
  



  

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2018 pola que se aproban as bases 
reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de 
concorrencia compettva, para a dixitalización do patrimonio 
cultural de Galicia coa fnalidade de preservación e difusión a 
través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia, e se procede á súa 
primeira convocatoria para os anos 2018-2019, cofnanciada co 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 
programa operatvo Feder Galicia
2014-2020



  

Finalidade:
potenciar a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia e a 
súa recolección, preservación e difusión a través de Galiciana-
Patrimonio Dixital de Galicia

Obxecto:
o fnanciamento de proxectos de dixitalización accesibles en 
liña, e coas adecuadas medidas de preservación de bens que 
formen parte do patrimonio cultural de Galicia, conforme o 
establecido na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio 
cultural de Galicia



  

Quenes poden solicitar a axuda?

● Os órganos estatutarios da Comunidade Autónoma de Galicia.
● As entdades locais de Galicia (incluíndo as agrupacións e asociacións de 

concellos, consorcios e mancomunidades) e entdades delas dependentes.
● As universidades públicas galegas e o Consello Galego de Universidades.
● As entdades privadas sen fns de lucro.
● As reais academias, e as academias de Galicia, ofcialmente establecidas e 

recoñecidas.

Entdades e organizacións, públicas ou privadas sen ánimo de lucro, que 
dispoñan de actvos do patrimonio cultural de Galicia susceptbles de ser 
incorporados e difundidos a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia.



  

Solicitudes:

● Presentación electrónica (htps://sede.xunta.gal)
● Polas persoas interesadas ou pola persoa que acredite a súa 

representación
● Só unha única solicitude por persoa interesada e convocatoria
● Formulario normalizado (ANEXO I)
● Documentación complementaria (art. 14.5)

https://sede.xunta.gal/


  

Prazos:

● Solicitudes
(1) mes, contado desde o seguinte a aquel en que publique a presente 
convocatoria no DOG (19.07.2018→20.08.2018)
● Resolución e notfcación
prazo máximo de cinco (5) meses contados a partr do seguinte ao da 
publicación da resolución de convocatoria no Diario Ofcial de Galicia 
● Execución
✔ antes do 30 de xullo de 2019
✔ data límite do 10 de decembro de 2018 as persoas benefciarias deberán 

presentar documentación xustfcatva do plan e comezo do proxecto con 
relación ao antcipo de 80% da axuda

● Xustfcación
nos tres (3) meses seguintes á terminación do prazo de realización da 
actvidade e, en todo caso, antes do 31 de outubro de 2019



  

Contías:

● Os proxectos deberán ter un orzamento total de investmentos 
subvencionables non inferior a 10.000 euros nin superior a 
90.000 euros.

● A intensidade da axuda será do 100 % do custe elixible do 
proxecto.

● En todo caso, a contía máxima da subvención que se concede 
por persoa benefciaria será de 90.000 euros.

● Pagamento antcipado do 80 % do importe da subvención. O 
importe restante (20 %) aboarase unha vez xustfcado o 
cumprimento da fnalidade da subvención.



  

Gastos subvencionables:

Investmentos que estean directamente relacionados e sexan 
necesarios para a realización dos proxectos subvencionados - 
Procesos sistemátcos de dixitalización e asignación de 
metadatos

● Contratación de persoal específco 
● Contratación de servizos externos
● Prezo / páxina dixitalizada + metadatos



  

Proxectos subvencionables:

● Bens do patrimonio cultural de Galicia
● En dominio público / dereitos de propiedade intelectual 

xestonados pola insttución solicitante
● Obras que xa se atopan dixitalizadas → a entdade 

solicitante terá que xustfcar no formulario normalizado 
de solicitude o interese e a necesidade desa 
redixitalización.

● Creación de recursos dixitais 



  

Recursos dixitais

1.Dixitalización a partr dos ítems patrimoniais 
orixinais

2.Asignación de metadatos que codifquen a 
identfcación deses ítems

3.Importación en repositorios OAI-PMH



  

DIXITALIZAR

 
DESCRIBIR                    ELIMINAR 



  

REQUIRIMENTOS TÉCNICOS PARA PROXECTOS 
DE DIXITALIZACIÓN EN GALICIA

BIBLIOTECAS               ARQUIVOS

htps://amtega.xunta.gal/requirimentos-tecnicos-para-
proxectos-de-dixitalizacion-en-galicia



  

Repositorios OAI-PMH

● Propios

● Biblioteca Dixital de Galicia
htp://biblioteca.galiciana.gal/i18n/oai/oai_galiciana-bibliotecadegalicia.xunta.es.cmd

● Arquivo Dixital de Galicia
htp://arquivo.galiciana.gal/arpadieb/i18n/oai/oai_galiciana-arquivodixitaldegalicia.xunta
.es.do

htp://iii.galiciana.gal

http://biblioteca.galiciana.gal/i18n/oai/oai_galiciana-bibliotecadegalicia.xunta.es.cmd
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/i18n/oai/oai_galiciana-arquivodixitaldegalicia.xunta.es.do
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/i18n/oai/oai_galiciana-arquivodixitaldegalicia.xunta.es.do


  

Comisión de valoración

● Presidente: persoal funcionario da Secretaría Xeral de Cultura 
que ocupe posto de xefe de servizo ou superior

● Secretario: persoal funcionario da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia

● Vogais: dous técnicos nomeados pola Secretaría Xeral de 
Cultura de entre os seus membros, e dous técnicos nomeados 
pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia de 
entre os seus membros



  

Criterios de valoración:

● Aspectos patrimoniais (75 puntos)
✔ Valor patrimonial
✔ Estado de conservación
✔ Coherencia do proxecto
✔ Interese para os usuarios
✔ Interese intrínseco do material

● Prezo unitario imaxes/metadatos (25 
puntos)              

ANEXO I

VALORACIÓN FINAL ≥ 30 puntos



  



  

Criterios de valoración



  

Prezo unitario máximo / imaxe + metadatos

● Proxectos economicamente sostbles
● O proxecto pode contemplar diversos tpos de 

documentos (ponderación da puntuación)
● NON EXCLUÍNTE



  

● Aceptación expresa – 10 días hábiles desde a notfcación ou 
publicación da resolución da concesión

● Documentación xustfcatva do plan e comezo do proxecto con 
relación a este antcipo – data límite 10.12.2018

● Execución: os gastos do proxecto subvencionado poderán 
realizarse a partr do día seguinte ao de publicación da resolución 
de concesión das axudas no DOG e ata o 30.07.2019 (art. 37)

● Seguimento das actuacións – trimestralmente (ANEXO V)
● Xustfcación: ANEXO II, III e IV - data límite 31.10.2019



  

Consultas

Administratvas
981 55 79 38

memoria.dixital@xunta.gal

Técnicas
981 54 48 86

arquivo.galiciana@xunta.gal
biblioteca.galiciana@xunta.gal

mailto:memoria.dixital@xunta.gal
mailto:arquivo.galiciana@xunta.gal
mailto:biblioteca.galiciana@xunta.gal

