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ANEXO II
Solitude de adhesión á marca Fest Galicia e de patrocinio para festivais de música

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME COMERCIAL

NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQUE
ANDAR
PORTA






CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE




TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO




DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CARGO






PERSOA DE CONTACTO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CARGO





TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO


DATOS DO FESTIVAL
NOME DO FESTIVAL

LUGAR DE CELEBRACIÓN

PROVINCIA

NÚMERO DE EDICIÓNS

DATAS DE EXECUCIÓN


NOMES E/OU NÚMERO DE ARTISTAS PROGRAMADOS POR DÍA

PORCENTAXE DE ENTRADAS
POSTA Á VENDA


ORZAMENTO TOTAL DO FESTIVAL (CON IVE E SEN IVE)


IMPORTE SOLICITADO DE PATROCINIO
Importe total IVE excluído


IVE (21 %)


Importe total IVE incluído


CVE-DOG: jxqgaff6-a7b7-lis3-ojf7-mfbpfv9hw7f3
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA Á SOLICITUDE
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

E para que conste ante a Axencia Turismo de Galicia asino a presente solicitude.

SINATURA REPRESENTANTE LEGAL NIF

Lugar e data
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ANEXO III
Orientacións para cubrir o deuc


Para facilitar a formalización por parte das empresas do modelo de formulario norma- lizado do DEUC que establece o anexo II do Regulamento (UE) nº 2016/7, formúlanse a continuación as seguintes orientacións:

a) De conformidade co establecido na parte II, sección A, quinta pregunta, dentro do punto titulado «Información xeral», do formulario normalizado do DEUC, as empresas que figuren inscritas nunha «lista oficial de operadores económicos autorizados» só de- berán facilitar en cada parte do formulario aqueles datos e informacións que, no seu caso concreto, non estean inscritos nestas «listas oficiais». Así, en España as empresas non estarán obrigadas a facilitar aqueles datos que xa figuren inscritos de maneira actualizada no rexistro de licitadores que corresponda, xa sexa no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (Rolecsp) ou o Rexistro Xeral de contratistas de Galicia (RXC-Galicia) co alcance previsto no artigo 339 da LCSP, coa condición de que as empre- sas inclúan no formulario normalizado do DEUC a información necesaria para que o órga- no de contratación poida realizar o acceso correspondente (enderezo da internet, todos os datos de identificación e, se é o caso, a necesaria declaración de consentimento).


CVE-DOG: jxqgaff6-a7b7-lis3-ojf7-mfbpfv9hw7f3
Para o caso de que a empresa se atope inscrita no Rolecsp ou no RXCG, a seguir esta recomendación indica, respecto de cada unha das partes do formulario, que datos son susceptibles de figurar inscritos nos rexistros e cales non. Dado que algúns destes datos deben ser subministrados, en todo caso, pola empresa e outros son voluntarios, li- mitarémonos a sinalar en cada caso se os datos que reclama o formulario son ou non son potencialmente inscribibles, e a empresa debe asegurarse de cales efectivamente están inscritos e actualizados e cales non están inscritos ou, de estaren, non están actualizados, no seu caso concreto.


b) O acceso por parte dos órganos de contratación aos rexistros de licitadores, así mes- mo, ten o efecto establecido no artigo 59.5 DN. Así, aínda que, de acordo co artigo 59.4
DN con carácter xeral o órgano de contratación poderá requirir aos candidatos e licitadores durante a substanciación do procedemento de contratación e para garantir o seu bo desen- volvemento para que acheguen documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos de acceso á licitación, e con carácter previo á adxudicación o primeiro deberá exixir
ao adxudicatario a presentación destes documentos xustificativos; o artigo 59.5 DN mati-
za o establecido no punto anterior do mesmo artigo ao eximir os licitadores e candidatos
de presentar aqueles documentos xustificativos que proben informacións que poidan ser

acreditadas mediante unha certificación expedida polo ... de licitadores que corresponda
[Rolecsp ou RXC-Galicia].

