte docu-
mentación, correctamente asinada pola persoa que desempeña a súa representación:

a) Proxecto de actividades. Admitirase un só proxecto por entidade coa súa denomi-
nación/nome, obxectivos, a identificación de problemas e o número aproximado de per-
soas beneficiarias. Este irá acompañado do número de persoas voluntarias coas cales se 
pretende executar o proxecto, das horas de execución deste por parte de cada unha das 
persoas voluntarias e do número de días que participará cada unha, así como do custo que 
correspondería por número de persoas voluntarias e días e dun orzamento desagregado 
do custo das demais actividades.

b) No caso de concellos e mancomunidades de municipios, certificación da persoa se-
cretaria sobre a existencia de crédito suficiente e adecuado para facer fronte ao financia-
mento que debe asumir este.

c) Anexo VIII: declaración de compromiso, de cesión e tratamento de datos e de ausen-
cia de conflito de intereses (Orde HPF/1030/2021) en relación coa execución de actuacións 
do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (principio de «non causar un prexuízo 
significativo ao ambiente» ou DNSH, polas súas siglas en inglés Do no significant harm).

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presen-
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tados anteriormente pola entidade interesada ante calquera Administración. Neste caso, 
a entidade interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo 
presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes 
corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros 
sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a opo-
sición expresa da entidade interesada.

De forma excepcional, se non se puideren obter os citados documentos, poderá solici-
tarse novamente á entidade interesada a súa achega.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha 
das entidades interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, 
será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes 
efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda. 
As entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou exis-
tan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira 
motivada o cotexo das copias achegadas pola entidade interesada, para o que poderá 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica 
supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede elec-
trónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos 
prazos previstos e na forma indicada no artigo anterior. A información actualizada sobre o 
tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta 
de Galicia.

Artigo 11. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos in-
cluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados 
polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa representante.
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b) NIF da entidade solicitante.

c) Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social.

d) Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

e) Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración 
Tributaria.

f) Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas.

g) Consulta de concesión de subvencións e axudas.

2. No caso de que as entidades interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo 
no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os docu-
mentos. Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da 
entidade interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos, poderase solicitar ás entidades interesadas a presentación dos documentos 
correspondentes.

4. Para a comprobación do cumprimento do requisito establecido no artigo 3.2.e) con-
sultaranse os datos de rendición das contas xerais das entidades locais de Galicia publica-
dos polo Consello de Contas na súa páxina web oficial.

Artigo 12. Requirimento de emenda

Se na solicitude se aprecian defectos ou falta de documentación, o órgano instrutor 
requirirá a entidade solicitante para que, no prazo de dez días contados desde o seguinte 
ao da publicación da notificación no Diario Oficial de Galicia, emende a falta ou achegue 
os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se considerará que 
desiste da súa petición, de conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, logo de resolución, que será ditada nos termos do artigo 21 da referida lei.

A dirección xeral competente en materia de voluntariado da Consellería de Política So-
cial e Xuventude poderá requirir á entidade solicitante a modificación ou mellora voluntaria 
dos termos contidos na solicitude.
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Artigo 13. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar tras a 
presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta 
cidadá da entidade interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 14. Instrución do procedemento

1. A instrución do procedemento corresponderalle ao servizo competente en materia de 
voluntariado e participación da dirección xeral competente en materia de voluntariado da 
Consellería de Política Social e Xuventude.

2. O órgano instrutor poderá solicitar canta documentación considere precisa para unha 
mellor valoración e comprobación das solicitudes.

3. Revisada a documentación inicial e, de ser o caso, realizado o trámite de emenda, o 
citado órgano procederá a:

a) Formular as correspondentes propostas de resolución de inadmisión, así como de 
declaración ou aceptación de desistencia respecto dos expedientes en que concorran cau-
sas para isto.

b) Remitirlle á Comisión de Valoración aqueles expedientes respecto dos cales se veri-
ficase a presentación da documentación en prazo e forma e co cumprimento de requisitos 
previos.

Artigo 15. Comisión de Valoración

1. De conformidade co establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, as soli-
citudes admitidas serán examinadas para a súa valoración de conformidade cos criterios 
preferenciais por unha comisión de valoración, coa seguinte composición:

a) Presidencia: cargo que será exercido pola persoa titular da xefatura de Sección de 
Formación do Voluntariado ou pola persoa designada para que a substitúa.

b) Vogais: dúas persoas funcionarias da dirección xeral competente en materia de vo-
luntariado.
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2. A Secretaría da Comisión de Valoración será asumida por unha persoa funcionaria do 
servizo competente en materia de voluntariado, nomeada pola persoa titular da dirección 
xeral competente en materia de voluntariado, así como a persoa que a supla, que partici-
pará con voz pero sen voto.

3. Na composición da Comisión de Selección procurarase acadar a presenza equilibra-
da de mulleres e homes.

4. No caso de ausencia de calquera das persoas que compoñen a Comisión de Selección, 
ou da persoa que asuma a secretaría, serán substituídas, conforme os mesmos criterios de 
elección recollidos neste artigo, polas persoas que designe o órgano competente para o no-
meamento daquelas.

5. A Comisión, como órgano administrativo colexiado, rexerase pola Lei 40/2015, do 1 
de outubro, do réxime xurídico do sector público, e pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, 
de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico 
de Galicia.

6. Correspóndelle á Comisión de Valoración a avaliación das solicitudes consonte os 
criterios que se fixan no artigo 16, logo do cal emitirá un informe en que se concrete o re-
sultado da avaliación efectuada para cada entidade. Do dito informe daráselle traslado ao 
órgano instrutor para que propoña a denegación ou concesión das axudas, así como, neste 
último caso, a contía da axuda correspondente a cada entidade.

Artigo 16. Criterios de valoración

1. Sempre que se cumpran os requisitos establecidos para a admisión, a Comisión va-
lorará as solicitudes de conformidade cos seguintes criterios e puntuacións:

a) No caso de solicitudes presentadas por máis dunha entidade local (agrupación, aso-
ciación, mancomunidade ou calquera outra similar):

1º. Agrupación de municipios:

1º.1. Presentación de solicitude conxunta de agrupación de concellos baixo calquera 
fórmula (5 puntos).

1º.2. Número de concellos asociados e número de obxectivos dos previstos no artigo 4 
que se acadarán coa actuación (ata 7,5 puntos), distribuídos do seguinte xeito, atendendo 

C
V

E
-D

O
G

: d
ab

72
hh

2-
zk

w
1-

i2
w

9-
s2

p9
-lm

of
2i

yx
kl

f6



DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2022 Páx. 51335

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

á consideración como óptima da proposta formulada por catro concellos que acade tres 
dos obxectivos indicados:

Forma de presentación Valoración

Dous concellos e un único obxectivo 1

Dous concellos e dous obxectivos 2

Tres concellos e un único obxectivo 3

Dous concellos e tres obxectivos, ou catro concellos e un único obxectivo 4,5

Tres concellos e dous obxectivos 5,5

Tres concellos e tres obxectivos, ou catro concellos e dous obxectivos 6,5

Tres concellos e catro obxectivos 7,5

1º.3. Presentación dunha memoria de aforro de custos respecto da prestación de modo 
individual (ata 7,5 puntos).

Terá a puntuación máxima quen xustifique na memoria unha redución de custos deri-
vada da agrupación de concellos que represente un volume equivalente ao 20 % respecto 
dos custos dos proxectos no suposto de execución de xeito separado.

2º. Fusións municipais. Presentación de solicitude por parte da entidade resultante da 
fusión de municipios (20 puntos).

