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BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PRESENTACIÓN E SELECCIÓN
DE PROXECTOS EMPRESARIAIS EMPRENDEDORES, E AUTORIZACIÓN DE USO DE
ESPAZOS NO “VIVEIRO GAIÁS”, UBICADO NO EDIFICIO “CENTRO DE
EMPRENDEMENTO CREATIVO DE GALICIA”, DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA.

A Fundación Cidade da Cultura de Galicia é unha entidade organización de natureza
fundacional, de interese galego, sen ánimo de lucro que ten por obxecto a “creación,
explotación e promoción de áreas ou centros de conservación, produción, exhibición e
consumo cultural, comunicativo e tecnolóxico, que constitúan un espazo multifuncional,
multidisciplinar e aglutinador propicio á interacción cultural”. A Fundación xestiona o complexo
“Gaiás Cidade da Cultura de Galicia” (CdC), un innovador e vangardista complexo construtivo,
de singular valor arquitectónico, deseñado por Peter Eisennam, situado no monte Gaiás de
Santiago de Compostela.
O 21 de xuño de 2012, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o Plan Estratéxico da Cidade
da Cultura para o período 2012-2018 (ou Plan Gaiás). Este Plan “pretende facer do Gaiás o
motor de desenvolvemento socieconómico baseado na cultura, a innovación e a proxección
exterior”. O Plan é unha aposta pola innovación, a imaxinación e a creatividade como aspecto
fundamental para o crecemento económico elaborado con criterios de eficiencia e austeridade.
Entre as medidas previstas citado Plan, figura especificamente a de “Prestación integral de
apoio ao emprendemento de novas empresas culturais e creativas” (Plan de actuación PE.4 Emprendemento: Obxectivo estratéxico - 3.2: Indicador Base - Empresas Incubadas:
Obxectivo 2015- 100)
Esta medida require crear un viveiro de empresas que posibilite a incorporación de proxectos
empresariais innovadores e poñer en marcha un programa de asesoramento e
acompañamento de creación de empresas creativas.
En desenvolvemento do acordo do Consello da Xunta, se procede á convocatoria de prazas no
espazo “VIVEIRO GAIAS” para a incorporación de proxectos emprendedores de índole cultural
ao Viveiro de empresas que se ubicará no edificio Centro de Emprendemento Creativo de
Galicia. Tal incorporación rexerase polas presentes bases e polas convocatorias de prazas que
se vaian ofertando, que serán publicadas periodicamente na páxina web da Fundación Cidade
da Cultura.
Con base nos antecedentes citados, a Directora-Xerente da Fundación Cidade da Cultura de
Galicia, actuando no nome e representación da Fundación, de conformidade có establecido no
acordo do Padroado da Fundación de data 8 de outubro de 2010, acorda aprobar as BASES
REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PRESENTACIÓN E SELECCIÓN DE
PROXECTOS EMPRESARIAIS EMPRENDEDORES, E AUTORIZACIÓN DE USO DE
ESPAZOS NO “VIVEIRO GAIÁS”, UBICADO NO EDIFICIO “CENTRO DE EMRENDEMENTO
CREATIVO DE GALICIA”, DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA, conforme ao seguinte
clausulado,
1. Ámbito de aplicación
Os solicitantes deberán pertencer a algún dos seguintes ámbitos dentro das industrias culturais
e tecnolóxicas: deseñadores, ilustradores, profesionais da comunicación, escritores guionistas,
editores, representantes e promotores artísticos, produtores, xestores culturais,
programadores de aplicacións informáticas e proxectos culturais na internet, e aqueloutros con
vinculación en proxectos que fomenten innovación cultural e as novas tecnoloxías.
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A aceptación dos proxectos estará suxeita á decisión motivada da comisión avaliadora prevista
na cláusula sexta das presentes bases.
Poderán admitirse aquelas persoas físicas ou xurídicas que se atopen realizando, ben unha
actividade empresarial ou profesional ou ben na fase de inicio dos trámites previos para poder
desenvolver unha actividade económica, sexa de forma autónoma, como autónomo,
cooperativista, socio ou socia dunha pequena e mediana empresa, sociedade laboral, ou a
través de calquera fórmula empresarial admitida en dereito, que teña domicilio social e fiscal
dentro de Galicia. Terán a consideración de pequenas e medianas empresas as que cumpran
os requisitos previstos na definición adoptada polos organismos competentes na materia.
2. Obxecto.
O obxecto da presente convocatoria diríxese a regular o procedemento de acceso ao 'Viveiro
Gaiás” ubicado no Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, baixo sistema de libre
concorrencia entre iniciativas emprendedoras de base cultural e tecnolóxica
Os solicitantes seleccionados poderán instalar o seu posto de traballo no espazo ofertado,
dentro do Viveiro, coas seguintes prestacións incluídas na contraprestación:
Acceso ilimitado no horario de apertura do Viveiro, mesa de traballo, moble de caixóns,
sala de reunións e escaparate/showroom. O horario máximo de utilización da sala de
reunións será limitado en función do número de empresas ubicadas no Viveiro, sendo
de aplicación o disposto no artigo 13 do Regulamento de Réxime Interno para o espazo
“Viveiro Gaiás”.
Servizos comúns;
Rede wifi:
Gratuíta
Teléfono fixo:
Segundo custo
Sala de reunións:
4 euros hora superada a franquía inicial
Impresora/fotocopiadora/escáner:
Segundo custo (a facturación do servizo
realizarase unha vez ao ano, segundo os datos de uso por empresa, facilitados polo
servizo de reprografía e copistería)
Servizos opcionais;
Aparcamento Cuberto:

30 euros mes, de ser solicitado expresamente.

Servizos de Asesoramento e Formación:
Creación e xestión de empresas
Titorización, seguemento e avaliación de iniciativas emprendedoras
A Fundación proporcionará inicialmente apoio e asesoramento na creación da empresa, e
organizará periodicamente exposicións de ideas e proxectos, encontros empresariais e
actividades de formación que apoien o desenvolvemento dos proxectos de emprendemento
asentados no espazo do Viveiro.
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Cada espazo ten unha extensión inicialmente prevista de 32,78 m , adaptable en calquera caso
ás necesidades manifestadas polos solicitantes, sempre que se respecte unha extensión
2
mínima de 15 m .
3. Contraprestacións.
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Como contraprestación, os seleccionados aboarán a cota correspondente á Fundación Cidade
da Cultura,
O prezo base fíxase en doce euros por metro cadrado útil cedido e mes (sen contar
espazos comúns), máis o IVE correspondente, ao marxe das cotas indicadas na cláusula
segunda destas bases por utilización doutros servizos.
A contraprestación será aboada con carácter mensual, nos cinco primeiros días de cada mes,
no número de conta que a Fundación Cidade da Cultura estableza no contrato.
No momento da formalización do contrato, os adxudicatarios depositarán en metálico, no
mesmo número de conta da Fundación Cidade da Cultura, dúas mensualidades da cota
establecida, en concepto de garantía do cumprimento do contrato.
Os adxudicatarios faranse cargo dos gastos individuais por prestacións non incluídas na base
segunda.
A Fundación Cidade da Cultura non se fai responsable do material de traballo que os
adxudicatarios poidan manter nas instalacións.
Os adxudicatarios comprométense a respectar as normas establecidas pola Fundación Cidade
da Cultura en materia de estética do edificio, identidade corporativa, horarios e outra normativa
de uso que se poida exixir.
4. Oferta de espazos.
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Ofértase un máximo de 295 m para ubicación de empresas no Viveiro. En caso de ampliación,
esta será publicitada na páxina web da Fundación Cidade da Cultura
www.cidadedacultura.org e non suporá a apertura dun novo prazo de presentación de
solicitudes.
5. Solicitudes.
Os interesados deberán presentar unha solicitude dirixida á Fundación Cidade da Cultura de
Galicia de conformidade co modelo que se publicará na convocatoria na páxina web da
Fundación Cidade da Cultura, www.cidadedacultura.org, no seu enderezo;
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Gaiás Cidade da Cultura de Galicia.
Edificio CINC 3º andar. Monte Gaiás
15707. Santiago de Compostela (A Coruña)
Á solicitude xuntarase unha memoria do proxecto que se pretende levar a cabo segundo figura
no ANEXO ás presentes bases, con especial incidencia nos aspectos innovadores que tal
proxecto presenta no eido cultural e/ou sector TIC.
A Fundación Cidade da Cultura de Galicia establece un sistema continuo de convocatoria,
baseado nun proceso aberto de estudo, selección e autorización, ata cubrir as oficinas
integrantes do Viveiro.
6. Procedemento.
Unha comisión de avaliación, composta por dous representantes da Fundación Cidade da
Cultura que ostentarán a Presidencia e Secretaría respectivamente, e por dous representantes
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da Axencia Galega das Industrias Culturais, avaliará as solicitudes presentadas e a súa
relación cos sectores culturais definidos.
Así mesmo, poderán formar parte da comisión un/unha representante das universidades
galegas, relacionado con áreas de coñecemento empresarial, un/ha representante da
Consellería de Traballo e Benestar, con experiencia en emprendemento, e un/unha
representante da Consellería de Economía e Industria.
A comisión poderá requirir aos solicitantes información complementaria durante o proceso de
avaliación.
Para a cobertura inicial das oficinas, e para o suposto de que o número de solicitudes non
excluídas exceda o de prazas ofertadas, terán preferencia na súa adxudicación aquelas
empresas en función da valoración do seu proxecto empresarial. A estes efectos, os criterios
de baremación terán en conta;

