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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

Corrección de erros.-Decreto 18/2006, do
26 de xaneiro, polo que se establecen as
axudas públicas en materia de vivenda
a cargo da Comunidade Autónoma de
Galicia e se regula a xestión das previstas
no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo,
para o período 2005-2008.

Advertido un erro no Decreto 18/2006, do 26 de
xaneiro, polo que se establecen as axudas públicas
en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autó-
noma de Galicia e se regula a xestión das previstas
no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o
período 2005-2008, publicado no Diario Oficial de
Galicia número 30, do 13 de febreiro de 2006, cóm-
pre efectuar a seguinte rectificación:

No artigo 36º.3.1 apartados a) e f) deberase subs-
tituír a remisión ao artigo «8 deste decreto» por
«11 deste decreto».

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE CULTURA
E DEPORTE

Orde do 12 de maio de 2006 pola que
se establecen as bases reguladoras e a con-
vocatoria pública para a concesión de
subvencións para producións ou coprodu-
cións audiovisuais e interactivas en lin-
gua galega.

A Consellería de Cultura e Deporte, no exercicio
das súas competencias de fomento e promoción nos
diversos ámbitos da cultura en Galicia, é consciente
da importancia decisiva do sector audiovisual para
a diversidade cultural e o desenvolvemento econó-
mico da Comunidade Autónoma de Galicia. A Lei
6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia
considera o sector audiovisual como estratéxico, e
sinalan a necesidade de que se establezan instru-
mentos para o fomento das actividades profesionais
do audiovisual, coma estas subvencións dirixidas
ao fomento da produción de proxectos audiovisuais
e interactivos en lingua galega.

Mediante a presente orde, a Consellería de Cultura
e Deporte establece as bases reguladoras e a con-
vocatoria pública para a concesión de subvencións
para a produción audiovisual e interactiva en lingua
galega, co fin de fomentar o desenvolvemento das
industrias culturais na nosa comunidade autónoma,
e de contribuír ao cumprimento das tarefas que a
Lei do audiovisual atribúe ao sector na normalización
da lingua galega.

Por todo isto,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e partida orzamentaria.

Por esta orde establécense as bases reguladoras
das subvencións para a produción audiovisual e inte-

ractiva e convócanse subvencións, en réxime de con-
correncia competitiva, para apoiar producións ou
coproducións audiovisuais e interactivas en lingua
galega. Para tal fin, destínanse 4.758.206 A, dos
que 2.658.206 A corresponden á anualidade de
2006, 1.100.000 A á anualidade de 2007 e
1.000.000 A á de 2008 que se financiarán con cargo
á aplicación 12.02.353B.770.0 dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso
de que se solicite axuda plurianual para as anua-
lidades referidas, farase constar expresamente na
solicitude. A dotación máxima poderá ser ampliada
en función das dispoñibilidades orzamentarias.

As bases xerais desta convocatoria axústanse ao
disposto no Decreto 172/2001, do 12 de xullo, sobre
incentivos para o desenvolvemento económico e
fomento da actividade empresarial na Comunidade
Autónoma (DOG nº 142, do 23 de xullo), que recolle
o réxime de axudas rexionais autorizado pola Unión
Europea (axuda estatal nº 498/2000).

Artigo 2º.-Tipos de proxectos.

Poderán ser obxecto de subvencións da Consellería
de Cultura e Deporte os seguintes tipos de proxectos:

1. Longametraxes de ficción: enténdese por lon-
gametraxe unha produción cinematográfica de dura-
ción igual ou superior a sesenta minutos e recóllense
as seguintes modalidades:

a) Longametraxes de ficción.

b) Longametraxes de ficción guionizadas e, ou
dirixidas por galegos ou residentes en Galicia, que
sexan ópera prima ou segunda longametraxe e cun
custo de realización inferior a 1.200.000 A.

c) Películas para TV.

d) Longametraxes de animación.

2. Longametraxes documentais: producións audio-
visuais de máis de cincuenta minutos de duración
que aborden calquera aspecto da realidade sen
empregar como principal instrumento a ficción,
segundo as seguintes modalidades:

2.1. Documentais de creación: documentais onde
se manifesta creativamente unha mirada sobre a
realidade.

2.2. Documentais de difusión cultural: sobre temas
vencellados coa cultura galega, a memoria histórica,
e o patrimonio histórico e etnográfico de Galicia.

3. Capítulos piloto de series de animación.

4. Contidos interactivos: producións constituídas
por un conxunto de informacións representadas en
múltiples soportes expresivos (texto, son, imaxe está-
tica ou en movemento e codificadas dixitalmente,
rexistradas en soporte pechado ou soporte aberto
on-line). Admítense proxectos para internet, tele-
visión dixital, CD-Rom, DVD-Rom, consolas e dis-
positivos móbiles. Non se admitirán obras de con-


