2

Núm. 123 –mércores, 2 de xuño de 2021

BOP Lugo

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación
desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito.
Lugo, 3 de maio de 2021.- O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
R. 1563

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE RÉXIMEN INTERIOR, PROMOCIÓN DO TERRITORIO E TURISMO
Anuncio
Na Xunta de Goberno da Excma. Deputación Provincial de Lugo de data 28 de maio de 2021, acordouse aprobar
e publicar no B.O.P de Lugo as bases reguladoras da convocatoria dos Premios “Lugo Cambia ao Turismo
Lucense” e “...E para comer, Lugo á Gastronomía Lucense” para a anualidade 2021. Para dar cumprimento a dito
acordo, publícase o texto íntegro das mesmas.
CONVOCATORIA E BASES DOS PREMIOS PROVINCIAIS “LUGO CAMBIA AO TURISMO LUCENSE” E “… E PARA
COMER, LUGO Á GASTRONOMÍA LUCENSE” PARA A ANUALIDADE 2021

No contexto destas accións, a finalidade das presentes bases é a creación de recoñecementos honoríficos na
procura dunha posta en valor de persoas, entidades públicas e privadas, actividades e proxectos sobranceiros no
eido do turismo e da gastronomía como elementos socioeconómicos e culturais fundamentais para a identidade
da provincia.
Polo anteriormente exposto, establécense as seguintes bases:
Primeira: Obxecto
As presentes bases teñen por obxecto a regulación da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos
premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer, Lugo á Gastronomía Lucense”. Estas distincións
teñen por misión recoñecer publicamente a dedicación de distintas empresas, persoas, institucións ou entidades
e os seus méritos polo traballo realizado en prol do desenvolvemento, do fomento e da promoción turística, a
traxectoria profesional e a posta en marcha de actuacións innovadoras e/ou exemplares que teñan unha
repercusión positiva no ámbito do turismo ou da gastronomía da provincia de Lugo, ben no seu conxunto ou
nun ámbito territorial inferior comprendido dentro da provincia.
Segunda: Natureza
Os premios Lugo “Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer, Lugo á Gastronomía Lucense” terán carácter
honorífico, sen que a súa concesión supoña a adquisición de dereito económico ningún por parte das entidades
ou persoas galardoadas.
O premio consistirá nun diploma acreditativo e nun agasallo de carácter simbólico, que nesta anualidade será
unha peza de artesanía tradicional da provincia de Lugo.
As entidades ou persoas galardoadas poderán indicar a súa condición de premiadas nas accións de promoción
que realicen para dar a coñecer a labor que fose obxecto destas distincións.
Os premios obxecto destas bases serán entregados en acto público o 27 de setembro, Día Mundial do Turismo.
Terceira: Candidaturas
Poderán optar aos premios as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, tanto a título individual como
colectivo, de ámbito local, autonómico, nacional ou internacional que destaquen nalgunha das modalidades
establecidas nestas bases e cuxa actuación teña ou tivese unha repercusión positiva no turismo ou na
gastronomía a nivel provincial ou nunha zona específica de actuación dentro do territorio lucense.
Cuarta: Modalidades
Os premios provinciais obxecto desta convocatoria corresponden ás seguintes dúas modalidades:
MODALIDADE A: Premios “Lugo Cambia ao turismo lucense”
Poderán presentarse a esta modalidade:
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A Deputación de Lugo, no marco das competencias conferidas pola normativa aplicable de Réxime Local e pola
normativa sectorial reguladora da actividade turística na Comunidade autónoma galega, desenvolve, entre
outras, actuacións que teñen como finalidade a promoción e o fomento do turismo no ámbito provincial.
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- Entidades públicas ou aquelas das que na súa organización forme parte o sector público.
- Empresas, profesionais independentes e traballadores e traballadoras do sector turístico. Poderán concorrer
tamén persoas ou entidades privadas que teñan realizada unha labor de investigación ou divulgación da
provincia no ámbito turístico con resultados vixentes na actualidade ou que teñan realizado unha aportación
destacada no eido do turismo no ano inmediatamente anterior a esta convocatoria.
- Colectivos profesionais, asociacións e outras entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolvan unha
labor que garde relación co sector turístico.
Os méritos cos que poderán concorrer nesta convocatoria deberán estar relacionados con algún dos seguintes
ámbitos:

 A dedicación e traxectoria profesional exemplar.
 O desenvolvemento de accións innovadoras en materia de creación de produtos turísticos singulares, novos
ou de éxito.

