
 

MARCO EXCEPCIONAL DE XUSTIFICACIÓN 
IV CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA 

A IV Convocatoria viuse afectada polo contexto da excepcional crise sanitaria, económica e 

social ocasionada pola pandemia COVID-19, que condiciona a execución dos proxectos 

conforme á planificación prevista.  

Despois da consulta realizada ás entidades desde a secretaría técnica, e de acordo coas 

respostas recibidas, o Padroado da Fundación  Emalcsa aprobou un marco de flexibilidade para 

a realización e xustificación dos proxectos neste difícil contexto, ao que a entidade poderá 

acollerse previa solicitude.  

Na reunión celebrada o pasado 17 de xuño de 2020, o Padroado da Fundación  Emalcsa acordou 

por unanimidade:  

A. “Aprobar a ampliación do prazo para a realización dos proxectos subvencionados ata o 

30 de novembro de 2020. O prazo de presentación do informe final a que se refire a Base 

11ª da convocatoria finalizará o xoves 10 de decembro de 2020 ás 14:00 h. 

B. Aprobar as seguintes regras para a xustificación do gasto incorrido no marco da 

convocatoria: 

i. A porcentaxe de gastos xerais imputados ao proxecto a que se refire a base 4.f 

da convocatoria amplíase ao 20% do orzamento aprobado ou do gasto realizado 

se é menor1. 

ii. Admitiranse xustificantes relativos á execución do proxecto ou a actividade 

ordinaria realizada pola asociación para gastos que se produciron entre o 1 de 

outubro de 2019 e o 30 de novembro de 2020. 

C. Para poder acollerse a estas medidas de flexibilización de prazos e de criterios para a 

xustificación de gastos, efectúase unha apertura de prazo para que as entidades 

interesadas presenten antes das 13 horas do 15 de xullo de 2020 unha proposta de 

modificación substancial do proxecto, segundo establecen as bases reguladoras da 

subvención, no formato normalizado que poderá descargarse da web da fundación. Esta 

proposta deberá ser aprobada pola fundación. 

D. En todo caso, procederá o reintegro dos fondos anticipados non xustificados. Facúltase 

á Presidenta, á Vicepresidenta e ao Director Xerente, indistintamente, para acordar coas 

entidades sometidas á obrigación de reintegro a forma e prazos para a súa realización 

de forma que non se poña en risco a continuidade das mesmas. 

E. O resto das Bases da convocatoria non se modifican.” 

                                                           
1 Para dar cabida principalmente á imputación de gastos de adquisición de material sanitario de protección do 
personal da entidade e dos participantes do proxecto e para a adecuación das instalacións ás medidas de prevención 
de contaxios dictadas polas autoridades competentes. 
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Adxunto a esta circular, ponse a disposición o formulario normalizado de solicitude de 

modificación de Proxecto, tamén dispoñible na páxina web da Fundación  Emalcsa, para aquelas 

entidades que soliciten acollerse ao presente marco. As entidades deberán remitir, dentro do 

prazo estipulado, o correspondente formulario cumprimentado á dirección de correo 

electrónico da Secretaría Técnica do programa (culturaaccesiblesecretaria@gmail.com).  

As solicitudes serán avaliadas e analizadas pola Fundación  Emalcsa, notificando a súa resolución 

de aprobación ou denegación ao correo electrónico de contacto indicado pola entidade.  

Extinguido este prazo de presentación, non se recibirán solicitudes para acollerse ás medidas 

excepcionais aprobadas, quedando as entidades supeditadas á aplicación das condicións 

orixinarias das bases da presente convocatoria.  

A efectos informativos, e a fin de que poidan axustar as súas previsións, comunícaselles que 

existe a previsión de que na próxima convocatoria se admita a presentación de iniciativas que 

se desenvolvan desde o 1 de novembro de 2020, pero non se permitirá a execución simultánea 

de proxectos beneficiarios do programa de axudas en diferentes convocatorias (deberá 

finalizarse e xustificarse o primeiro antes de iniciar o novo). 

Por último, indicar que en todo caso, a execución dos mesmos deberá contemplar e garantir o 

cumprimento das medidas de seguridade ditadas polas autoridades competentes.  

A Dirección da Fundación Emalcsa xunto coa Secretaria Técnica do programa ofrecerán o 
vindeiro vernes 26 de xuño de 11 hs. a 12 hs. unha charla virtual informativa sobre a aplicación 
do presente marco.  
 
Convidámosvos a participar e trasladarnos as vosas dúbidas. Agradecemos confirmación de 
asistencia respondendo ao correo electrónico culturaaccesiblesecretaria@gmail.com para 
enviarvos a convocatoria detallada da charla. 
 

Agradecemos de antemán a súa colaboración.  
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