3º. Criterios comúns a todas as solicitudes conxuntas de entidades locais:

3º.1. Coherencia xeral do proxecto, consonte os seguintes criterios (ata 40 puntos):

3º.1.1. Calidade técnica analizada a través da coherencia entre os obxectivos, progra-
mación, metodoloxía da intervención, adecuación de recursos e actividades aos obxecti-
vos do proxecto e criterios de avaliación. Deberán acreditarse os resultados previstos, a 
oportunidade e o interese social do proxecto expresados nunha relación descritiva e clara 
de toda a secuencia do proxecto e de cada unha das actividades que se van desenvolver, 
así como o número de persoas beneficiarias e persoas voluntarias que van participar no 
proxecto (ata 20 puntos).

3º.1.2. Información precisa e detallada de cada unha das actividades e contías que se 
deberán destinar a cada unha das accións debidamente desagregadas, así como descri-
ción dos recursos propios da entidade (ata 5 puntos).
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3º.1.3. Secuencia lóxica da intervención: situación da cal se parte e onde se quere che-
gar detalladamente, información precisa dos recursos existentes e os necesarios con que 
se conta e os que terán que incrementar (ata 8 puntos).

3º.1.4. Importancia da actuación en áreas de especial sensibilidade, de acordo coas 
necesidades reais da sociedade (ata 3,5 puntos).

3º.1.5. O número de entidades locais que formen parte do proxecto, con actividade prin-
cipal ou sede social que radica nunha entidade local de carácter rural (3,5 puntos).

3º.2. Viabilidade do proxecto e sustentabilidade da organización de voluntariado na Co-
munidade Autónoma galega prevendo, entre outras medidas, a inclusión nos seus proxec-
tos da figura da persoa responsable de voluntariado (ata 8 puntos).

3º.3. Capacidade económica da entidade (ata 7 puntos):

3º.3.1. A maior achega financeira da entidade ao proxecto (ata 3,5 puntos).

3º.3.2. Concorrencia doutras fontes de financiamento do proxecto de carácter privado 
(ata 3,5 puntos).

3º.4. Interese do proxecto como experiencia piloto no ámbito rural e as súas potencia-
lidades cara á consecución do obxectivo do proxecto de voluntariado interxeracional de 
promoción de oportunidades para a mocidade no ámbito rural (ata 12,5 puntos).

3º.5. Número de persoas voluntarias participantes no proxecto (ata 5 puntos):

3º.5.1. De 12 a 20 persoas voluntarias: 1,25 puntos.

3º.5.2. De 21 a 29 persoas voluntarias: 2,5 puntos.

3º.5.3. De 30 a 38 persoas voluntarias: 3,75 puntos.

3º.5.4. De 39 a 42 persoas voluntarias: 5 puntos.

3º.6. Emprego da lingua galega na publicidade, publicacións e información na internet, 
actos públicos, material que se cree e propaganda relativos á actividade subvencionada 
(ata 7,5 puntos).
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b) No caso de solicitudes presentadas individualmente por concellos e entidades de 
acción voluntaria.

1º. Coherencia xeral do proxecto, consonte os seguintes criterios (ata 50 puntos):

1º.1. Calidade técnica analizada a través da coherencia entre os obxectivos, programa-
ción, metodoloxía da intervención, adecuación de recursos e actividades aos obxectivos do 
proxecto e criterios de avaliación. Deberán acreditarse os resultados previstos, a oportuni-
dade e o interese social do proxecto expresados nunha relación descritiva e clara de toda 
a secuencia do proxecto e de cada unha das actividades que se van desenvolver, así como 
o número de persoas beneficiarias e persoas voluntarias que van participar no proxecto 
(ata 22,5 puntos).

1º.2. Información precisa e detallada de cada unha das actividades e contías que se de-
berán destinar a cada unha das accións debidamente desagregadas, así como descrición 
dos recursos propios da entidade (ata 7,5 puntos).

1º.3. Secuencia lóxica da intervención: situación de que se parte e onde se quere che-
gar detalladamente, información precisa dos recursos existentes e os necesarios con que 
se conta e os que terán que incrementar (ata 10 puntos).

1º.4. Importancia da actuación en áreas de especial sensibilidade, de acordo coas ne-
cesidades reais da sociedade (ata 5 puntos).

1º.5. A actividade principal/sede social da entidade solicitante radica nunha entidade 
local de carácter rural (5 puntos).

2º. Viabilidade do proxecto e sustentabilidade da organización de voluntariado na Co-
munidade Autónoma galega prevendo, entre outras medidas, a inclusión nos seus proxec-
tos da figura da persoa responsable de voluntariado (ata 8 puntos).

3º. Capacidade económica da entidade (ata 7 puntos):

3º.1. A maior achega financeira da entidade ao proxecto (ata 3,5 puntos).

3º.2. Concorrencia doutras fontes de financiamento do proxecto de carácter privado (ata 
3,5 puntos).
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4º. Interese do proxecto como experiencia piloto no ámbito rural e as súas potenciali-
dades de cara á consecución do obxectivo do proxecto de voluntariado interxeracional de 
promoción de oportunidades para a mocidade no contorno rural (ata 20 puntos).

5º. Número de persoas voluntarias participantes no proxecto (ata 5 puntos):

5º.1. De 4 a 6 persoas voluntarias: 1,25 puntos.

5º.2. De 7 a 9 persoas voluntarias: 2,5 puntos.

5º.3. De 10 a 12 persoas voluntarias: 3,75 puntos.

5º.4. De 13 a 14 persoas voluntarias: 5 puntos.

6º. Emprego da lingua galega na publicidade, publicacións e información na internet, 
actos públicos, material que se cree e propaganda relativos á actividade subvencionada 
(ata 10 puntos).

Artigo 17. Valoración das solicitudes admitidas

1. A concesión da subvención está suxeita a un réxime de concorrencia competitiva, 
polo que se atenderá á orde de prelación segundo a puntuación obtida por cada solicitude 
ata esgotar o crédito dispoñible en cada caso.

2. Para ter acceso á subvención requírese obter un mínimo de 50 puntos na avaliación 
técnica dos proxectos. Unha vez esgotado o crédito, aquelas solicitudes que non obtivesen 
subvención aínda que conten con 50 puntos ou mais pasarán a formar parte dunha lista de 
espera, que seguirá a orde de prelación establecida e á cal se acudirá no caso de produ-
cirse a renuncia dalgunha das subvencións concedidas.

3. A contía da axuda por proxecto será de 15.000 € para un proxecto en que participe 
o número mínimo de persoas voluntarias que se prevén nesta orde; o dito importe incre-
mentarase linealmente atendendo ao número de persoas voluntarias previstas no proxecto 
ata a contía máxima de 25.000 €, que correspondería a un proxecto en que participasen 
14 persoas voluntarias.

No caso de presentación por máis dunha entidade local conxuntamente baixo calquera 
fórmula (agrupación, asociación, mancomunidade ou calquera outra similar) ou por enti-
dades locais que sexan resultado dunha fusión doutras anteriores, os anteriores importes 
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serán de 36.000 € para proxectos co número mínimo previsto na orde, que se incrementa-
ría linealmente ata os 60.000 € para un proxecto en que participase un total de 42 persoas 
voluntarias.

Artigo 18. Resolución

1. O órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de 
Valoración, elevará ao órgano competente para resolver o procedemento a proposta de re-
solución de cara á denegación ou concesión das subvencións e, neste último caso, deberá 
determinar a contía que lle corresponda a cada entidade.

2. O órgano competente para resolver será a dirección xeral competente en materia de 
voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude.

3. A resolución da solicitude da axuda terá lugar no prazo de 15 días desde a elevación 
da proposta de resolución.

4. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de cinco meses contados 
a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia. Se 
transcorre o dito prazo sen que se dite resolución expresa, poderá entenderse desestima-
da a solicitude por silencio administrativo.