• Parte I.


Recolle a información sobre o procedemento de contratación e sobre o órgano de con- tratación.

A súa formalización non reviste complexidade xa que todos os datos constan no anuncio ou nas plataformas de contratación.

• Parte II.


Recolle información sobre a empresa interesada.

Como xa se indicou, aquelas empresas que figuren inscritas nun rexistro de licitadores só deberán facilitar nesta parte II do formulario aquela información que non figure inscrita neles ou que, aínda estando inscrita, a información non conste de maneira actualizada. Por iso a continuación segue un cadro que, a modo orientativo, indica que información ou datos poderían estar inscritos e cales non, coa finalidade de que as empresas saiban:

– Que datos deberán ser achegados mediante o formulario normalizado DEUC, en todo
caso, por non figuraren en poder do Rolece ou RXCG.


– Que datos son susceptibles de estar inscritos no Rolece ou RXCG e, por tanto, pode- rían deixarse sen cubrir no formulario.

CVE-DOG: jxqgaff6-a7b7-lis3-ojf7-mfbpfv9hw7f3
Correspóndelle á empresa comprobar se no seu caso concreto eses datos ou informa- cións efectivamente están inscritos nos rexistros e, se o están, deberá asegurarse de que constan nel de maneira actualizada.

Parte II. Información sobre o operador económico.

Sección
É un/unha dato/información susceptible de estar inscrito/a no
Rolece ou RXCG?
Sección A
Identificación
Os datos incluídos neste punto deben ser cubertos pola em- presa.
Como número de IVE deberase recoller o NIF cando se trata de cidadáns ou empresas españois, o NIE cando se trata de cidadáns residentes en España, e o VIES ou DUNS cando se trata de empresas estranxeiras.
CVE-DOG: jxqgaff6-a7b7-lis3-ojf7-mfbpfv9hw7f3


Sección
É un/unha dato/información susceptible de estar inscrito/a no
Rolece ou RXCG?
Información xeral:

Se é o caso, figura o operador económico inscrito nunha lista oficial de operadores económicos autorizados ou ten un certifica-
do equivalente (por exemplo, no marco dun
sistema nacional de (pre)clasificación)?
En caso afirmativo:
– Rexistro en que está inscrito e número de
inscrición









Certificación en formato electrónico

Indicar grupo, subgrupo e categoría da
clasificación do contratista
Coa clasificación cúmprense todos os crite-
rios de selección? En caso negativo, cubra
a parte IV deste formulario (seccións A, B,
C ou D, segundo proceda.
Poderá a empresa presentar un certificado respecto ao cumprimento coas obrigas coa Seguridade Social e impostos que permita ao poder adxudicador obtelo directamente
a través dunha base de datos nacional de calquera Estado que poida consultarse
gratuitamente?
Dispoñible en formato electrónico


Si � Non � Non procede � Rolecesp �


� Rexistro Xeral de Contratistas da C.A. de Galicia
� Rolecesp: https://registrodelicitadores.gob.es, Xunta
Consultiva de Contratación Administrativa do Estado (como
número de inscrición ou certificación abonda con consignar o
propio NIF, NIE, VIES ou DUNS da empresa)
� Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de
Galicia: nº de inscrición:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimo- nio/rexistro-xeral-de-contratistas/servizos-telematicos Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia

NON CUBRIR SE ESTÁ INSCRITO NALGÚN DOS REXISTROS
Si � Non �




Si � Non �


Poñer enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor e referencia exacta da documentación
� Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de
Galicia:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimo- nio/rexistro-xeral-de-contratistas/servizos-telematicos Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia
Forma de participación.

Está participando o operador económico no procedemento de contratación xunto con
outros?

