Presidente do GDR 02: Asociación de desenvolvemento comarcal de Terra Chá

Rúa Carmiña Prieto Rouco s/n
27800 Vilalba
Lugo

MODIFICACIÓN da resolución pola que se aprobaron os criterios de selección e priorización de
proxectos correspondentes ao GDR “Terra Cha”, así como as limitacións sectoriais da
Estratexia de Desenvolvemento local seleccionada polo Acordo do Consello de Dirección de
Agader do 16 de novembro de 2016, ao abeiro da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 20142020.

Antecedentes.O Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016 polo que se
seleccionaron as estratexias de desenvolvemento local e se seleccionaron os GDR como
entidades colaboradoras para a xestión da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020
reflectía que os criterios de selección e priorización de proxectos, así como as limitacións
sectoriais correspondentes ás normas de xestión das estratexias quedaban pendentes de
aprobación definitiva. O citado Acordo do Consello de Dirección delegaba na persoa titula da
Dirección xeral de Agader a aprobación definitiva desas normas de xestión, condicionando a
selección das estratexias de desenvolvemento local a esta aprobación definitiva.
Tendo en conta a necesidade de concreción e obxectivación dos diferentes criterios que
servirán para seleccionar, valorar e priorizar os proxectos, e unha vez concretados entre
Agader e o GDR, as limitacións sectoriais, criterios de selección e priorización de proxectos
reflectidos nos parágrafos anteriores, a xunta directiva do GDR procedeu á aprobación dos
mesmos mediante o Acordo do 23 de xaneiro de 2017.
Tendo en conta o sinalado nos parágrafos anteriores, emitiuse, o 30/01/2017, a RESOLUCIÓN
do director xeral da Agader pola que se aprobaron as normas de xestión da estratexia para o
período 2014-2020.
O 01/09/2017 ten entrada en Agader solicitude de modificación de varios apartados dos
criterios de selección que se reflicten no Anexo I da citada Resolución do 30/01/2017 do
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director xeral da Agader, pola que se aprobaron as normas de xestión da Estratexia para o
período 2014-2020.

Fundamentos de dereito.-Acordo do Consello de Dirección de Agader do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban
as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a
selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades
colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda
preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección,
publicado mediante a Resolución do 11 de febreiro de 2016 (DOG núm. 42, do 2 de marzo).
-Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016 polo que se resolve
a convocatoria sobre a selección de estratexias de desenvolvemento local e de grupos de
desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de
Galicia, así como sobre a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
- Convenio de colaboración do 13 de decembro de 2016 entre a Axencia Galega de
desenvolvemento rural (AGADER) e o GDR “Asociación de desenvolvemento comarcal de
Terra Chá”, para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader
de Galicia, cofinanciado co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
-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),
Unha vez comprobado que non existe ningún proxecto presentado con anterioridade a esta
data que estea pendente de resolución ou que poida resultar afectado, tanto directa como
indirectamente pola aprobación desta modificación dos criterios de selección e/ou de
priorización de proxectos,

RESOLVO:

Modificar a Resolución do 30/01/2017, do director xeral da Agader pola que se aprobaron as
normas de xestión da estratexia para o período 2014-2020, de xeito que a continuación se
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indica:

1.- Na páxina 10 no punto 2 di: “A porcentaxe máxima de axuda para os proxectos
productivos será dun 50% para unha puntuación de 65 puntos. Sendo o importe máximo
subvencionable 200.000 €”, debe dicir: “A porcentaxe máxima de axuda para os proxectos

productivos será dun 50% para unha puntuación de 60 puntos. Sendo o importe máximo
subvencionable 200.000 €.
2.- Na páxina 18 no criterio de selección número 6 “En función da tipoloxía do proxecto”.
Neste criterio aplícanse dous coeficientes correctores. Onde di:

Aspecto

Puntuación

Creación dunha actividade

5

Ampliación ou modernización de actividade existente.

3,5

Índice Corrector de comercio polo miúdo e/ou servizo existente na parroquia.

-20

(Nos cascos urbanos de Vilalba, Guitiriz e Castro Riberas de Lea, e a efectos de
comprobar a existencia ou non do comercio ou servizo, tomarase como
referencia a delimitación de entidade singular de poboación e non a parroquia).
Índice Corrector de comercio polo miúdo e/ou servizo non existente na

-5

parroquia. (Nos cascos urbanos de Vilalba, Guitiriz e Castro Riberas de Lea, e a
efectos de comprobar a existencia ou non do comercio ou servizo, tomarase
como referencia a delimitación de entidade singular de poboación e non a
parroquia).
Debe dicir:
Aspecto

Puntuación

Creación dunha actividade

5

Ampliación ou modernización de actividade existente.

3,5

Índice Corrector de creación de comercio polo miúdo e/ou servizo existente na

-20

parroquia. (Nos cascos urbanos de Vilalba, Guitiriz e Castro Riberas de Lea, e a
efectos de comprobar a existencia ou non do comercio ou servizo, tomarase
como referencia a delimitación de entidade singular de poboación e non a
parroquia).
Índice Corrector de creación de comercio polo miúdo e/ou servizo non existente

-5

na parroquia. (Nos cascos urbanos de Vilalba, Guitiriz e Castro Riberas de Lea, e a
efectos de comprobar a existencia ou non do comercio ou servizo, tomarase
como referencia a delimitación de entidade singular de poboación e non a
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parroquia).

3.- Na páxina 7 no punto 4.3: Límite de concorrencia entre anualidades, establecese que non
se poden trasladar solicitudes de axuda dunha anualidade á seguinte. Este límite de

concurrencia entre anualidades impide que un proxecto con ICE verificado e sen fondos dun
ano poida concurrir o ano seguinte sin volver a presentar un expediente novo.
Apróbase por unanimidade eliminar o punto 4.3 “Límite de concurrencia entre anualidades”
do criterios de selección e priorización dos proxectos, polo tanto, todos os proxectos
presentados con data posterior ao 01/09/2017 e que non foran obxecto de subvención na
convocatoria Leader 2017/2018 por falta de fondos na tipoloxía de proxectos que
correspondese poderán concorrer a convocatoria de proxectos Leader 2018/2019, sempre e
cando sexan obxecto de verificación favorable por parte de Agader.

O resto dos contidos da Resolución do 30/01/2017 do director xeral de Agader pola que se
aprobaron as normas de xestión da estratexia para o período 2014-2020 permanecen
inalterables.

O resto dos contidos da mesma permanecen inalterables.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso
potestativo de reposición ante o Conselle de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao da notificación, ou ben directamente recurso contencioso
Asinado por: PEREZ DUBOIS, MIGUEL ANGEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 12/01/2018 14:53:00

administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo de Santiago de Compostela.
Tamén poderá interporse calquera outro recurso que se estime oportuno.

En Santiago de Compostela.
O director xeral de Agader
(Por delegación. Resolución do 24.07.2013. DOG nº 148,do 5 de agosto)
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Miguel Ángel Pérez Dubois.