5. Notificada a resolución polo órgano concedente de conformidade co disposto nesta 
orde, a entidade beneficiaria disporá dun prazo de 10 días hábiles para a súa aceptación; 
transcorrido este sen que se producise manifestación expresa en contrario, entenderase 
tacitamente aceptada, tal como dispón o artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

6. Notificada a resolución polo órgano concedente, a entidade beneficiaria disporá do 
mesmo prazo de 10 días hábiles para enviar a relación nominal de persoas voluntarias par-
ticipantes, que contará coa seguinte información: nome e apelidos das persoas voluntarias, 
data de nacemento e NIF de cada unha delas, días de actividade (entre un mínimo de 15 e 
un máximo de 60), número de horas que farán ao día (ata completar xornadas de 6 horas) 
e cantidade total que correspondería a cada persoa voluntaria (a razón 6 euros por persoa 
voluntaria e día, sendo un día unha xornada de 6 horas). Á dita relación deberáselle xuntar 
unha declaración responsable da persoa representante legal da entidade de ter asinado 
con cada unha das persoas voluntarias o correspondente compromiso de colaboración.
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En caso de que participen nos proxectos de acción voluntaria subvencionables persoas 
mozas maiores de 16 anos e menores de 18, a entidade beneficiaria deberá obter a corres-
pondente autorización do pai, nai ou titor legal.

En caso de persoas voluntarias de nacionalidade distinta á española precísase, ade-
mais, certificado de empadroamento nun concello de Galicia.

Artigo 19. Modificación

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das subvencións, así 
como a obtención concorrente de subvencións outorgadas por outras administracións ou 
outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modifi-
cación da resolución de concesión das subvención, de conformidade co establecido na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 20. Publicación e notificación dos actos e resolucións

1. Publicaranse no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no arti-
go 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das ad-
ministracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste 
procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

2. Será igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Consellería de 
Política Social e Xuventude (https://politicasocial.xunta.gal).

3. Adicionalmente, as notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse 
complementariamente só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa re-
guladora do procedemento administrativo común.

4. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixi-
tal de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na 
sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificacións electrónicas 
de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á dis-
posición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. 
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non 
impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

5. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, as persoas interesadas 
deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema 
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de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos adminis-
trativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público 
autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonó-
mico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar 
que as persoas interesadas cumpran a súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

6. As notificacións complementarias entenderanse practicadas no momento en que se 
produza o acceso ao seu contido e rexeitadas cando transcorresen dez días naturais des-
de a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

7. Se o envío desta notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, 
practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procede-
mento administrativo común.

Artigo 21. Aceptación e renuncia

1. Notificada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria deberá comunicar no 
prazo de dez días (10) hábiles a súa aceptación e comprometerse a executar a acción 
subvencionada nas condicións establecidas na presente convocatoria. No caso de non 
comunicar o dito aspecto no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

2. A renuncia presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formu-
lario normalizado (anexo V).

Artigo 22. Réxime de recursos

1. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e poderán 
ser impugnadas potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que as ditou ou ser 
impugnadas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, de confor-
midade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa 
resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición 
interposto.

2. O prazo para a interposición do recurso de reposición será dun mes a partir do día se-
guinte ao da súa publicación, se o acto for expreso. Se o acto non for expreso, o solicitante 
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e outros posibles interesados poderán interpoñer recurso de reposición en calquera mo-
mento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se 
produza o acto presunto, tal e como establece o artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. De conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdi-
ción contencioso-administrativa, procederá a impugnación directa ante o Tribunal Superior 
de Xustiza ou órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a 
partir do día seguinte ao da súa publicación, se o acto é expreso, e de seis meses a partir 
do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, se non o é.

Artigo 23. Xustificación das subvencións

1. Unha vez notificada a resolución de concesión da axuda, e ata as datas límite que 
se establecen para a presentación da xustificación correspondente a cada anualidade, as 
entidades beneficiarias xustificarán ante a dirección xeral competente en materia de xu-
ventude e voluntariado a totalidade do proxecto avaliado pola Comisión de acordo coa súa 
planificación plurianual e o indicado nesta orde.

Neste sentido, as actividades que se desenvolvan no ano 2022 xustificaranse non máis 
tarde do 16 de decembro de 2022, e as programadas para o exercicio 2023 xustificaranse 
dentro deste exercicio e non máis tarde do 1 de novembro de 2023.

2. As entidades de acción voluntaria de carácter asociativo deberán presentar en cada 
un dos ditos períodos de xustificación a seguinte documentación para xustificar os obxec-
tivos e fitos que se cumpran coa subvención concedida, de conformidade cos mecanismos 
de verificación establecidos para o efecto:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas 
na concesión da subvención, respecto do período de xustificación que corresponda, con 
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. De xeito adicional, no pe-
ríodo 2023, a entidade beneficiaria solicitará a inscrición no Rexistro de Acción Voluntaria 
de Galicia das experiencias voluntarias das persoas voluntarias participantes. Igualmente, 
a dita entidade deberá solicitar da dirección xeral competente en materia de voluntariado a 
expedición dos certificados de experiencia voluntaria a favor das persoas participantes no 
proxecto con antelación á xustificación da subvención outorgada.
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b) Unha memoria económica en que se reflicta a vinculación de cada gasto executado 
co proxecto subvencionado respecto do período de xustificación que corresponda. Deberá 
quedar acreditado que cada gasto que se xustifique mediante factura ou documento equi-
valente está relacionado coa execución do proxecto e, por tanto, deberá quedar vinculado 
a unha actividade ou actuación concreta dentro del.

Na xustificación final do proxecto, xunto coa memoria económica presentarase un infor-
me económico en que se analicen en profundidade os resultados do proxecto desenvolto 
desde a perspectiva da súa adecuación como posible canle para contribuír á xeración de 
oportunidades, especialmente para a xente nova, no ámbito rural, e os resultados en canto 
á eventual validez para outros ámbitos territoriais.

c) Anexo II. Cantidades vinculadas á concesión e á xustificación.

d) Anexo IV. Xustificación de gastos das entidades sen ánimo de lucro, xunto coa se-
guinte documentación:

1º. Copia das facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídi-
co-mercantil, dos gastos realizados, e documentación acreditativa do pagamento. Consi-
derarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique o pagamento mediante extrac-
tos ou certificacións bancarias, polo que todas as facturas se deberán presentar xunto co 
correspondente documento bancario xustificativo do pagamento.

No caso de pagamentos realizados mediante tarxeta de crédito/débito, deberá xuntarse, 
ademais, acreditación da súa titularidade. A dita tarxeta deberá estar asociada á conta da 
entidade.

Non se admitirán en ningún caso como xustificante os documentos acreditativos de 
pagamentos en metálico, nin os obtidos a través da internet se non están validados pola 
entidade bancaria ou se non dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na 
sede electrónica da dita entidade bancaria.

2º. Respecto dos gastos de manutención e desprazamento que fosen satisfeitos direc-
tamente ás persoas voluntarias, estas entidades de acción voluntaria deberán presentar 
copias dos recibos bancarios xustificativos do pagamento onde consten os datos da persoa 
perceptora, o seu DNI e o concepto polo cal se retribúe.
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3º. Respecto dos seguros, as entidades de acción voluntaria deberán presentar copias 
dos xustificantes bancarios de pagamento das pólizas de seguros de accidentes e respon-
sabilidade civil das persoas voluntarias participantes no proxecto de voluntariado.