Si � Non �
En caso afirmativo:
b) Identifíquense os demais operadores
económicos que participan no procedemen- to de contratación conxuntamente
Identificar con NIF, NIE, VIES ou DUNS de la empresa.
No caso de estar nalgún dos rexistros de licitadores, indicar:
� Rolecsp: https://registrodelicitadores.gob.es, Xunta Consulti-
va de Contratación Administrativa do Estado (como número de
inscrición ou certificación abonda con consignar o propio NIF,
NIE, VIES ou DUNS da empresa)
� Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de
Galicia: nº de inscrición:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimo- nio/rexistro-xeral-de-contratistas/servizos-telematicos Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia

Na parte II, na letra B, denominado Información sobre os representantes do operador económico, a sección dedicada á representación non é necesario que sexa cuberta se o
licitador está no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia.




– Representación. Nome e apelidos: Cargo:
Enderezo postal: Teléfono:
Correo electrónico:
Información sobre representación (forma,
alcance, finalidade…)
 Sección B




NON CUBRIR SE ESTÁ INSCRITO NALGÚN DOS REXISTROS


• Parte III.


Relativa aos motivos de exclusión.


Dado que o formulario normalizado do DEUC non recolle ningunha referencia á nosa lexislación, para facilitar a adecuada formalización por parte das empresas desta parte do formulario a continuación segue unha táboa de equivalencias entre cada unha das pre- guntas que deben responder as empresas, os artigos da DN e, por último, os artigos da nosa LCSP que deron transposición ao artigo 57 DN.
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Nótese que España traspuxo a regulación das prohibicións de contratar que establece a DN mediante a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, que modificou a regulación desta materia no TRLCSP, concretamente dando nova redacción aos artigos 60 e 61 e creando ex novo o artigo 61 bis, polo que, con carácter xeral, nesta materia non procede falar de efecto directo senón de mera aplicación de normas nacionais.


Dado que non todas as prohibicións para contratar están inscritas no Rolecsp e/ou RXCG, as empresas deberán responder a todas as preguntas que se formulan nesta par- te III do formulario normalizado do DEUC.

Táboa de equivalencias relativa á parte III do DEUC:


Parte III
Nº de sección

DN

TRLCSP

Sección A

Artigo 57.1
Artigo 71.1.a) (excepto os delictos contra a Facenda pública e a Seguridade Social relativos ao pagamento de tributos e cotizacións á Seguridade Social).


Parte III
Nº de sección

DN

TRLCSP





Sección B





Artigo 57.2

Artigo 71.1:

Letra a) (cando se trate de delitos contra a Facenda pública ou contra a Seguridade Social, relativos ao pagamento de tributos e cotizacións á Seguridade Social).

Letra d), primeiro parágrafo, primeiro inciso.
Letra f) (cando se trate de sancións administrativas firmes impostas
conforme a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria).

Sección C




Primeira pregunta


Artigo 57.4.a)

Artigo 71.1.b) (cando non sexa infracción moi grave en materia profe- sional ou en materia de falseamento da competencia).

Artigo 71.1.d) primeiro parágrafo, segundo inciso (no relativo ao incum- primento do requisito do 2 % de empregados con discapacidade).

Segunda pregunta

Artigo 57.4.b)

Artigo 71.1.c).

Terceira pregunta

Artigo 57.4.c)

Artigo 71.1.b) (infracción moi grave en materia profesional).

Cuarta pregunta

Artigo 57.4.d)

Artigo 71.1.b) (infracción moi grave en materia de falseamento da competencia).

Quinta pregunta

Artigo 57.4.e)

Artigo 71.1.g) e h).

Sexta pregunta

Artigo 57.4.f)

Artigo 70.

Sétima pregunta

Artigo 57.4.g)

Artigo 71.2, letras c) e d).

Oitava pregunta



Letras a), b) e c)

Artigo 57.4.h)

Artigo 71.1, letra e) e 60.2, letras a) e b).

Letra d)

Artigo 57.4.i)

Artigo 71.1.e).