1.-Relación do proxecto co obxecto do Viveiro; ata 5 puntos. Valorarase a adecuación do
proxecto aos obxectivos pretendidos polo Viveiro e a relación co obxecto fundacional da
Cidade da Cultura de Galicia (proxectos que fomenten a creación, produción, exhibición e
consumo cultural, comunicativo e tecnolóxico, de xeito que resulte propicio á interacción
cultural); a orixinalidade e a innovación do proxecto; e a adecuación das titulacións académicas
aportadas polos participantes ao proxecto presentado por estes. Neste apartado valorarse coa
máxima puntuación a maior adecuación do proxecto aos obxectivos descritos..
2.- A viabilidade económico-financeira do proxecto; a puntuación acerca da proxección
futura será recollida no Ditame de viabilidade, valorándose o maior desglose e detalle do
estudo económico financeiro e a adaptación á realidade da potencial tasa de éxito, segundo a
experiencia que neste eido atesouran os membros da comisión de avaliación. (ata 3 puntos)
3.- A menor antigüidade (persoas físicas ou xurídicas que se atopen realizando, ben unha
actividade empresarial ou profesional con ata corenta e dous meses de antigüidade a contar
dende a súa declaración de alta na Axencia Estatal da Administración Tributaria ou ben na fase
de inicio dos trámites previos para poder desenvolver unha actividade económica) (ata 2
puntos). Os proxectos en fase de constittución serán valorados con 2 puntos, e os proxectos
presentados por empresas constituídas con ata corenta e dous meses de antigüidade serán
valorados con 1 punto.
En canto volvan existir máis prazas que solicitudes (ben por nova creación ou ben por extinción
dos contratos de cesión asinados), as iniciativas que non puideran ter cabida nesa primeira
fase de implantación, terán preferencia, por orde de puntuación, na ocupación con respecto a
calquera outra que se presente nun futuro, sempre que se manteñan as circunstancias que
deron lugar á súa baremación e así o manifesten expresamente.
7. Resolución da convocatoria, prazo e rescisión.
A comisión proporá motivadamente á Dirección da Fundación, para a súa resolución, os
candidatos seleccionados, que se comprometen a asinar un contrato coa Fundación Cidade da
Cultura, suxeito á normativa de arrendamentos aplicable á mesma. No suposto de que o
número de solicitudes exceda das prazas ofertadas e se habilite o procedemento sinalado na
base sexta, o resultado da adxudicación será comunicado a todos os solicitantes.
A resolución de selección dun candidato ten carácter persoal e non poderá ser transmitida.
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Na resolución de adxudicación especificaranse os dereitos e obrigacións que deberán cumprir
as empresas beneficiarias. En especial concretarase os requisitos establecidos para facer uso
das instalacións, estando obrigadas a presentar no prazo de 10 días os seguintes documentos:

Para entidades con inicio de actividade.
1.- CIF da empresa.
2.- Escritura de Constitución debidamente rexistrada e imposto de sociedades do último
exercicio liquidado (para o caso de sociedades) e alta no Réxime Especial de Traballadores
Autónomos (para o caso de persoas físicas), no seu caso.
3.- Contratos e alta da seguridade social da persoa que vaian desempeñar a súa actividade
nas instalacións do Viveiro, no seu caso.
4.- Declaración censal de alta no Censo de Obrigacións Tributarias (Modelo 036), no seu caso.
5.- Documentos acreditativos de estar ao corrente das obrigacións tributarias e coa Seguridade
Social, e no seu caso, informe de vida laboral das empresas seleccionadas que estean
legalmente constituídas. En caso contrario, estas deberán achegar no prazo anteriormente
sinalado a documentación xustificativa de estar ao corrente das súas obrigacións tributarias e
coa Seguridade Social.

Para entidades sen inicio de actividade
1.- Fotocopia dos DNI´s dos promotores.
No prazo de dous meses dende a notificación da resolución favorable, deberán presentar
xustificación de inicio de actividade de conformidade co disposto no parágrafo anterior
A presentación da citada documentación establécese como condición decisiva da resolución de
adxudicación.
A resolución notificarase no prazo máximo de tres meses contados desde a data de
publicación da presente resolución. O vencemento do mencionado prazo sen que se ditou e
notificado resolución expresa, lexitima aos interesados para entender desestimada por silencio
administrativo a solicitude.
A resolución de selección e concesión do espazo no Viveiro farase por un período inicial de
seis meses, prorrogables por períodos similares, ata un máximo de tres anos.
As partes poderán rescindir o compromiso asinado, mediante comunicación fidedigna, dirixida
á outra parte, con un mes de antelación á data dos seus efectos.
A Fundación convocará a comisión de avaliación un mes antes da finalización do período inicial
de seis meses, co obxecto de facer un seguimento do avance dos proxectos culturais.
Os candidatos seleccionados presentarán, con esta finalidade, unha memoria á comisión da
evolución do proxecto inicialmente presentado. En virtude do resultado da avaliación, as partes
acordarán ou non a prórroga da adxudicación.