4º. Respecto á xustificación dos gastos correspondentes ao persoal, estas entidades 
de acción voluntaria achegarán necesariamente as copias das nóminas xunto cos boletíns 
oficiais de cotización á Seguridade Social e o modelo 111. En canto ás partidas que se 
refiran a colaboracións de carácter temporal, figurarán os recibos bancarios onde consten 
os datos da persoa perceptora, o seu DNI, o concepto polo que se retribúe e a retención 
correspondente ao IRPF.

5º. Os gastos en concepto de gratificación ás persoas que colaboren nos proxectos sen 
ter ningún tipo de relación contractual laboral coa entidade beneficiaria xustificaranse a 
través das copias dos recibos das cantidades aboadas por tal concepto e o correspondente 
documento bancario xustificativo do pagamento.

6º. En canto aos fondos propios, de habelos, a entidade deberá acreditar na xustifica-
ción o importe destes, a súa procedencia e a aplicación de tales fondos á actividade sub-
vencionada.

7º. Declaración responsable da persoa representante legal de que a entidade está ao 
día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de que non 
ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comu-
nidade Autónoma.

e) Información e ligazón ao sitio da internet da entidade beneficiaria das subvencións, 
no caso de que dispoña dun, onde informará ao público do posible apoio obtido dos fondos 
NextGeneration ou Plan de recuperación, transformación e resiliencia e/ou, de ser o caso, 
do instrumento da Unión Europea que corresponda, facendo unha breve descrición da 
operación, de maneira proporcionada ao nivel de apoio prestado, cos seus obxectivos e 
resultados, e destacando o apoio financeiro da Unión Europea.

f) Documentación xustificativa da existencia dunha contabilidade separada ou diferen-
ciada para todas as transaccións relacionadas (ingresos e pagamentos, incluído, de ser o 
caso, o ingreso de axudas, pagamentos a provedores e outros).
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g) Declaración de compromiso, de cesión e tratamento de datos e de ausencia de con-
flito de interese, en relación coa execución e actuacións do Plan de recuperación, trans-
formación e resiliencia derivada da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro (anexo VIII).

3. As entidades locais beneficiarias estarán obrigadas a xustificar ante o órgano conce-
dente a seguinte documentación para xustificar os obxectivos e fitos que se cumpren coa 
subvención concedida, de conformidade cos mecanismos de verificación establecidos para 
o efecto:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas 
na concesión da subvención, respecto do período de xustificación que corresponda, con 
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. De xeito adicional, no pe-
ríodo 2023, a entidade beneficiaria solicitará a inscrición no Rexistro de Acción Voluntaria 
de Galicia das experiencias voluntarias das persoas voluntarias participantes. Igualmente, 
a dita entidade deberá solicitar da dirección xeral competente en materia de voluntariado a 
expedición dos certificados de experiencia voluntaria a favor das persoas participantes no 
proxecto con antelación á xustificación da subvención outorgada.

b) Anexo II. Cantidades vinculadas á concesión e á xustificación.

c) Anexo III. Xustificación de gastos das entidades locais.

d) Custo real do proxecto realizado, respecto do período de xustificación que corres-
ponda, mediante a presentación dunha conta xustificativa que incorporará, en todo caso, a 
certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da 
toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade para a cal foi concedida. 
Esta conta xustificativa conterá a seguinte documentación:

1º. Unha certificación expedida pola secretaría da entidade local, co visto e prace da/do 
alcaldesa/alcalde ou presidenta/e, relativa:

1º.1. Á aprobación da conta xustificativa por parte do órgano competente.

1º.2. Ao cumprimento da finalidade da subvención.

2º. O informe da Intervención da entidade local dos gastos realizados e que figuran na 
conta xustificativa da subvención, polos distintos conceptos e contías correspondentes aos 
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gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada, 
coa seguinte relación:

2º.1. Identificación da persoa acredora.

2º.2. Número de factura ou documento equivalente.

2º.3. Importe e data de emisión.

2º.4. Data de recoñecemento da obriga polo órgano competente. Non será exixible a 
remisión dos documentos relacionados no artigo 48.2.b) do Decreto 11/2009, do 8 de xa-
neiro.

2º.5. De ser o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2º.6. Para os efectos, e de acordo co artigo 3 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, 
polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas, conside-
rarase gasto realizado cando o órgano competente da entidade local contabilizase o reco-
ñecemento da obriga polo. As entidades locais beneficiarias estarán obrigadas a acreditar 
documentalmente a efectividade dos pagamentos realizados no prazo máximo de sesenta 
días naturais contados a partir da data do ingreso na conta bancaria das entidades bene-
ficiarias de cada un dos aboamentos das subvencións concedidas. Non obstante, no caso 
de se realizaren pagamentos anticipados como financiamento necesario para poder levar a 
cabo as actuacións subvencionadas, considérase gasto realizado o que fose efectivamen-
te pagado pola entidade local beneficiaria con anterioridade á finalización do período de 
xustificación determinado pola normativa reguladora da subvención.

e) Información e ligazón ao sitio da internet da entidade beneficiaria das axudas, no 
caso de que dispoña dun, onde informará ao público do posible apoio obtido dos fondos 
NextGeneration ou Plan de recuperación, transformación e resiliencia e/ou, de ser o caso, 
do instrumento da Unión Europea que corresponda, facendo unha breve descrición da 
operación, de maneira proporcionada ao nivel de apoio prestado, cos seus obxectivos e 
resultados, e destacando o apoio financeiro da Unión Europea.

f) Documentación xustificativa da existencia dunha contabilidade separada ou diferen-
ciada para todas as transaccións relacionadas (ingresos e pagamentos, incluído, de ser o 
caso, o ingreso de axudas, pagamentos a provedores e outros).
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g) Declaración de compromiso, de cesión e tratamento de datos e de ausencia de con-
flito de interese, en relación coa execución e actuacións do Plan de recuperación, trans-
formación e resiliencia, derivada da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro (anexo VIII).

4. O servizo competente en materia de voluntariado e participación da dirección xeral 
competente en materia de voluntariado da Consellería de Política Social e Xuventude, 
como órgano competente para a instrución do procedemento, poderá solicitar as aclara-
cións ou informes dos medios de xustificación que considere oportunos. No caso de que 
a entidade beneficiaria non os remitise dentro do prazo que se sinale, isto comportará a 
perda do dereito ao cobramento da subvención.

5. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen se ter presentado esta ante o 
órgano administrativo competente, este requirirá a entidade beneficiaria para que no prazo 
improrrogable de dez días a presente, para os efectos previstos neste artigo. A falta de 
presentación da xustificación no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do 
dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais 
responsabilidades establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño. A presentación da xustifi-
cación no prazo adicional establecido neste parágrafo non eximirá o beneficiario das san-
cións que conforme a lei correspondan.

Artigo 24. Pagamento da subvención

1. Unha vez recibida e comprobada a documentación xustificativa poderase proceder ao 
pagamento da subvención concedida, sen prexuízo do réxime de pagamentos anticipados 
ou pagamentos á conta, para o que se observará o establecido na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, e o seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, 
do 8 de xaneiro.

2. No caso de que o gasto xustificado sexa inferior á cantidade concedida, a contía da 
subvención será minorada de maneira proporcional.

3. Consonte o que establece o artigo 26 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, o paga-
mento do importe correspondente á primeira anualidade de execución do proxecto terá a 
consideración de pagamento á conta. O dito importe será aboado logo da presentación da 
xustificación equivalente á contía establecida na resolución de outorgamento, consonte a 
distribución de anualidades e porcentaxes imputables a cada unha delas que se estable-
cen nesta orde.
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Artigo 25. Pagamentos anticipados e á conta

1. As entidades beneficiarias, unha vez ditada a resolución de concesión da subvención, 
poderán solicitar como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións 
inherentes á subvención, un anticipo (anexo VI) de ata o 80 % da subvención concedida 
se esta non supera os 18.000 euros, porcentaxe que se poderá ver incrementada de supe-
rar a subvención o dito importe, e ata nun 10 % adicional sobre o importe que exceda os 
18.000 euros, sen que en ningún caso se supere a anualidade prevista en cada exercicio 
orzamentario.