Sección D

-----------------
Artigo 71.1.f) (cando se trate de sanción administrativa firme de acordo
co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións).
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D: outros motivos de exclusión que poden estar previstos na lexislación nacional do
Estado membro do poder adxudicador.


Declaróuselle a prohibición para contratar im-
posta en virtude de sanción administrativa firme
de acordo co previsto na Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións?
Se é afirmativo, especifíquese
 Si � Non �
………………….....................................................................

Se e afirmativo, adoptou medidas autocorrectoras? Si � Non �
Describir as medidas:
………………….....................................................................

• Parte IV. Criterios de selección.


Relativa aos criterios de selección.


Convén destacar, respecto da parte IV, que os poderes e entidades adxudicadores po- derán limitar a información requirida sobre os criterios de selección a unha soa pregunta, é dicir, se os operadores económicos cumpren ou non todos os criterios de selección ne- cesarios.


Nese caso bastará responder SI ou NON no punto titulado «Indicación global relativa a todos os criterios de selección», polo que non será necesario completar os puntos seguin- tes:


a) Idoneidade.


b) Solvencia económica e financeira.


c) Capacidade técnica e profesional.


d) Sistemas de aseguramento da calidade e normas de xestión ambiental.


• Parte V.
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Relativa aos criterios para reducir o número de candidatos a que se convidará a presen- tar oferta.


O empresario deberá cubrir esta parte unicamente cando se trate de procedementos restrinxidos, negociados con publicidade e de diálogo competitivo.

• Parte VI.

Relativa ás declaracións finais.


Esta parte debe ser cuberta e asinada pola empresa interesada en todo caso.
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ANEXO IV
Datos da persoa que declara

Nome:
Apelidos:
NIF:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Enderezo para os efectos de notificación:
No caso de actuar en representación de persoa xurídica: Entidade mercantil que representa:
NIF: 	Cargo:

1.   Declaro responsablemente:

- 	Que son certos os datos que se indican nesta declaración responsable.

- 	Que  nin  o  asinante  da  declaración  nin  a  entidade  que  represento,  nin  ningún  dos  seus  administradores   ou representantes  se atopan incursos en ningún suposto a que se refire o artigo 71 da LCSP.

- 	Que non forma  parte  dos órganos  de goberno  ou administración  da entidade  ningún  alto cargo  a que se refire a Lei 3/2015,   do  30  de  marzo,  reguladora   do  exercicio   do  alto  cargo  da  Administración   xeral  do  Estado, da Lei 53/1984,  do 26 de decembro,  de incompatibilidades  do persoal  ao servizo  das  administracións  públicas, da Lei 1/2016,  do 18 de xaneiro,  de transparencia  e bo goberno,  nin se trata  de calquera  dos  cargos  electivos regulados na Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, nos termos establecidos nesta.

- 	Que me comprometo a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais suficientes para este fin que, no seu caso, exixa o prego.

- 	Que, en relación co establecido no artigo 149.3 da LCSP e no artigo 86 do RXLCAP sobre empresas vinculadas, a entidade mercantil que represento (consignar o que proceda):

Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por ningún socio no cal concorra algún dos supostos establecidos no artigo 42 do Código de comercio.

Pertence ao grupo de empresas ........................................................ ou está integrada por algún socio no cal concorre  algún  dos  supostos  do  artigo  42.1  do  Código  de  comercio.  A denominación   social  das  empresas vinculadas é a seguinte:
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a) ........................................................... b) ...........................................................

- 	Que, de acordo co disposto nos artigos 86 do RXLCAP e 149 da LCSP, a entidade que represento comprométese  a achegar  ou,  se  é ou  caso,  facilitar  canta  información  lle sexa  solicitada,  no  caso  de pertencer  a un  grupo  de empresas.

- 	No caso de unión temporal  de empresas  indico, ademais,  para efectos  de notificación,  o nome e os apelidos  do representante, enderezo, teléfono e fax de contacto.