 O desenvolvemento de accións de promoción innovadoras.
 O traballo en prol da calidade turística.
 A creación ou posta a disposición de ferramentas TIC que repercutan positivamente na experiencia das
persoas visitantes e/ou na xestión das empresas e destinos turísticos.

 O desenvolvemento de iniciativas ligadas ao turismo sostible nas súas diferentes vertentes (social, económica
e medioambiental).

 O desenvolvemento de actuacións que contribúan á accesibilidade, física e/ou intelectual, aos recursos e/ou
servizos turísticos da provincia de Lugo.

 Accións en materia de recuperación de bens do patrimonio cultural ou natural e accións de embelecemento
 Traballos de investigación turística e/ou publicacións científicas ou xornalísticas, que baseen a súa temática

nos recursos, empresas e/ou servizos turísticos da provincia de Lugo e que acheguen datos ou conclusións
vixentes no momento da proposta da candidatura. No caso de que un traballo de investigación se desenvolva
no contexto dunha titulación académica deberá ter sido cualificado como mínimo, cunha puntuación de
sobresaínte, para o que se deberá achegar o certificado expedido pola entidade competente.

 O labor que desenvolvan persoas físicas en calidade de divulgadores turísticos da provincia de Lugo no ano
inmediatamente anterior a esta convocatoria.

 O desenvolvemento de prácticas laborais exemplares.
Agás no caso do recoñecemento a unha traxectoria profesional exemplar, os proxectos concretos nos que, de
ser o caso, puidese fundamentarse a candidatura para a recepción destes premios deberán ter carácter actual,
desenvolverse no marco dun plan vixente no momento da proposta ou ben, como máximo, terse realizado no
ano inmediatamente anterior a esta convocatoria, pero con vixencia na actualidade.
MODALIDADE B: Premios “…E para comer, Lugo á gastronomía lucense”
Poderán presentarse a esta modalidade:
- Empresas, colectivos e profesionais da gastronomía a título individual. Poderán concorrer tamén persoas ou
entidades privadas que teñan realizada unha labor de investigación científica ou divulgación xornalística da
gastronomía lucense, ou que teñan realizado unha aportación destacada no eido da gastronomía no ano
inmediatamente anterior a esta convocatoria ou no ano en curso.
- Produtores individuais, Consellos Reguladores, Indicacións Xeográficas Protexidas e asociacións de criadores
de razas autóctonas.
- Entidades públicas ou privadas que baseen a súa candidatura nun evento gastronómico ou de exaltación de
produtos lucenses recoñecido pola súa repercusión e do que sexan organizadoras.
Os méritos cos que poderán concorrer nesta convocatoria deberán estar relacionados con algún dos seguintes
ámbitos:

 O traballo ou traxectoria profesional exemplar.
 As accións de promoción e fomento do consumo de produtos autóctonos.
 Os traballos de investigación ou publicacións científicas ou xornalísticas baseados na divulgación dos

produtos locais, na recuperación de receitas, usos ou costumes tradicionais ligados á gastronomía lucense e
na proposta de accións que exploren novas fórmulas para a combinación de tradición e vangarda na
preparación dos produtos gastronómicos autóctonos. Os datos e conclusións que se acheguen nestes
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da paisaxe ou do medio rural ou urbano que teñan repercusión no desenvolvemento turístico do territorio.
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estudos ou publicacións deberán revestir, segundo o criterio do persoal membro do Consello Provincial de
Turismo, carácter de actualidade na súa temática.

