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PROGRAMA DE MELLORA DAS COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS 2013 
 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén desenvolvendo un sistema 

de apoio ás bibliotecas públicas de titularidade municipal mediante a convocatoria anual do 

programa de mellora das coleccións bibliográficas. Un programa que se basea, por unha 

banda, no cofinanciamento e corresponsabilidade coas administracións titulares das 

bibliotecas e, por outra, na potenciación da presenza do libro en galego na Rede de Bibliotecas 

de Galicia. 
 
Primeira. Obxecto da convocatoria 
 

O obxecto da presente convocatoria é a adquisición de fondos bibliográficos con destino ás 

bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais de Galicia no ano 2013. 

 

Segunda. Destinatarios da convocatoria 
 

O ámbito de actuación do programa de mellora abrangue as bibliotecas ou axencias de lectura 

públicas municipais integradas na Rede de Bibliotecas de Galicia. 

 

Terceira. Características do programa 
 
Este programa comprende dous ámbitos de actuación: 

 

1. Cofinanciamento de fondos bibliográficos 

 

O obxectivo é posibilitar a adquisición de novidades e dar respostas ás demandas dos usuario, 

baseándose no principio do cofinanciamento. Deste xeito, o investimento da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dependerá da implicación municipal nos 

investimentos de fondos bibliográficos para as súas bibliotecas ou axencias de lectura. Polo 

tanto, as axudas serán maiores canto maior sexa o investimento do concello. 

 

As achegas destinadas pola consellería a cada concello para a adquisición de fondos 

bibliográficos baséanse en dous criterios básicos: 

 

1. O gasto realizado polo concello para adquisicións bibliográficas con destino á axencia 

de lectura/biblioteca municipal no ano 2012. 

2. A poboación do concello. 

 

Tamén se terá en conta a superficie dos espazos destinados ao servizo da biblioteca pública, os 

servizos que presta e o número de horas de apertura ao público. 

 

 

2. Promoción do libro en galego 
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O obxectivo é reforzar a presenza da produción editorial galega na Rede de Bibliotecas 

Públicas de Galicia co fin de contar cun fondo de libros en lingua galega en continua 

actualización. 

 

Os libros procedentes do programa de adquisición de novidades editoriais en galego 2013 

distribuiranse nas bibliotecas. 

 

O número de exemplares que se distribuirá en cada biblioteca municipal/axencia de lectura 

establecerase en función dos seguintes criterios: 

 

a) Poboación do concello 

b) Superficie dos espazos destinados ao servizo da biblioteca pública 

c) O número de horas de apertura da biblioteca 

 

 

No caso das axencias de lectura/bibliotecas municipais pertencentes a unha rede municipal, a 

adxudicación de exemplares farase sobre o conxunto destas e da poboación municipal total. 

 
Cuarta. Contía do programa  
 

A contía destinada para o programa de cofinanciamento será de 150.000 € para o total das 

bibliotecas ou axencias de lectura solicitantes e de 350.000 €, para a promoción do libro en 

galego. En todo caso, o programa quedará supeditado ás dispoñibilidades orzamentarias do 

exercicio 2013. 

 

Quinta. Requisitos para a participación  
 

Na modalidade de cofinanciamento: 

 

• O concello debeu realizar no ano 2012 un gasto para adquisicións bibliográficas con 

destino á axencia de lectura/biblioteca municipal. 

 

Nas dúas modalidades, as bibliotecas e axencias de lecturas deben: 

 

• Estar integradas na Rede de Bibliotecas de Galicia ou solicitar a integración antes do 1 

de abril de 2013 (Capítulo V do Decreto 41/2001, 1 de febreiro, de refundición da 

normativa en materia de bibliotecas). 

• Ter cuberta a estatística do 2012. 

• Ter automatizada a xestión da biblioteca ou axencia de lectura. 

 
Sesta. Presentación de solicitudes 
 

1. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, contados a partir da data 

de publicación desta convocatoria. 