5

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Edificio CINC (3ª andar). Monte Gaiás
15707 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Telf.:(+34) 881 997 564 Fax:(+34) 881 997 577
E-mail: cidade.cultura@xunta.es
Web: www.cidadedacultura.org
NIF G 15721640

O non previsto nas presentes bases, será de aplicación o Regulamento de Réxime Interno do
espazo “Viveiro Gaiás”.
8. RÉXIME XURÍDICO.
As presentes bases rexeranse polo dereito privado, séndolle aplicable o artigo 120 da Lei
16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
Sector Público de Galicia; a disposición adicional 16 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións; os principios de xestión contidos no artigo 5.2. da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e
subvencións de Galicia e os de información aos que fai referencia o artigo 16 do mesmo texto
legal, así como os artigos do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que desenvolven ditos
principios de xestión e publicidade.
Santiago de Compostela, a 30 de xuño de 2014
A Directora Xerente da Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Beatriz González Loroño
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ANEXO
1.- Solicitude
SOLICITUDE DE INGRESO EN VIVEIRO GAIAS (CECG)
1.- Datos do solicitante
DNI, NIF, NIE, CIF:
Dirección:

Nome ou razón social:

CP:
Localidade:
Correo electrónico:
2.- Datos do representante
DNI, NIF, NIE, CIF:
Dirección:

Provincia:
Teléfono:

Nome e apelidos:

CP:
Localidade:
Correo electrónico:

Provincia:
Teléfono:

3.- Nome do proxecto /empresa :
Actividade:

Promotores:

Data de constitución:
4.- Estado do proxecto (elexir)
Definición da idea de negocio
Fase de lanzamento
Fase de consolidación
5.- Espazo solicitado
M2 solicitados:
Identificación do/s ocupante/s do espazo:

En __________________________, a _______de___________de_____________20

Asdo:_____________________________________

Os datos persoais recolleitos serán incorporados e tratados nun ficheiro titularidade da Fundación Cidade da Cultura de
Galicia, cuxa finalidade é fomentar e promocionar a actividade económica da Comunidade Autónoma de Galicia facilitando a
creación de empresas e poderán ser cedidos de conformidade coa lexislación vixente en materia de protección de datos de
carácter persoal. O órgano responsable do ficheiro é a Xerencia da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, con domicilio en
Gaiás Cidade da Cultura de Galicia, Edificio CINC terceiro andar, Monte Gaiás,s/n, 15707 de Santiago de Compostela, ante o
que o interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en
cumprimento da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

7

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Edificio CINC (3ª andar). Monte Gaiás
15707 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Telf.:(+34) 881 997 564 Fax:(+34) 881 997 577
E-mail: cidade.cultura@xunta.es
Web: www.cidadedacultura.org
NIF G 15721640

6.- Descrición da idea empresarial
6.1. Resumo executivo.
Presentación do proxecto empresarial e do sector de actividade.

Experiencia e motivación do equipo emprendedor.
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Estimación do mercado obxectivo (tamaño, tipo de cliente, etc.).

Breve descrición do produto/s, servizo/s ou proceso/s que se pretende desenvolver e a súa innovación.
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Necesidades financeiras para a posta en marcha do proxecto empresarial.

Plan de emprego a tres anos.
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6.2. Equipo.
Función e papel dos emprendedores

Breve currículo vitae do emprendedor/es

Necesidades de persoal
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6.3. Produto
Describir o novo produto, servizo ou proceso. Aplicacións posibles. Obxectivos perseguidos.

Vantaxes que comporta o produto ao cliente ou usuario.

Propiedade industrial (patentes, etc.).

Políticas de prezos
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6.4.Mercado
Descrición do mercado obxectivo

Empresas competidoras máis significativas

Canles de distribución
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6.5. Análise financeira
Necesidades financeiras e a súa forma de financialas (gastos e investimentos previstas, achegue persoal dos
emprendedores, préstamos, axudas públicas, capital risco, etc.)
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2.6. Necesidades para o lanzamento do proxecto empresarial
Estudos pendentes de realizar (comercial, financeiro, xurídico, etc,...).

Formación aos emprendedores.

Potenciais socios

En __________________________, a _______de___________de_____________20

Asdo:_____________________________________
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