ANEXO V

MEMORIA XUSTIFICATIVA SOBRE ASPECTOS PUNTUABLES DOS CRITERIOS DE VALORACIÓN (FASE DE SOLICITUDE)
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

En cumprimento do disposto no artigo 6, número 1.6, das bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural para o ano 2019, en aplicación dos
criterios de valoración recollidos no artigo 13 das citadas bases, decláranse os seguintes aspectos puntuables en relación co proxecto do cal se
solicita subvención:
a. Existencia de recursos turísticos estratéxicos de Galicia no ámbito territorial da entidade solicitante: máximo 30 puntos. Un mesmo
ben ou recurso só poderá ser puntuado por un dos catro aspectos valorables que se recollen nesta epígrafe.
a.1) Que exista algún ben declarado patrimonio mundial: 10 puntos
Enumeración polo menos dun ben:
a.2) Que exista algún ben declarado ou cun expediente de declaración incoado como ben de interese cultural: 10 puntos
Enumeración polo menos dun ben:
a.3) Que exista algún espazo natural declarado protexido: 5 puntos
Enumeración polo menos dun ben:
a.4) Que transcorra algunha das rutas turísticas máis relevantes da Comunidade Autónoma que se enumeran a seguir:
• Camiño de Santiago.
• Rutas ou itinerarios deseñados pola Axencia Turismo de Galicia que poden consultarse no seguinte enlace: http://www.turismo.gal
5 puntos
Indicación da ruta/s:
b. Interese turístico da actuación: máximo 20 puntos.
b.1) Contribución da actuación á diversificación e á desestacionalización da oferta: máximo 10 puntos.
b.1.1) A diversificación da oferta turística da entidade solicitante, entendendo que esta se produce cando a proposta de actuación presentada
non ten relación coa oferta turística actual da dita entidade solicitante: 5 puntos.
Xustificar a diversificación:
b.1.2) Que a actuación supoña a creación de produtos que permitan desestacionalizar a oferta turística da entidade, entendendo que a dita
desestacionalización se produce cando a actuación presentada amplía o período da oferta turística da entidade solicitante: 5 puntos.
Xustificar a desestacionalización:
b.2) Grao de integración da actuación. Valorarase cun máximo de 10 puntos:
b.2.1) Que a actuación presentada se integre con outros proxectos ou iniciativas turísticas existentes no ámbito territorial da entidade
solicitante, de maneira que sexa susceptible de xerar unha oferta conxunta: 5 puntos.
Xustificar a integración:
b.2.2) A execución conxunta dunha mesma actuación por distintas entidades locais ou concellos fusionados: 5 puntos.
Xustificar a execución conxunta:
c. Carácter innovador. Valorarase a orixinalidade dos formulacións e solucións ofrecidas nas actuacións propostas: máximo 5 puntos.
Xustificar o carácter innovador:
d. Utilización de novas tecnoloxías como realidade aumentada, códigos QR, audioguías, guías virtuais, internet, etc. e uso das redes
sociais para as actuacións de información e promoción turística: máximo 5 puntos.
Xustificar a utilización de novas tecnoloxías:
e. Que a entidade solicitante teña constituído un destino SICTED ou algúns dos recursos municipais estean en posesión dalgún certificado
de calidade recoñecido: máximo 5 puntos.
Xustificar o SICTED ou certificado de calidade recoñecido ao concello:

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO V
(continuación)
f. Que a entidade solicitante estea en posesión dalgunha certificación ambiental recoñecida. Máximo 5 puntos.
Xustificar a certificación ambiental (bandeira azul, sendeiro azul, centro azul):
g. Que as actuacións solicitadas contribúan á accesibilidade dos recursos turísticos de persoas con algún tipo de diversidade funcional:
máximo 5 puntos.
Xustificar a contribución á accesibilidade:
h. Que a entidade solicitante estea declarada municipio turístico ou teña declarada algunha festa de interese turístico: máximo 9 puntos.
Declaración de municipio turístico ou festa de interese turístico internacional: 4 puntos.
Festa de interese turístico nacional: 3 puntos.
Festa de interese turístico de Galicia: 2 puntos.
Xustificar a declaración:
i. Localización territorial da actuación obxecto da subvención: máximo 6 puntos.
Indíquese a poboación municipal tendo en conta os últimos datos do padrón municipal de habitantes elaborado polo
Instituto Nacional de Estatística na data de publicación da convocatoria:
No caso de que a entidade solicitante sexa unha mancomunidade, consorcio ou agrupación de concellos, e a actuación para a cal se solicite a
subvención afecte varios concellos, asignaráselle a puntuación correspondente no caso de que, polo menos, un dos concellos conte coas ditas
certificacións, coas declaracións, e, no caso da poboación (letra i), terase en conta o tramo en que se inclúan a maioría dos concellos
agrupados.
No caso dos criterios recollidos nas letras e) e f) deberase achegar a documentación acreditativa correspondente.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