 

2. Aos efectos sinalados, as bibliotecas deberán cumprimentar o formulario de solicitude 

(www.rbgalicia.xunta.es) antes do 16 de abril de 2013 e remitirlle ao Servizo do 

Sistema de Bibliotecas, situado na Biblioteca de Galicia, Monte Gaiás, s/n, 15707 
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Santiago de Compostela, á atención do programa de mellora das Bibliotecas, a 

seguinte documentación: 

 

2.1 Para participar no programa de cofinanciamento de fondos bibliográficos,  

certificado expedido polo secretario/interventor do gasto realizado para 

adquisicións bibliográficas con destino á axencia de lectura/biblioteca 

municipal no ano 2012 (acorde ao modelo). 

 

2.2 Para o suposto de que a axencia de lectura/biblioteca municipal non estea 

integrada na Rede de Bibliotecas de Galicia, copia da solicitude de integración 

(segundo modelo Anexo IV do Decreto 41/2001, do 1 de febreiro). 

 

 

Sétima.- Resolución da convocatoria 
 
A resolución da convocatoria correspóndelle ao conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria a proposta do secretario xeral de Cultura, que incluirá a relación de 

bibliotecas públicas ou axencias de lectura municipais beneficiarias e as cantidades 

concedidas. 

 

Oitava.- Xustificación do gasto  
 

Os beneficiarios do programa de cofinanciamento no ano 2012 que xa enviaran antes do 31 de 

decembro de 2012 a xustificación da execución das obrigas contraídas, mediante certificado 

emitido polo secretario/interventor do concello onde acreditou o gasto realizado en 

adquisicións bibliográficas con destino á axencia de lectura/biblioteca municipal no ano 2012, 

non teñen a obriga de volver realizar o envío no presente ano. Véxase o anexo I que acompaña 

a esta convocatoria, onde aparecen aqueles concellos que xa o presentaron. 

 

Contacto  
 
Resolución de dúbidas nos seguintes teléfonos:  881 999 280 / 981 957 026 

,  
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ANEXO I 
 

 

Relación de concellos que teñen xustificado o gasto con destino a axencia de lectura/biblioteca 

municipal no ano 2012 

 

� A Coruña 

� A Fonsagrada 

� A Pobra Caramiñal 

� Abegondo 

� Alfoz 

� Ames 

� Antas de Ulla 

� Arteixo 

� Baiona 

� Bergondo 

� Betanzos 

� Boiro 

� Boqueixón 

� Bueu 

� Burela 

� Cabana de Bergant. 

� Caldas de Reis 

� Camariñas 

� Cambre 

� Carballo 

� Carral 

� Castro de Rei 

� Cedeira 

� Chantada 

� Coirós 

� Corcubión 

� Covelo 

� Culleredo 

� Cuntis 

� Dodro 

� Fene 

� Foz 

� Irixoa 

� Lalín 

� Láncara 

� Laracha 

� Leiro 

� Lourenzá 

� Lugo 

� Meis 

� Miño 

� Monterroso 

� Mos 

� Muros 

� Narón 

� Carballiño 

� Grove 

� Porriño 

� Rosal 

� Saviñao 

� Valadouro 

� Oleiros 

� Ordes 

� Ortigueira 

� Outes 

� Padrón 

� Ponte Caldelas 

� Ponteareas 

� Pontecesures 

� Redondela 

� Rianxo 

� Ribadeo 

� Ribadumia 

� Ribadavia 

� Rois 

� Sada 

� Salceda de Caselas 

� San Cibrao Das Viñas 

� San Sadurniño 

� Santa Comba 

� Sarria 

� Silleda 

� Sober 

� Soutomaior - Arcade 

� Trazo 

� Valdoviño 

� Vigo 

� Vila De Cruces 

� Vilagarcía De Arousa 

� Vilalba 

� Vilar De Barrio 

� Vilasantar 

� Vimianzo 

� Xermade 

� Xunqueira De Ambía 

� Zas 