- 	Que a condición da miña empresa é:

Peme
Non peme

(Para efectos de cumprimentar  este punto considérase  peme a empresa que ocupa a menos de 250 persoas e cun volume de negocio anual que non excede de 50 millóns de euros o cun balance xeral que non excede de 43 millóns de euros).
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2.   Oposición expresa á consulta de datos:
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De conformidade co disposto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, manifesto expresamente a miña oposición a que os datos que constan en poder das administracións públicas e que se me requiran no seo deste procedemento sexan consultados directamente pola administración contratante e, polo tanto, comprométome a achegar a documentación requirida.

3.   Correo electrónico para o efecto de avisos de posta á disposición de notificacións electrónicas:


(No caso de presentarse en UTE, deberán indicar un único correo electrónico)

Comprométome a dar por válidas todas as notificacións que sexan efectuadas a través do sistema Notifica.gal (os avisos das notificacións serán enviados ao correo electrónico e/ou teléfono móbil que o licitador tivese indicado no seu perfil de Notifica.gal. No caso de que o licitador non estivese dado de alta no sistema Notifica.gal, o órgano de contratación farao de oficio co correo electrónico indicado para os efectos de avisos de posta á disposición).

4.   Documentación confidencial:

Ao abeiro do disposto no artigo 133 da LCSP declaro como confidencial a seguinte documentación contida na oferta:
............................................................................................................................ Motivación:
5.   Código ético Institucional da Xunta de Galicia:

Manifesto  coñecer  o contido e alcance do Código ético institucional  da Xunta de Galicia, aprobado  polo Consello  da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 e publicado mediante a Resolución do 8 de setembro de 2014 (DOG núm. 179, do 19 de setembro).


6.   Sometemento ao foro español (só para empresarios estranxeiros):

Declaro someterme á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde para todas as incidencias que, de modo directo ou indirecto, poidan xurdir do contrato con renuncia, se for o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que me poida corresponder.

……………………………………..,  … de …………………… de 20...
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Sinatura
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ANEXO V
Resumo da proposta técnica


DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME COMERCIAL DA EMPRESA

NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQUE
ANDAR
PORTA






CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE




TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO





NOME DO FESTIVAL



DATAS DE REALIZACIÓN



DATOS ASISTENTES DE PAGAMENTO EDICIÓN 2018



CUANTIFICACIÓN RETORNO ECONÓMICO EDICIÓN 2018



SEGUIDORES REDES SOCIAIS EDICIÓN 2018

PREMIOS DE RECOÑECIDO PRESTIXIO ÁMBITO EUROPEO
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CONTRAPRESTACIÓNS: especificar as accións que se van realizar recollidas no punto 4 das bases  para dar cobertura ao festival e dar presenza de marca).
O valor económico da repercusión mediática do patrocinio ten que ser igual ou superior á cantidade concedida. No caso de que sexa inferior, só se aboará a cantidade equivalente ao xustificado.
X Espazo para a presenza nun lugar destacado dun stand Fest Galicia/Xacobeo  Galicia 2021 e difusión da campaña Agresión Off, eu digo non á violencia sexual
X Presenza das marcas na publicidade do festival, en medios e nas accións de promoción e comunicación: cartelaría, materiais audiovisuais,
anuncios, roldas de prensa…
X Posta á disposición de 10 abonos/entradas  para sorteo en redes sociais.
Naming escenario Fest Galicia e/ou Xacobeo Galicia 2021. Presenza de banner na web oficial do festival.
Publicidade en pulseiras Fest Galicia (mínimo) e outros soportes non convencionais.
Publicidade da campaña Agresión Off, eu digo non á violencia sexual en soportes non convencionais (bolígrafos, camisetas, chapas,
marcapáxinas…).
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MEMORIA DO FESTIVAL
Descrición detallada do festival que recolla os seguintes aspectos:
- DESCRICIÓN DO FESTIVAL
- ANTECEDENTES, TRAXECTORIA,  HISTORIA
- PERFIL DO PÚBLICO A QUE SE DIRIXE
- OBXECTIVOS  XERAIS E ESPECÍFICOS  QUE SE QUEREN ACADAR CON ESTE FESTIVAL
- BENEFICIOS QUE REPORTARÁ ÁS MARCAS
- ENTIDADES IMPLICADAS (indicar as entidades que avalan ou dan apoio ao desenvolvemento  do festival)
ORZAMENTO
Indicar o orzamento detallado dos gastos e ingresos previstos, especificando outras axudas ou patrocinios.