 As accións formativas dirixidas a profesionais da gastronomía e baseadas no uso de produtos locais.
Agás no caso do recoñecemento a unha traxectoria profesional exemplar, os proxectos concretos nos que, de
ser o caso, puidese fundamentarse a candidatura para a recepción destes premios deberán ter carácter actual,
desenvolverse no marco dun plan vixente no momento da proposta ou ben, como máximo, terse realizado no
ano inmediatamente anterior a esta convocatoria pero con vixencia na actualidade.
Quinta: Procedemento de presentación de candidaturas
1. Poderán optar aos premios obxecto desta convocatoria as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, a
título individual ou colectivo referidas na base terceira que destaquen nalgunha das modalidades convocadas.
2. A proposta de candidatura para a concesión do premio poderá realizarse polo propio candidato ou candidata
ou por un terceiro que, tendo coñecemento dos méritos que ostente para cada modalidade o posible candidato
ou candidata, así o estime oportuno. Igualmente, os membros do Consello Provincial de Turismo poderán
presentar candidaturas para quen consideren axeitado, sempre e cando nas mesmas concorran as condicións
necesarias de acordo co establecido nestas bases.
3. No caso de que as candidaturas sexan presentadas por unha terceira persoa, esta recabará o consentimento
expreso do candidato ou candidata correspondente, que deberá asinar o modelo de declaración responsable que
figura no anexo III destas bases, manifestando o cumprimento dos requisitos establecidos para optar á
candidatura.
4. Só poderá presentarse candidatura baixo unha única modalidade das contempladas nestas bases.
5. As solicitudes dirixiranse á Presidencia da Deputación de Lugo e serán presentadas a través da sede
electrónica nun prazo de trinta días naturais a contar dende o día seguinte da publicación da convocatoria e das
bases no Boletín Oficial da Provincia.

As persoas físicas ou xurídicas que presenten candidatura propia ou propoñan a candidatura dun terceiro aos
premios en calquera das súas modalidades, deberán presentar, xunto coa correspondente solicitude
normalizada que figura nos Anexos destas bases e que estará a disposición na sede electrónica da Deputación
de Lugo, unha memoria na que farán constar os méritos cos que concorran a esta convocatoria. En dita memoria
farán fincapé nos resultados das accións levadas a cabo, sexa dende o punto de vista turístico ou gastronómico,
en beneficio da provincia de Lugo ou nun ámbito concreto da mesma e que fundamenten a candidatura.
A extensión da memoria non superará as 10 páxinas (incluíndo portada e sen contar os anexos) a dobre espazo
con letra Arial, calibre 12.
Séptima: Actuación do xurado
1. Das candidaturas presentadas, se as houbese, darase conta ao Consello Provincial de Turismo, que actuará
como xurado dos premios, sendo convocado en sesión extraordinaria que terá por orde do día o estudo e
análise das candidaturas presentadas. Esta sesión terá carácter reservado co fin de que as deliberacións ou
acordos adoptados non afecten á intimidade dos ou das que presentasen candidatura aos premios. O quórum
para poder celebrarse esta sesión requirirá da presenza, como mínimo, da Presidencia, da Secretaría e dun terzo
dos restantes vogais.
2. A valoración das candidaturas basearase nos seguintes criterios xerais:
a) Aportación do traballo ou iniciativa ao desenvolvemento turístico da provincia de Lugo, de acordo coa
modalidade de premio que corresponda.
b) A singularidade da proposta.
c) A repercusión positiva do traballo ou da iniciativa na contribución sobre a imaxe da provincia de Lugo.
3. O Consello de Turismo analizará as candidaturas presentadas e cada membro poderá propoñer ata un
máximo de 3 gañadores/as por modalidade, emitindo os seus votos na forma que determine a presidencia. A
proposta de concesión dos galardóns realizarase en base a aquelas candidaturas que obtivesen o maior número
de votos.
No caso de quedar empatadas as candidaturas correspondentes a unha modalidade, realizarase unha segunda
rolda de votacións na que os membros do Consello poderán emitir novamente o seu voto sobre as candidaturas
empatadas. Se logo desta votación persiste o empate, decidirá o voto de calidade da presidencia.
4. Poderán outorgarse un máximo de seis premios nesta convocatoria, a razón de tres por modalidade.
Potestativamente, o xurado poderá propoñer a concesión dun accésit a aquelas candidaturas que non chegasen
a ser galardoadas, podendo conceder ata un máximo de tres accésits en total nesta convocatoria. Os accésit
consistirán nunha peza de artesanía da provincia de Lugo e nun diploma.
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5. Ao persoal membro do Consello Provincial de Turismo seranlle de aplicación as causas de abstención
reguladas no artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público para a
deliberación e votación sobre as candidaturas aos premios provinciais obxecto destas bases. Igualmente, o
persoal membro do Consello Provincial de Turismo deberá absterse de valorar e votar aquelas candidaturas que
correspondan aos propios colectivos, entidades ou persoas representadas no Consello Provincial de Turismo,
cando estes sexan candidatos aos premios, no seu caso. Igualmente, os membros do Consello deberán absterse
de valorar e votar aquela modalidade na que presentasen a candidatura dun terceiro, se fose o caso.
6. En todo caso, o resultado das deliberacións será recollido nunha acta.
7. A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo será o órgano competente para a resolución da convocatoria dos
premios e adoptará o acordo correspondente para a súa concesión previa proposta que será elevada pola
Deputada Delegada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo en base ao informe do Servizo de
Turismo e o acordo do Consello Provincial de Turismo recollido na correspondente acta.
8. O acordo de concesión dos premios pola Xunta de Goberno será adoptado nun prazo máximo de tres meses a
contar dende o día seguinte á finalización do prazo de presentación das candidaturas. Dito acordo seralles
notificado ás persoas ou entidades galardoadas no prazo de dez días a contar dende o día seguinte á súa
aprobación pola Xunta de Goberno e será publicado no Boletín Oficial da Provincia. Contra o dito acordo, que
esgota a vía administrativa, poderanse interpoñer os recursos pertinentes de acordo coa lexislación vixente.
Oitava: Instrución do procedemento
A tramitación do procedemento de concesión dos Premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer,
Lugo á Gastronomía Lucense” corresponderalle ao Servizo de Turismo da Deputación de Lugo, resultando de
aplicación a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.
Novena: Requisitos das candidaturas