2. De conformidade co establecido polo artigo 61.3 do Real decreto lei 36/2020, do 30 
de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Adminis-
tración pública e para a execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, 
as beneficiarias dos anticipos deberán acreditar que se atopan ao día no pagamento das 
obrigas de reembolso doutros préstamos ou anticipos concedidos anteriormente con cargo 
aos créditos especificamente consignados para a xestión destes fondos nos orzamentos 
xerais do Estado. Cando non poida acreditarse doutro xeito, presentará unha certificación 
o órgano competente.

3. De acordo co artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as entidades benefi-
ciarias quedan exoneradas da constitución da garantía prevista nos artigos 62.3 e 63.2 da 
dita norma.

Artigo 26. Obrigas das entidades beneficiarias

1. As entidades beneficiarias deberán cumprir en todo caso os requisitos e obrigas re-
flectidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como as demais condicións 
e obrigas establecidas nesta orde e todas as que resulten exixibles segundo a normativa 
de aplicación. En particular, as seguintes:

a) Realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención e acreditalo ante o 
órgano concedente, así como o cumprimento dos requisitos e das condicións establecidos 
nas normas reguladoras da convocatoria.

b) Xustificar ante o órgano concedente, de acordo co previsto nestas bases e na norma-
tiva reguladora de subvencións, o cumprimento dos requisitos e condicións que determina-
ron a concesión da subvención, a realización da actividade e os gastos subvencionables 
e o cumprimento da finalidade que determinaron a concesión e desfrute da subvención.
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c) Someterse ás actuacións de comprobación e control que deba efectuar o órgano con-
cedente, ás de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de 
Contas e do Consello de Contas, ás da autoridade de xestión, así como ás comprobacións 
da Comisión Europea, da Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF), do Tribunal 
de Contas da Unión Europea, e aos controis derivados do Plan nacional de recuperación, 
transformación e resiliencia, que se realicen a través de autoridades nacionais ou euro-
peas, facilitando canta información e documentación lles sexa requirida.

En particular, deberán autorizar á Comisión, á OLAF, ao Tribunal de Contas Europeo e, 
cando cumpra, á Fiscalía Europea para exercer os dereitos que lles recoñece o artigo 129, 
número 1, do Regulamento (UE, Euratom) nº 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral 
da Unión.

d) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamen-
te auditados co fin de garantir o adecuado exercicio das tarefas de comprobación e control.

e) Comunicar ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou 
recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da 
aplicación dada aos fondos percibidos. O incumprimento do disposto neste artigo conside-
rarase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá 
dar lugar a un procedemento de reintegro.

f) Manter un sistema de contabilidade separado do ingreso da axuda percibida ou un 
código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos 
subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir 
unha pista de auditoría suficiente sobre os gastos financiados con fondos do Plan de 
recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenera-
tionEU, para os anos 2022 e 2023, e conservar a documentación xustificativa durante un 
período de cinco anos a partir do pagamento do saldo ou, na falta do dito pagamento, da 
operación.

g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos percibidos, incluí-
dos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto de actuacións de compro-
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bación e control, durante o período que establece o artigo 22.2.f) do Regulamento (UE) 
2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021.

h) Deberán garantir o pleno cumprimento do principio de «non causar un prexuízo signi-
ficativo» (principio Do no significant harm-DNSH) no sentido do artigo 17 do Regulamento 
(UE) nº 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño.

i) As entidades beneficiarias deberán asegurar a regularidade do gasto subxacente e a 
adopción de medidas dirixidas a previr, detectar, comunicar e corrixir a fraude e a corrup-
ción, previr o conflito de intereses e o dobre financiamento.

j) As entidades beneficiarias serán responsables da fiabilidade e do seguimento da exe-
cución das actuacións subvencionadas, de maneira que poida coñecerse en todo momento 
o nivel de consecución da cada actuación e dos fitos e obxectivos que se estableceron 
respecto diso.

k) As entidades beneficiarias deberán asumir calquera outra obriga comunitaria e nacio-
nal que resulte de aplicación por razón do financiamento do Mecanismo de recuperación 
e resiliencia.

2. Ao tratarse de subvencións cofinanciadas con fondos europeos do Mecanismo de 
recuperación e resiliencia, as entidades beneficiarias adquiren igualmente as obrigas que 
se relacionan a continuación, de conformidade co establecido na normativa comunitaria e 
nacional aplicable como consecuencia deste financiamento:

a) As entidades beneficiarias terán a obriga de achegar a información que permita ao 
órgano concedente medir a contribución da actividade subvencionada ao correspondente 
indicador.

b) As entidades beneficiarias deberán establecer mecanismos que aseguren que as ac-
tuacións que desenvolvan terceiros (subcontratacións) contribúen ao logro das actuacións 
previstas e que os devanditos terceiros acheguen a información que, se é o caso, sexa 
necesaria para determinar o valor dos indicadores de seguimento do Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia.

c) Solicitarán, para efectos de auditoría e control do uso dos fondos e en formato elec-
trónico, as categorías harmonizadas de datos recollidas no artigo 22.2.d) do Regulamento 
(UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro.
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d) As entidades beneficiarias deben cumprir coas obrigas en materia de información, 
comunicación e publicidade previstas no artigo 34 do Regulamento (UE) nº 2021/241, rela-
tivo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia, sobre o financiamento da Unión Europea 
das medidas incluídas no Plan de recuperación, transformación e resiliencia. En particular, 
nas medidas de información e comunicación das actuacións (carteis informativos, placas, 
publicacións impresas e electrónicas, material audiovisual, páxinas web, anuncios e inser-
cións na prensa, certificados, etc.), na medida en que a execución da actividade o permita, 
deberá exhibirse un panel de tamaño A3 (297×420 mm) nun lugar ben visible, preferente-
mente no acceso ao recinto, nos casos das subvencións concedidas para investimentos 
materiais (anexo VII), que faga referencia clara e inequívoca á axuda concedida con expre-
sión dos datos identificativos desta orde, acompañados polos logotipos oficiais da Xunta de 
Galicia, da Consellería de Política Social e Xuventude, do Xacobeo 2021-2022, así como 
o emblema da Unión Europea cunha declaración de financiamento adecuado que diga 
«financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU», xunto ao logo do PRTR dispoñible 
na ligazón https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. O logotipo oficial Xacobeo 
2021-22 incorporarase mentres manteña a súa vixencia, consonte o que establece o De-
creto 104/2021, do 24 de xuño, polo que se aproba a actualización do Manual de identida-
de gráfica Xacobeo 2021-22, ou o que fixe a norma que o substitúa ou complemente; de 
ser o caso, o dito logotipo poderá ser substituído por outra imaxe oficial análoga aprobada 
pola Xunta de Galicia, mantendo as obrigas de utilización por parte das entidades benefi-
ciarias das subvencións.

3. As entidades beneficiarias están tamén obrigadas ao cumprimento de calquera outra 
obriga que lles resulte aplicable e veña determinada polo Plan de recuperación, transfor-
mación e resiliencia financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, ou pola normativa 
que regula o dito plan e os fondos NextGenerationEU.