DECLARACIÓN  RESPONSABLE

Declaro que  todos os datos contidos neste documento e a documentación  que se xunta, no seu caso, referida á proposta técnica do festival son certos e que o festival está previsto executarse segundo o tempo e forma indicados.
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E para que conste ante a Axencia Turismo de Galicia asino o presente documento.


SINATURA REPRESENTANTE LEGAL NIF

Lugar e data
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ANEXO VI
relación de documentación presentada


Nome do festival: Entidade solicitante:
Importe adxudicado pola Axencia Turismo de Galicia (impostos incluídos): Data de presentación da solicitude:
Data de presentación da documentación xustificativa:
Nome e apelidos:		DNI: EXPOÑO:
En representación da entidade de referencia, e mediante a entrega do presente docu-
mento e os seus adxuntos, fago entrega da xustificación relativa ao contrato de patrocinio.


Relación da documentación entregada: A. En soporte papel:
� O presente anexo Relación da documentación entregada cuberto e asinado.


B. En soporte dixital:

� Declaración responsable do gasto efectivamente efectuado do festival.

� O presente anexo Relación da documentación entregada cuberta en formato Excel ou
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o presente anexo Relación da documentación entregada asinado en formato pdf.

� Dosier explicativo e xustificativo.


O dosier debe incluír a seguinte documentación:


a) Memoria do proxecto.

b) Reportaxe fotográfica (en alta resolución) do proxecto.


c) Investimento no Naming escenario Fest Galicia e/ou Xacobeo Galicia 2021 e nas restantes contraprestacións acordadas no contrato de patrocinio.

d) Resumo da repercusión mediática: clipping con valor económico equivalente e in- vestimento publicitario en medios (impresos, audiovisuais e online) co valor económico
equivalente. Tamén pode xustificarse a repercusión a través de calquera outro sistema de
medición do impacto comunicativo.


Unicamente se terán en conta as xustificacións publicadas/emitidas desde a data de presentación da solicitude na Axencia Turismo de Galicia ata a entrega da documentación xustificativa, sempre que vaian dirixidas a promocionar o proxecto patrocinado.


Os patrocinados terán que numerar cada unha das accións promocionais/publicitarias que se presenten. Tamén terán que facer corresponder a mesma numeración coa docu- mentación acreditativa relativa ao concepto descrito.

• Soportes impresos: revistas e prensa escrita.


Noticias: acreditar con recompilación de recortes de prensa orixinal ou fotocopia da páxina completa onde quede constancia do medio de comunicación e a data da súa publi- cación.

Anuncios: acreditar con certificado do medio onde se indique o importe de tarifa da in- serción ou o formato e data de publicación. Na súa falta, orixinal completo da publicación ou factura.



Núm.

Nome do medio de comunicación

Formato*

Data de publicación
Anuncio: inclúe marca/ logo/mención
Descrición documentación acreditativa

Observacións

Valoración entidade
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* Indicar o formato da publicación. Exemplo: cor-laborable-páxina impar. Exemplo: B/N Domingo-módulo 4×3-par.

• Radio e televisión:


Noticias: acreditar con copia en soporte dixital a emisión da noticia, ademais de cubrir e asinar este anexo.