a. No caso de persoas físicas, ser maior de idade.
b. Realizar ou ter realizado parte da actividade pola que se propón a candidatura no ámbito territorial da
provincia de Lugo.
c. Estar ao corrente no cumprimento coas obrigas tributarias e da Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes e non ter débedas coa Deputación Provincial de Lugo.
d. Estar ao corrente coas obrigas en materia de prevención de riscos laborais no caso de persoas xurídicas e co
correspondente aboamento de salarios.
e. Estar ao corrente coas obrigas impostas pola normativa en materia de subvencións, no seu caso.
f. Non ter sido sancionado ou sancionada con carácter firme en materia turística por parte de ningún organismo
público.
g. Non ter sido condenado ou condenada por sentenza firme por ningún feito delituoso.
h. Autorizar á Deputación de Lugo a difusión dos datos das persoas, empresas, colectivos, institucións ou
outras entidades galardoadas por calquera medio e dos motivos polos que lles foron concedidos os premios.
A presentación de candidatura aos premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer, Lugo á
Gastronomía Lucense” implica a aceptación directa destas bases, así como do premio, no caso de resultar
ganador ou ganadora.
Os candidatos e candidatas ou quen ostente a súa representación, no caso de institucións, empresas ou
colectivos, serán responsables en exclusiva tanto do cumprimento dos requisitos como da veracidade dos datos
que figuren nos anexos destas bases, comprometéndose a probalos documentalmente, no caso de que así se
lles solicite.
As candidaturas que fosen galardoadas cos premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer, Lugo
á Gastronomía Lucense” non poderán volver a presentar candidatura a eles na mesma modalidade ata
transcorrido un prazo de tres anos dende a concesión do anterior premio. No caso de que, transcorrido o citado
prazo, resultasen novamente galardoados ou galardoadas, os motivos nos que se fundamente a xustificación da
súa candidatura non poderán coincidir cos motivos nos que se baseou a concesión do premio ou premios
anteriores.
A Deputación de Lugo non se fai responsable do uso non autorizado por terceiros dos proxectos presentados
e/ou premiados, en especial da súa copia, manipulación, redistribución ou calquera outra forma en contornas
non desexadas ou enlaces ilícitos.

