Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución
de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme
á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia
2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural.

GDR 07 - Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras.
Convocatoria 2017-2018: solicitudes de axuda presentadas ata 31 de maio de 2017.
Mediante o Acordo do Consello de Dirección da Agader do 29 de decembro de 2016
aprobáronse as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader do
PDR de Galicia 2014-2020, cofinanciadas con Feader (DOG nº 12, do 18 de xaneiro de 2017) e
mediante a Resolución do 30 de decembro de 2016 do director xeral da Agader,
convocáronse, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de
proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á
estratexia de desenvolvemento local participativo), para as anualidades 2017 e 2018 (DOG nº
20, do 30 de xaneiro de 2017).
Para o financiamento desta convocatoria, no proxecto de orzamentos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2017 está consignado un crédito de 13.520.102,00 € nas
aplicacións orzamentarias de Agader 13.A1.712A.7600, 13.A1.712A.7700 e 13.A1.712A.7810
(aplicación orzamentaria 13.04.712A.732.09 da Consellería do Medio Rural, proxecto 201600221 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural ).
Con respecto á anualidade 2018, está retido un crédito de 7.630.000,00 €.
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O Anexo II da citada convocatoria establecía para o GDR a seguinte distribución por
anualidades:

ANO

IMPORTE

2017

563.337,58

2018

330.137,56

TOTAL

893.475,14

Por outra parte, o director xeral da Agader, emitiu o 24/03/2017 unha resolución pola que se
aproban, dentro das dispoñibilidades orzamentarias globais establecidas na convocatoria da
medida Leader de Galicia para as anualidades 2017 e 2018, os importes máximos dispoñibles
para o GDR, dentro das distintas tipoloxías de proxectos subvencionables

SUBMEDIDA

19.2 Apoio a realización
de operacións conforme
á extratexia de
desenvolvemento local
particitativo

TIPO PROXECTO

2.017

GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA
%
2.018
%
TOTAL

%

Produtivos

165.237,60

29,33

164.899,96

49,95

330.137,56

36,95

Non produtivos (entidades
públicas locais)

363.099,98

64,46

150.237,60

45,51

513.337,58

57,45

,00

,00

,00

,00

,00

,00

35.000,00

6,21

15.000,00

4,54

50.000,00

5,60

Non Productivos (institucións
de carácter privado)
Formación

TOTAL

563.337,58

330.137,56

893.475,14

Ademais, o 12/05/2017 o director xeral da Agader emitiu a resolución pola que se lle
autorizaba ao GDR un importe máximo dispoñible con cargo á anualidade 2017 para a
submedida 19.4 (gastos en custes correntes e animación). Tendo en conta que este GDR non
solicitou para gastos correntes e animación todo o importe dispoñible na cláusula 10ª do
Convenio de Colaboración asinado con Agader, este importe non solicitado incrementa o
saldo global dispoñible na anualidade 2017 da submedida 19.2, segundo as contías que por
tipoloxías de proxectos se reflicten no cadro orzamentario que a seguir se indica; de
conformidade coa Resolución do 20 de xullo de 2017 do director xeral de Agader pola que se
amplía a dotación orzamentaria (DOG nº 143 do 28 de xullo de 2017).

SUBMEDIDA

19.2 Apoio a realización
de operacións conforme
á extratexia de
desenvolvemento local
particitativo

TIPO PROXECTO

GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA
%
2.018
%
TOTAL

%

Produtivos

126.206,60

19,98

117.839,64

35,69

244.046,24

25,37

Non produtivos (entidades
públicas locais)

310.415,76

49,13

118.727,57

35,96

429.143,33

44,61

Non Productivos (institucións
de carácter privado)

160.168,44

78.570,35

23,80

238.738,79

24,82

15.000,00

4,54

50.000,00

5,20

35.000,00

Formación
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2.017

TOTAL

25,35
5,54

631.790,80

330.137,56

961.928,36

O artigo 17.6 das bases reguladoras das citadas subvencións establece que as subvencións
concedidas ao abeiro destas bases reguladoras publicaranse no DOG, así coma no taboleiro de
anuncios da sede da Agader (lugar da Barcia, nº56, Laraño, 15897 Santiago de Compostela), na
web do GDR e na web da Agader (http://agader.xunta.gal).
Ademais, a resolución notificarase individualmente a cada interesado, remitíndolle unha copia
ao GDR.
Tendo en conta que:
-

-

A competencia para resolver sobre a concesión das axudas lle corresponde á persoa
titular da Dirección Xeral da Agader, en virtude do Acordo de delegación do 11 de xullo
de 2013 do Consello de Dirección da Agader, feito público mediante a Resolución do
24 de xullo de 2013 (DOG nº 148, do 5 de agosto).
Existe dispoñibilidade financeira para as axudas que se propoñen.
Existe coherencia coa proposta da Xunta directiva do GDR do 24 de outubro de 2017
Existe coherencia cos informes proposta das resolucións individuais, emitidos polo
subdirector de Relacións cos GDR

RESOLVO QUE SE PUBLIQUE O RESULTADO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS SEGUNDO
SE INDICA NOS PUNTOS SEGUINTES:

1) Establecer a listaxe de proxectos seleccionados: produtivos (anexo I), non produtivos
promovidos por entidades públicas locais (anexo II) non produtivos promovidos por
entidades privadas (anexo III).
2) Establecer a listaxe de proxectos para os que procede a denegación da subvención
por non cumprir algún dos requisitos indicados nas bases reguladoras e/ou na
estratexia do GDR (anexo IV).
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Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interporse recurso potestativo
de reposición ante o Consello de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado desde o día
seguinte ao da notificación, ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante o
Xulgado do Contencioso- administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses
contados igualmente desde o día seguinte ao da notificación. Tamén poderá interpoñerse
calquera outro recurso que se estime oportuno.

ANEXO I: PROXECTOS PRODUTIVOS CON AXUDA CONCEDIDA
Número de
expediente

Título

Melloras tecnolóxicas en industria
L17-1920-07-0019 cárnica de pequena capacidade para
venda en carnicerías propias
L17-1920-07-0025 Sala de Catas
Melloras técnicas en clínica de
L17-1920-07-0017 prevención laboral e servizos técnicos
de prevención

Promotor

Pascual Alvarez Escudero
Bodega Roandi SL
Salud Laboral Gallega Sociedad
Limitada

Orzamento
aceptado

Portentaxe de
axuda (%)

IMPORTE
AXUDA 2017

Puntuación
segundo o
baremo

29.540,43

50,00%

14.770,22

0,00

35,00

103.816,54

44%

22.839,64

22.839,64

29,00

5.445,45

36,00%

1.960,36

0,00

21,00

39.570,22
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IMPORTE
AXUDA 2018

22.839,64

ANEXO II: PROXECTOS NON PRODUTIVOS CON AXUDA CONCEDIDA PROMOVIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS LOCAIS
Número de
expediente

Título

Adecuación de albergue municipal ao
Decreto 48/2015, de 21 de abril
Acondicionamento de parques infantis
L17-1920-07-0021
nos núcleos de A Veiga e Valdin
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L17-1920-07-0015

Promotor

Orzamento
aceptado

Portentaxe de
axuda (%)

IMPORTE
AXUDA 2017

IMPORTE
AXUDA 2018

Puntuación
segundo o
baremo

Concello de Vilamartín de
Valdeorras

62.920,00

90,00%

28.314,00

28.314,00

28,00

Concello de A Veiga

37.904,07

70,00%

26.532,85

0,00

21,00

54.846,85

28.314,00

ANEXO III: PROXECTOS NON PRODUTIVOS CON AXUDA CONCEDIDA PROMOVIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS
Número de
expediente

Título

Adecuación de albergue municipal ao
Decreto 48/2015, de 21 de abril
Acondicionamento de parques infantis
L17-1920-07-0026
nos núcleos de A Veiga e Valdin
L17-1920-07-0014

Promotor

Orzamento
aceptado

Portentaxe de
axuda (%)

IMPORTE
AXUDA 2017

Obispado de Astorga

63.975,16

90,00%

28.788,82

Obispado de Astorga

121.576,71

87,50%

106.379,62
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135.168,44

IMPORTE
AXUDA 2018

28.788,82

Puntuación
segundo o
baremo

44,00
41,00

28.788,82

ANEXO IV: EXPEDIENTES CON DENEGACIÓN DA AXUDA
Número de
expediente

Promotor

Motivo

L17-1920-07-0013 Ambulancias Sil S.L

2

L17-1920-07-0022 Ignacio Fernández Pérez

4
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Asinado por: PEREZ DUBOIS, MIGUEL ANGEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 30/10/2017 16:02:19

Motivos:
1.

A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)

2.

O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)

3.

Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)

4.

O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR.

5.

O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR.

6.

Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Santiago de Compostela
O director xeral da Agader
(Por delegación: Resolución 24/07/2013; DOG n.º 148, do 5 de agosto)

(Asinado electronicamente)

Miguel Ángel Pérez Dubois

Observacións