4. Sen prexuízo do disposto nos puntos anteriores, as entidades beneficiarias deberán 
comunicar por escrito certificado, no prazo de 20 días antes da súa realización, calquera 
actividade coa publicidade escrita á dirección xeral competente en materia de voluntariado.

Artigo 27. Fiscalización e control

As subvencións concedidas ao abeiro desta orde estarán sometidas ás actuacións de 
control da Consellería de Política Social e Xuventude para o seguimento dos proxectos 
obxecto de subvención, así como á función interventora e de control financeiro exercido 
pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos establecidos no Decreto 
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lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia. Así mesmo, estarán sometidas ás actuacións de comprobación previstas na lexis-
lación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, ás da autoridade de xestión dos fon-
dos de recuperación e resiliencia e, de ser o caso, ás dos servizos financeiros da Comisión 
Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

Artigo 28. Reintegro das axudas ou subvencións

1. Procederá o reintegro total ou parcial da subvención e dos xuros de demora corres-
pondentes desde o momento do pagamento ata a data en que se acorde a procedencia de 
tal reintegro nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, entre os que 
se atopan:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando 
aquelas que o impedisen.

b) Incumprimento total ou parcial do proxecto obxecto de subvención. Neste último caso, 
procederase ao reintegro da contía correspondente á parte proporcional do proxecto non 
xustificado.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou xustificación insuficiente nos termos es-
tablecidos no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na presente orde.

d) Incumprimento da obriga de adoptar medidas de difusión, establecidas no artigo 15 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control 
financeiro previstas na normativa vixente, así como o incumprimento das obrigas conta-
bles, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso derive a imposibilidade de 
verificar o emprego dado aos fondos percibidos, ao cumprimento do obxectivo, á regulari-
dade das actividades e á concorrencia doutras axudas.

f) Incumprimento das obrigas impostas pola Administración aos beneficiarios cando de-
rive a imposibilidade de conseguir o obxecto, sempre que afecten o modo en que se con-
seguen os obxectivos, ou cando do incumprimento derive a imposibilidade de verificar o 
emprego dado aos fondos percibidos ou ao cumprimento do obxecto.
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2. De acordo co disposto no artigo 32 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, a declaración xudi-
cial ou administrativa de nulidade ou anulación levará aparellada a obriga de devolver as 
cantidades percibidas.

Así mesmo, procederá o reintegro do exceso percibido nos supostos en que o importe 
da subvención, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras admi-
nistracións públicas ou doutras entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacio-
nais, supere o custo da actividade que vai desenvolver a entidade beneficiaria.

3. Para os efectos de reintegro das subvencións observarase o disposto no título II da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Artigo 29. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, as persoas físicas 
e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, 
ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, 
a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para que 
aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 30. Incompatibilidade das subvencións

1. As axudas outorgadas ao abeiro desta convocatoria serán compatibles con calquera 
outra axuda doutros programas ou instrumentos de calquera Administración pública ou 
organismo ou ente público, nacional ou internacional, particularmente da Unión Europea, 
en canto que a dita axuda non cubra os mesmos custos e que, de forma acumulada, non 
superen os custos subvencionables, nin se superen os límites establecidos polo Regu-
lamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran 
determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos 
artigos 107 e 108 do Tratado, organizacións sen ánimo de lucro e outros axentes econó-
micos relacionados cuxo obxectivo é estimular a actividade innovadora e, en todo caso, 
de conformidade co disposto no Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao 
orzamento xeral da Unión.

C
V

E
-D

O
G

: d
ab

72
hh

2-
zk

w
1-

i2
w

9-
s2

p9
-lm

of
2i

yx
kl

f6



DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2022 Páx. 51354

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

En calquera caso, o importe das axudas e subvencións reguladas nesta orde en ningún 
caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras axudas e 
subvencións, supere o custo do proxecto subvencionable.

2. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condi-
cións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da reso-
lución de concesión nos termos previstos no artigo 19 desta convocatoria.

Artigo 31. Medidas antifraude

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que poidan ser constitutivos de fraude 
ou irregularidade en relación cos proxectos financiados con cargo a fondos procedentes 
da Unión Europea, como é o caso, poderá pór os ditos feitos en coñecemento do Servizo 
Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) da Intervención Xeral da Administración do 
Estado, nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, do citado servizo, 
a través da canle habilitada na web https://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/
planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

A detección de irregularidades pode implicar a aplicación de correccións financeiras e a 
solicitude de devolución dos importes percibidos indebidamente.

Na loita contra a fraude a Consellería de Política Social e Xuventude actuará de confor-
midade co seu Plan específico de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude.

Disposición adicional primeira. Publicidade e comunicación á Base de datos nacional 
de subvencións

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 ex-
presión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, entidade 
beneficiaria, cantidade concedida e a finalidade da subvención, ao abeiro do disposto no 
artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Así mesmo, de conformidade co previsto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro, xeral de subvencións, transmitirase a información necesaria á Base de datos nacional 
de subvencións (BDNS).
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Disposición adicional segunda. Delegación de competencias

Autorízase expresamente a persoa titular da dirección xeral competente en materia de 
voluntariado a actuar por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e 
Xuventude para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias en 
relación coas subvencións previstas nesta orde, así como para realizar os actos de au-
torización e disposición de gasto, recoñecemento de obrigas e proposta de pagamentos 
previstos no artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposición adicional terceira. Infraccións e sancións

As entidades beneficiarias destas axudas quedan suxeitas ao réxime de infraccións e 
sancións previsto para esta materia no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e demais 
normas de aplicación.

Disposición adicional cuarta. Rexistro de Subvencións e Información

Coa presentación da solicitude (anexo I) a entidade beneficiaria dá a súa conformidade 
para que os datos facilitados para a concesión da subvención figuren no Rexistro Público 
de Subvencións, coas excepcións do artigo 15.2.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

A relación de beneficiarios será publicada no Diario Oficial de Galicia, na páxina web 
e no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios da Xunta de Galicia, en cumprimento 
do disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, e no Decre-
to 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos arti-
gos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos da Comunidade Autónoma 
de Galicia para o ano 2006.

Disposición derradeira primeira. Habilitación competencial

Facúltase a persoa titular da dirección xeral competente en materia de voluntariado para 
ditar cantos actos e instrucións sexan precisos para o desenvolvemento e cumprimento 
desta orde.
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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2022

A conselleira de Política Social e Xuventude 
P.A. (Decreto 154/2022, do 13 de setembro;  

DOG núm. 175, do 14 de setembro) 
Francisco José Conde López 

Vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,  
Industria e Innovación
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA ENTIDADES DE ACCIÓN 
VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA PARA A ELABORACIÓN E EXECUCIÓN 
DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL 
VINCULADOS CO PROXECTO PILOTO TALENTO INTERXERACIONAL NO MARCO DO 
PRTR-FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

BS508E

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

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

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO

DATOS DA PERSOA DE CONTACTO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

LIÑA NA CAL SE SOLICITA (máximo 3 liñas)
Liña 1. Coidados

Liña 2. Agroalimentaria

Liña 3. Protección do ambiente

Liña 4. Turística

Liña 5. Cohesión tecnolóxica e dixital

% da liña 1 en relación co total do proxecto:

% da liña 2 en relación co total do proxecto:

% da liña 3 en relación co total do proxecto:

% da liña 4 en relación co total do proxecto:

% da liña 5 en relación co total do proxecto:

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDIMIENTO (continuación)

SUBVENCIÓN SOLICITADA Á CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL (€)

DATA INICIO PROXECTO DATA FIN PROXECTO Nº DE PERSOAS BENEFICIARIAS

DATOS DAS PERSOAS VOLUNTARIAS

NÚMERO DE PERSOAS VOLUNTARIAS 
(indíquese número de persoas voluntarias, sen datos persoais, 

que serán enviadas pola entidade, se é o caso, unha vez 
recibida a resolución de concesión da subvención)

DÍAS DE ACTIVIDADE 
(15-60 días)

Nº DE HORAS  
(6 h/día)

CANTIDADE TOTAL  
(6 €/vol./día)

DATOS DO ORZAMENTO DO PROGRAMA (indíquese orzamento total acorde co presentado no proxecto de actividades)

PARTES DO GASTO 2022 2023 TOTAL PROXECTO

Deseño e elaboración do proxecto

Formación e capacitación

Viaxes, aloxamento e axudas de custo (máx. 10 % do orzamento do proxecto)

Retribucións de carácter extraordinario ao persoal de entidades locais

Creación, establecemento e desenvolvemento de modelos efectivos e viables

Gastos de material funxible non inventariable

Gastos das persoas voluntarias

Gastos do seguro de accidentes e responsabilidade civil

TOTAL

FONTES DE FINANCIAMENTO 2022 2023 TOTAL PROXECTO

Subvención solicitada

Fondos propios

Outras axudas

TOTAL

SECTORES DA POBOACIÓN AOS CALES VAI DIRIXIDO O PROXECTO

MAIORES DISCAPACIDADE XUVENTUDE MULLERES INFANCIA E FAMILIA

AMBIENTE OUTROS

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

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

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

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

ORGANISMO IMPORTE(€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes 
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista 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.g) 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, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

6. Ter subscritas unha póliza de seguro de accidentes e outra de responsabilidade civil que cubran todo o persoal voluntario e teñan vixencia 
durante todo o período de execución do proxecto subvencionable. Na etapa de xustificación da subvención presentaranse copias dos 
xustificantes bancarios do pagamento das pólizas. 

7. Cumprir coas obrigacións específicas que estableza o PRTR e na súa normativa de aplicación, así como as impostas pola Unión Europea, ademais 
dos obxectivos relacionados co proxecto piloto Talento interxeracional.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Proxecto de actividades (artigo 10.1.a)

 Certificación da persoa secretaria sobre a existencia de crédito suficiente e adecuado para facer fronte ao financiamento que debe asumir 
a entidade local, no caso de concellos e mancomunidades de municipios (artigo 10.1.b)

Anexo VIII. Declaración de compromiso, de cesión e tratamento de datos e de ausencia de conflito de interese, en relación coa execución e 
actuacións do PRTR derivado da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro (principio de «non causar un prexuízo significativo ao ambiente» 
ou DNSH).

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa representante

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social.

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas

Consulta de concesión de subvencións e axudas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SÍ NON

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria. SÍ NON

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Política Social e Xuventude.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e 
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias. 
A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda, coa finalidade 
de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos 
programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europea na súa condición de organismos intermedios 
dos programas operativos en virtude das funcións atribuídas pola autoridade de xestión dos programas 
operativos segundo o disposto no artigo 125, punto 2, artigo 140, puntos 3 a 5, e anexo XIII, punto 3, do 
Regulamento (UE) nº 1303/2013, e as súas disposicións de desenvolvemento.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, de carácter plurianual e en réxime de 
concorrencia competitiva, dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos 
de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional, no marco do Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

XUSTIFICACIÓN 

BS508E – SUBVENCIÓNS DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA PARA A 
ELABORACIÓN E EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL VINCULADOS CO PROXECTO PILOTO TALENTO 

INTERXERACIONAL NO MARCO DO PRTR-FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

COMO PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE

CON DOMICILIO SOCIAL EN

E CON NIF DA ENTIDADE

PERSOA REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA
Que, en relación coa orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións de carácter plurianual e en réxime de 
concorrencia competitiva dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos 
de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional no marco do Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia–financiado pola Unión Europea–NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E).

PRIMEIRO: o orzamento do proxecto indicado na solicitude inicial é de                                                             €. 
 
SEGUNDO: o importe da subvención concedida ao abeiro desta orde pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado é a 
seguinte: 
  
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 
  
IMPORTE EN CIFRAS 
  
IMPORTE EN LETRAS                                                        EUROS. 
  
TERCEIRO: os fondos propios achegados pola entidade para o mesmo proxecto son os seguintes:                     €. 
  
CUARTO: o conxunto de axudas solicitadas e/ou concedidas para o mesmo proxecto, procedentes das distintas administracións públicas ou 
outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, independentemente da concedida ao abeiro desta orde, son os seguintes:

ENTIDADE QUE CONCEDE CANTIDADE SOLICITADA € CANTIDADE CONCEDIDA €

Non percibimos ningunha outra axuda para o mesmo proxecto.

QUINTO: os gastos totais realizados e efectivamente pagados no ano               son os siguientes:                          €. 
  
SEXTO: a entidade desenvolveu as seguintes actividades co gasto que se refire segundo o proxecto presentado na solicitude da subvención 
indicada: 
ACTIVIDADES:
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ANEXO II 
(continuación)

CERTIFICA (continuación)

SÉPTIMO: o importe da subvención concedida, dos fondos propios achegados e das subvencións percibidas doutras entidades para o mesmo 
proxecto foron destinados á finalidade para a cal a subvención foi concedida.

DECLARACIÓN RESPONSABLE de que a entidade está ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de 
non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE                                                                     SINATURA  DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
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ANEXO III

XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DAS ENTIDADES LOCAIS 

BS508E – SUBVENCIÓNS DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA PARA A 
ELABORACIÓN E EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL VINCULADOS CO PROXECTO PILOTO TALENTO 

INTERXERACIONAL NO MARCO DO PRTR-FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

COMO PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE

CON DOMICILIO SOCIAL EN

E CON NIF DA ENTIDADE

PERSOA REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

GASTOS DAS PERSOAS VOLUNTARIAS

NOME E APELIDOS NIF DÍAS DE ACTIVIDADE 
(15-60 días)

Nº DE HORAS  
(6 h/día)

CANTIDADE TOTAL  
(6 €/vol./día)

TOTAL 
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ANEXO III 
(continuación)

GASTOS CORRENTES E SEGUROS (GASTOS SEN IVE)

Nº 
factura Concepto da factura Acredor Importe Emisión Recoñecemento 

da obriga
Data do 
pagamento

Seguro accidentes

Seguro resp. civil. 

TOTAL     

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE                                                     SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
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ANEXO IV

XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 

BS508E – SUBVENCIÓNS DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA PARA A 
ELABORACIÓN E EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL VINCULADOS CO PROXECTO PILOTO TALENTO 

INTERXERACIONAL NO MARCO DO PRTR-FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

COMO PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE

CON DOMICILIO SOCIAL EN

E CON NIF DA ENTIDADE

PERSOA REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

GASTOS DAS PERSOAS VOLUNTARIAS (XÚNTENSE CERTIFICADOS BANCARIOS DOS PAGAMENTOS ÁS PERSOAS VOLUNTARIAS)

NOME E APELIDOS NIF DÍAS DE ACTIVIDADE  
(15-60 días)

Nº DE HORAS  
(6 h/día)

CANTIDADE TOTAL  
(6 €/vol./día)

TOTAL 
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ANEXO IV 
(continuación)

GASTOS CORRENTES E SEGUROS (GASTOS SEN IVE; XÚNTENSE COPIA DAS FACTURAS E OS CERTIFICADOS BANCARIOS DO SEU PAGAMENTO)

DATA Nº 
factura CONCEPTO DA FACTURA E A ACTIVIDADE A QUE SE REFIRE GASTO  

COMPUTABLE
GASTO 
TOTAL

Seguro de accidentes

Seguro de responsabilidade civil

 TOTAL 

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE                                                     SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
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ANEXO V

RENUNCIA 

BS508E – SUBVENCIÓNS DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA PARA A 
ELABORACIÓN E EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL VINCULADOS CO PROXECTO PILOTO TALENTO 

INTERXERACIONAL NO MARCO DO PRTR-FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Renuncia á subvención polo importe de                                 €, concedida ao abeiro da orde pola que se establecen as bases reguladoras e se 

convocan subvencións de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades 

locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto 

Talento interxeracional no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia–financiado pola Unión Europea–NextGenerationEU, para 

os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E).