Anuncio publicado en: Num BOP 123 año 2021 (02/06/2021
(01/06/2021 08:00:00)
12:22:58)

As persoas físicas ou xurídicas candidatas aos premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer,
Lugo á Gastronomía Lucense” deberán cumprir cos seguintes requisitos:
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Décima: Revogación
Os premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer, Lugo á Gastronomía Lucense” poderán ser
revogados, por proposta de calquera das persoas membros integrantes do Consello Provincial de Turismo cando
se dea algunha das seguintes circunstancias nun galardoado ou galardoada:
1. Ter sido sancionado ou sancionada con carácter firme pola Administración competente en materia turística.
2. Ter sido condenado ou condenada en sentenza firme pola comisión dalgún feito delituoso.
3. Que se detecte o incumprimento dun ou varios requisitos establecidos para as persoas candidatas nestas
bases.
4. Outras circunstancias debidamente motivadas que, a xuízo do persoal membro do Consello Provincial de
Turismo, se estimen suficientemente significativas para propoñer a revogación do premio.
5. A proposta de revogación dos premios requirirá a adopción dun acordo previo por maioría absoluta por parte
do Consello Provincial de Turismo. Dito acordo, que se recollerá nunha acta, xunto co corresponente informe do
Servizo de Turismo, servirán como motivación da proposta de revogación que, por parte da Deputada Delegada
de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo sexa elevada á Xunta de Goberno, órgano competente
para a revogación dos premios.
Décimo primeira: Outra normativa aplicable
Os premios “Lugo Cambia ao Turismo Lucense” e “…E para comer, Lugo á Gastronomía Lucense” rexeranse no
non regulado expresamente nestas disposicións:
- Pola Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
- Pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público
- Pola Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa.

- Polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á
protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos
e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos).
- Polo Regulamento do Consello Provincial de Turismo da Provincia de Lugo, aprobado en sesión plenaria o 30 de
xaneiro de 2018, e publicado no Boletín Oficial da Provincia n.º 102 de sábado, 5 de maio de 2018.
- Pola Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
- Pola Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
- Pola Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Lugo.
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- Pola Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
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ANEXO I (SOLICITUDE DE PRESENTACIÓN DIRECTA DE CANDIDATURA)
DATOS DO/A SOLICITANTE
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL

DNI / NIF

ENDEREZO
LOCALIDADE

PROVINCIA

ENDEREZO DE CORREO ELECTRÓNICO

TEL.

ACTIVIDADE
DATOS DO/A REPRESENTANTE
NOME E APELIDOS

DNI

ENDEREZO DE CORREO ELECTRÓNICO

TEL.

MODALIDADE DE PREMIO AO QUE OPTA COA CANDIDATURA (Marque cun “X” a opción axeitada)
___ PREMIOS LUGO CAMBIA AO TURISMO LUCENSE.
___ PREMIOS …E PARA COMER,LUGO Á GASTRONOMÍA LUCENSE.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS (*)
RESPONSABLE
FINALIDADE
BASE LEXITIMACIÓN

Deputación de Lugo
Xestión dos premios Lugo Cambia ao turismo lucense, e
"…E para comer…Lugo" á gastronomía lucense
RGPD: 6.1.a) o interesado deu o seu consentimento para
o tratamento dos seus datos persoais para un ou varias
fins específicas.

DESTINATARIOS

Non previstos

DEREITOS

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade
dos datos, así como dereito a retirar o consentimento.

PROCEDENCIA

O propio interesado ou o seu representante legal

(*) Para información adicional relativa á protección dos seus datos, consulte a ligazón seguinte:
http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/premios_lugo_cambia_e_para_comer_lugo

 SI autorizo e consinto que a DEPUTACIÓN DE LUGO utilice os meus datos para a solicitude de candidaturas

aos premios LUGO CAMBIA AO TURISMO LUCENSE e aos premios …E PARA COMER…LUGO Á GASTRONOMÍA
LUCENSE.

SOLICITA:
PRESENTAR CANDIDATURA AOS PREMIOS NA MODALIDADE SINALADA.
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
CUMPRIR OS REQUISITOS PARA A PRESENTACIÓN DA CANDIDATURA.
AUTORIZA:
Á Deputación de Lugo á difusión da identidade da persoa ou entidade candidata por calquer medio, no marco
desta convocatoria, así como o motivo ou motivos polos que, no seu caso, sexa concedido o premio.
(Sinatura dixital do/a representante legal da entidade ou persoa física)

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN DE LUGO.
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Con relación á disposición décimo primeira das bases reguladoras dos premios onde se especifica a
normativa reguladora do tratamento de datos persoais:

