
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN, SEGUIMENTO E RENOVACIÓN DAS 

CORRESPONDENTES NORMAS UNE QUE CONDUZAN Á OBTENCIÓN 
E/OU MANTEMENTO DA MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA DO 

INSTITUTO PARA A CALIDADE TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE). 
 
A continuación descríbense brevemente as características principais desta convocatoria de axudas, 
aínda que a información que se considerará oficial a todos os efectos será a publicada na 
Resolución do 5 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, 
establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias 
de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos 
procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE que 
conduzan á obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a 
Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 90 
do 13 de maio de 2019). 
 

OBXECTO 
 
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión das subvencións, en 
réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Turismo de Galicia, para os procesos de 
certificación de normas UNE que conduzan á obtención, seguimento e renovación da marca Q de 
Calidade Turística do ICTE (código de procedemento TU970A). 
 
1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas a 
persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que unha vez finalizado o seu período de 
descanso por nacemento contraten unha persoa para ampliar a súa conciliación da vida familiar e 
laboral. 
 
2. Mediante a presente axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha 
compensación para a contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para 
favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade do seu proxecto 
empresarial. 
 

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES  E IMPORTE DA SUBVENCIÓN. 
 
Consideraranse actuacións subvencionables as dirixidas á mellora da calidade turística mediante 
procesos de primeira certificación, seguimento e/ou renovación da marca Q de Calidade Turística do 
ICTE, correspondentes ao ano 2019 e que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2019. 
Concretamente, serán subvencionables: 
 
• Os custos de auditoría externa de certificación, seguimento e/ou renovación do sistema, facturados 
por entidade auditora acreditada polo ICTE para a realización da auditoría de certificación, 
seguimento ou renovación. Só se terán en conta as xustificacións de gasto con data da auditoría de 
certificación posterior, quedando excluídos os gastos xerados polo persoal dependente dos 
establecementos, así como aqueles gastos en que incorra o solicitante durante o proceso de 
implantación da correspondente norma UNE. Os importes obxecto de subvención serán os 
derivados, exclusivamente, dos custos de auditoría do ano 2019. 
 
• Os custos derivados dos dereitos de uso da marca Q no ano 2019, unha vez acadada a 
certificación, seguimento e/ou renovación do establecemento, facturados polo ICTE ao 
establecemento. 
 
En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas bancarias, os 
derivados de recargas e sancións administrativas e penais. Os tributos serán gasto subvencionable 
cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se 
subvencionarán os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación 
nin os impostos persoais sobre a renda. 
 



Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na normativa de contratos 
do sector público para os contratos menores, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a 
prestación do servizo, salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non 
exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, ou salvo que o 
gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención. 
 
Cando a oferta elixida non recaia na proposta económica máis vantaxosa presentarase tamén unha 
memoria xustificativa da elección realizada. 
 
Poderá subcontratarse a actividade obxecto da subvención nun 100 %, de conformidade co previsto 
no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
 

A QUEN VAI DIRIXIDO 
 
Poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas (pemes) titulares de establecementos ou 
servizos turísticos que reúnan os requisitos establecidos e que teñan inscrita a actividade turística 
para a cal se solicita a axuda no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia. 
 

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Dende o 13/05/2019 ata o 13/06/2019. 
 

NORMATIVA 
 
Resolución do 5 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, 
establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias 
de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos 
procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE que 
conduzan á obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a 
Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 90 
do 13 de maio de 2019). 
 

MÁIS INFORMACIÓN 
 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190513/AnuncioG0256-050419-0002_gl.pdf 
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