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III. Outras dIspOsIcIóns

axencIa turIsmO de GalIcIa

EXTRACTO da Resolución do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, 
dos Premios Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 
2018.

BDNS (Identif.): 382637.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo 
se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

1. Poderán participar nesta convocatoria, segundo as categorías establecidas:

a) Na primeira categoría, os concellos, as agrupacións de concellos de Galicia, manco-
munidades de concellos de Galicia, os consorcios locais galegos e as áreas metropolita-
nas, se as houber, ou outras entidades locais de Galicia que presenten un proxecto.

Para os efectos desta resolución, considérase agrupación de concellos unha candidatu-
ra subscrita por dous ou máis concellos.

b) Na segunda categoría, as asociacións de amigos do Camiño de Santiago legalmente 
constituídas.

c) Na terceira categoría, as persoas físicas ou as persoas xurídicas constituídas baixo 
calquera forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que estean comprendidas na 
definición de pequena e mediana empresa (peme).

d) Na cuarta categoría, modalidade a), as universidades, centros de investigación ou 
investigadores independentes.

e) Na cuarta categoría, modalidade b), os centros de ensinanza non universitaria da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
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Segundo. Obxecto

Concesión dos Premios Camiño de Santiago como un recoñecemento institucional e 
social ás iniciativas destinadas a conservar, mellorar e embelecer a contorna das distin-
tas rutas do Camiño de Santiago, así como a aqueloutras que supoñan novos servizos 
ou a mellora daqueles que se prestan aos peregrinos, e ás accións específicas de divul-
gación e promoción, de xeito que se contribúa a un aumento da conservación, promoción 
e difusión, así como á posta en valor do Camiño de Santiago, da cultura xacobea e do 
seu patrimonio.

Os Premios Camiño de Santiago constarán das seguintes categorías:

1ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións presentadas polos con-
cellos, as agrupacións de concellos, as mancomunidades, os consorcios locais, as áreas 
metropolitanas, se as houber, ou outras entidades locais, todos eles da Comunidade Autó-
noma de Galicia e polos que discorra calquera das rutas do Camiño de Santiago.

2ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións presentadas polas aso-
ciacións de amigos do Camiño de Santiago.

3ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou as actividades desenvolvidas po-
las persoas físicas ou as persoas xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e 
as comunidades de bens que estean comprendidas na definición de pequena e mediana 
empresa (peme).

4ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou as actividades de carácter académi-
co, investigador ou educativo, con dúas modalidades:

a) Os traballos de investigación e estudo do Camiño de Santiago e da peregrinación e/
ou cultura xacobea, e/ou do patrimonio cultural ligado ao Camiño de Santiago desenvolvi-
dos por centros de investigación, universidades ou similares.

b) Os traballos de carácter educativo relacionados coa temática do Camiño de Santiago 
levados a cabo polos centros de ensinanza non universitaria da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para 
a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e 
se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Cuarto. Importe

O importe total é de 75.000 euros.

– Para os premios da 1ª categoría: importe máximo de 20.000 euros na aplicación orza-
mentaria 04.A2.761A.460.0.

– Para os premios da 2ª categoría: importe máximo de 20.000 euros na aplicación orza-
mentaria 04.A2.761A.480.0.

– Para os premios da 3ª categoría: importe máximo de 20.000 euros na aplicación orza-
mentaria 04.A2.761A. 470.0.

– Para os premios da 4ª categoría: importe máximo de 15.000 euros na aplicación orza-
mentaria 04.A2.761A.444.0.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte 
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Prazo de aceptación ou renuncia ao premio

O prazo para a aceptación ou renuncia ao premio será de 10 días hábiles desde a noti-
ficación da resolución da concesión.

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018

Mª Nava Castro Domínguez 
Directora da Axencia Turismo de Galicia
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