Anuncios: acreditar con certificado do medio onde se indique o importe de tarifa da in- serción ou a duración, data e franxa horaria da inserción. Na súa falta, factura da inserción.

• Anuncios exterior: valados, autobuses, marquesiñas, mupis….

Anuncios: acreditar con certificado do medio onde se indique o importe de tarifa da in- serción ou o formato e período de visibilidade. Na súa falta, factura da inserción.

• Soportes en liña: revistas e prensa en liña:


Noticias: acreditar con recompilación de recortes de prensa (captura de pantalla) onde quede constancia do medio de comunicación e a data da súa publicación.

Anuncios: acreditar con certificado do medio onde se indique o importe de tarifa da in- serción ou o formato e data de publicación. Na súa falta, factura da inserción.


* Indicar o formato da publicación: exemplo: robapáxinas 300×300 portada. Exemplo:
banner, megabanner 980×90 rotación.


• Redes sociais e xestores de contidos: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, retrans- misión en streaming…

Noticias/información: entregar todas as publicacións (post, tuit, publicacións…) realiza-
das no medio, ademais dos seguintes datos, segundo a rede social que se xustifique.


Entregar copia do informe que xera a mesma ferramenta da rede social.
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– Facebook e Twitter: indicar o alcance ou impresións do período de tempo selecciona- do, que poderá ser, como máximo, desde a presentación da solicitude á Axencia Turismo de Galicia ata a data de presentación da documentación xustificativa.

– Instagram, YouTube, retransmisión en streaming fóra de redes sociais: indicar o su- matorio do número global de impresións ou visualizacións en relación a todas as publica- cións/retransmisións que fagan referencia ao acontecemento/proxecto.

Anuncios: acreditar con certificado do medio onde se indique o importe de tarifa da in- serción. Na súa falta, factura da inserción.

• Web propia do proxecto:


Entregar impresión do front page onde se visualice as marcas Fest Galicia e Xacobeo
Galicia 2021.

Como norma xeral calcularase CPM 96 euros por cada web propia do proxecto. No caso
de querer xustificar máis de 1.000 impactos é necesario presentar un informe obtido a tra- vés dunha plataforma de control (exemplo: Google Analitycs) onde se detalle o número de usuarios únicos obtidos.


• Outros: folletos, flyers, guías, catálogos, pósteres, mapas, entradas, camisetas, go- rras, bolsas, merchandising, imaxe permanente na pantalla ou bandeirolas (rollers) na mesma sala/escenario/localización, imaxe na pantalla antes e despois da actividade ou bandeirolas (rollers) na mesma sala/escenario, lonas, rollers, etc.


Acreditar o material con dous orixinais achegando a factura onde se detalle a cantidade producida. En caso de non dispoñer de orixinais, fotografías ou fotocopias.

Valoración total entidade





Observacións:



d) Material gráfico e audiovisual (preferiblemente en alta resolución) realizado durante o
desenvolvemento do proxecto patrocinado


Observacións:
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Segundo se indica nas bases «o valor económico da repercusión mediática do patroci- nio ten que ser igual ou superior á cantidade outorgada pola Axencia Turismo de Galicia».


No caso de que a repercusión mediática sexa inferior, só se aboará a cantidade propor-
cional equivalente á xustificada.


O festival recibiu as seguintes axudas ou patrocinios:


Nome da entidade
Importe recibido (impostos incluídos)
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• Declaración responsable:

Declaro que os datos contidos neste documento e dos anexos que se achegan, referi- dos á xustificación correspondente ao expediente, son certos, e que o proxecto/acción se levou a cabo segundo se describe na memoria, cumprindo, por tanto, co fin que serviu de fundamento para asinar o contrato privado de patrocinios de referencia.


E para que conste, para os efectos oportunos, ante a Axencia Turismo de Galicia, expido e asino este documento.

Lugar e data






Nome do representante legal da entidade patrocinada
NIF