Número expediente:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Política Social e Xuventude.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e 
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias. 
A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda, coa finalidade 
de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos 
programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europea na súa condición de organismos intermedios 
dos programas operativos en virtude das funcións atribuídas pola autoridade de xestión dos programas 
operativos segundo o disposto no artigo 125, punto 2, artigo 140, puntos 3 a 5, e anexo XIII, punto 3, do 
Regulamento (UE) nº 1303/2013, e as súas disposicións de desenvolvemento.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
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ANEXO VI

SOLICITUDE DE ANTICIPO 

BS508E – SUBVENCIÓNS DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA PARA A 
ELABORACIÓN E EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL VINCULADOS CO PROXECTO PILOTO TALENTO 

INTERXERACIONAL NO MARCO DO PRTR-FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE SOLICITA
Que lle sexa concedido un anticipo da subvención concedida polo importe mencionado, conforme se establece no artigo 22 da orde pola que se 

establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva dirixidas a 

entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no 

medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia–financiado 

pola Unión Europea–NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS508E).

Número expediente:

Axuda concedida:     €

Importe anticipo solicitado:    €

Anualidade de solicitude do anticipo:

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

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, das 
distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Solicitáronse e/ou fóronlle concedidas, ou están pendentes de resolución de concesión, outras axudas para o mesmo proxecto ou conceptos 
para os cales se solicita a subvención, que son as que a seguir se relacionan:

DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO ESTADO(1) IMPORTE

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE. No caso de solicitudes denegadas, farase constar 
DENEGADA. 

2. Estar ao día no pagamento das obrigas de reembolso de calquera outros anticipos concedidos anteriormente con cargo aos créditos 
especificamente consignados para a xestión de fondos europeos nos orzamentos xerais do Estado, de acordo co establecido no artigo 61.3 do 
Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

Certificado de estar ao día no pagamento á Seguridade Social

Certificado de estar ao día no pagamento das débedas á Administración pública da Comunidade Autónoma

Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas

Consulta de concesión de subvencións e axudas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a 
consulta, deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT SÍ NON
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ANEXO VI 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Política Social e Xuventude.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e 
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da 
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias. 
A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda, coa finalidade 
de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos 
programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europea na súa condición de organismos intermedios 
dos programas operativos en virtude das funcións atribuídas pola autoridade de xestión dos programas 
operativos segundo o disposto no artigo 125, punto 2, artigo 140, puntos 3 a 5, e anexo XIII, punto 3, do 
Regulamento (UE) nº 1303/2013, e as súas disposicións de desenvolvemento.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
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             ANEXO VII 
CARTEL 

BS508E – SUBVENCIÓNS DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 
PARA A ELABORACIÓN E EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL VINCULADOS CO 

PROXECTO PILOTO TALENTO INTERXERACIONAL NO MARCO DO PRTR - FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATIONEU 
 

 
 
Nota: o logotipo da entidade pódese incluír, pero non pode estar a carón do logo da Unión Europea 
 
Dimensións aproximadas do panel: A3 (altura 297 mm, largura 420 mm). 
 
Gamas de cores no cartel: branco (RGB (255,255,255)), gris (RGB (215,215,215)), azul (RGB (0,123,196)) e 
negro (RGB (0,0,0)) 
 
Ten que localizarse nun lugar visible durante todo o período de realización do proxecto. 
 
Publicidade nos medios de comunicación ou soporte dixital: 
1. No suposto de publicidade en medios de comunicación, deberá incluírse o emblema oficial da Xunta de 
Galicia, o do PRTR e o dos fondos NextGenerationEU. Os logos do PRTR e dos fondos están dispoñibles na 
web https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 
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ANEXO VIII

DECLARACIÓN DE COMPROMISO, DE CESIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES ORDE 
HPF/1030/2021 EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO PRTR 

BS508E – SUBVENCIÓNS DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA PARA A 
ELABORACIÓN E EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL VINCULADOS CO PROXECTO PILOTO TALENTO 

INTERXERACIONAL NO MARCO DO PRTR-FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA

Na condición representante da beneficiaria de axudas financiadas con recursos provenientes do PRTR, manifesta: 
  
a) O compromiso da persoa/entidade que representa cos estándares máis exixentes en relación co cumprimento das normas xurídicas, éticas e 
morais, adoptando as medidas necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de interese, comunicando, de ser o caso, ás 
autoridades que proceda os incumprimentos observados. 
 
Adicionalmente, atendendo ao contido do PRTR, comprométese a respectar os principios de economía circular e evitar impactos negativos 
significativos no ambiente (principio de «non causar un prexuízo significativo ao ambiente» ou DNSH, polas súas siglas en inglés «Do no significant 
harm») na execución das actuacións levadas a cabo no marco do devandito plan, e manifesta que non incorre en dobre financiamento e que, de 
ser o caso, non lle consta risco de incompatibilidade co réxime de axudas de Estado. 
 
b) Así mesmo, declara coñecer a normativa que é de aplicación, en particular os seguintes puntos do artigo 22, do Regulamento (UE) 2021/241 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia: 
 
1. A letra d) do punto 2: «solicitar, para efectos de auditoría e control do uso de fondos en relación coas medidas destinadas á execución de 
reformas e proxectos de investimento no marco do Plan de recuperación e resiliencia, nun formato electrónico que permita realizar procuras e 
nunha base de datos única, as categorías harmonizadas de datos seguintes: 
i. O nome do perceptor final dos fondos; 
ii. O nome do contratista e do subcontratista, cando o perceptor final dos fondos sexa un poder adxudicador de conformidade co dereito da Unión 
ou nacional en materia de contratación pública; 
iii. Os nomes, apelidos e datas de nacemento das persoas titulares reais do perceptor dos fondos ou do contratista, segundo se define no artigo 3, 
punto 6, da Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello (26); 
iv. Unha lista de medidas para a execución de reformas e proxectos de investimento no marco do Plan de recuperación e resiliencia, xunto co 
importe total do financiamento público das ditas medidas e que indique a contía dos fondos desembolsados no marco do Mecanismo e doutros 
fondos da Unión». 
 
2. Punto 3: «Os datos persoais mencionados no punto 2, letra d), do presente artigo só serán tratados polos Estados membros e pola Comisión para 
os efectos e duración da correspondente auditoría da aprobación da xestión orzamentaria e dos procedementos de control relacionados coa 
utilización dos fondos relacionados coa aplicación dos acordos a que se refiren os artigos 15, punto 2, e 23, punto 1. No marco do procedemento 
de aprobación da xestión da Comisión, de conformidade co artigo 319 do TFUE, o Mecanismo estará suxeito á presentación de informes no marco 
da información financeira e de rendición de contas integrada a que se refire o artigo 247 do Regulamento financeiro e, en particular, por 
separado, no informe anual de xestión e rendemento». 
 
Conforme o marco xurídico exposto, manifesta acceder á cesión e tratamento dos datos cos fins expresamente relacionados nos artigos citados. 
  
c) Que na actuación obxecto da axuda solicitada a persoa beneficiaria non está incursa en ningún conflito de interese potencial que poida ir en 
contra dos intereses financeiros da UE.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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