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 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (MR701D).

GDR - 15 Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra- Morrazo
Convocatoria 2019-2020: solicitudes de axuda presentadas ata 31 de marzo de 2019.
Proxectos produtivos.
Proxectos non produtivos promovidos por entidades públicas locais.
Proxectos non produtivos promovidos por entidades privadas.
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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 14 de decembro de 2018 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 2019 e 2020 (DOG nº
245, do 26 de decembro de 2018).
Para o financiamento desta convocatoria, para o ano 2019, está consignado un crédito de
7.791.540,11 € nas aplicacións orzamentarias de Agader 14.A1.712A.7600, 14.A1.712A.7700 e
14.A1.712A.7810 (aplicación orzamentaria 14.05.712A.732.09 da Consellería do Medio Rural,
proxecto 2016-00221 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural ).

Para atender os compromisos derivados desta convocatoria con cargo á anualidade 2020,
prevese un importe de 9.908.970,00 €, que se imputarán con cargo aos orzamentos da
Comunidade Autónoma de Galicia da citada anualidade 2020.
A dotación orzamentaria da Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se convocan
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 Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 PDR de Galicia
2014-2020), para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader); e pola que se aproban, dentro das dispoñibilidades
orzamentarias globais establecidas, os importes máximos dispoñibles dentro das distintas
tipoloxías de proxectos subvencionables ao abeiro da submedida 19.2 do PDR; incrementouse,
con respecto á anualidade 2019 como consecuencia da ampliación de crédito que tivo lugar a
través da RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019 pola que se amplía a dotación orzamentaria da
citada Resolución do 14 de decembro de 2018 (DOG nº. 149 do 7 de agosto de 2019).

En concreto, e con respecto ao GDR 15 Grupo de Desenvolvemento Rural PontevedraMorrazo, o director xeral da Agader, emitiu o 08/08/2019 unha resolución pola que se
aproban, dentro das dispoñibilidades orzamentarias globais establecidas na convocatoria da
medida Leader de Galicia para as anualidades 2019 e 2020, os importes máximos dispoñibles
para o GDR, dentro das distintas tipoloxías de proxectos subvencionables seguintes:

SUBMEDIDA

TIPO
PROXEC
TO
Produtivos

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

Non
produtivos
(entidades
públicas
locais)
Non
Productivos
(institucións
de carácter
privado)
Formación

TOTAL

2.019

%

GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA
2.020
%
TOTAL

%

318.990,91

81,42

199.709,95

52,79

518.700,86

67,35

45.815,34

11,69

137.446,03

36,33

183.261,37

23,80

13.727,24

3,50

41.181,71

10,88

54.908,95

7,13

13.245,74

3,38

0,00

0,00

13.245,74

1,72

391.779,23

378.337,69

770.116,92
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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:

-

-

Que a competencia para resolver sobre a concesión das axudas lle corresponde á
persoa titular da Dirección Xeral da Agader, en virtude do artigo 17 do acordo do
Consello de Dirección de Agader do 29/12/2016.
Existe dispoñibilidade financeira para as axudas que se propoñen.
A proposta da Xunta directiva do GDR do 18/07/2019.
Existe coherencia coas propostas de resolución individuais emitidas polo subdirector
de Relacións cos GDRs.

RESOLVO publicar o resultado da convocatoria de que se trata do seguinte xeito:
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1. Conceder a subvención para os proxectos produtivos (anexo I), para os proxectos
non produtivos promovidos por entidades públicas locais (anexo II) e para os
proxectos non produtivos promovidos por entidades privadas (anexo III); conforme
cos informes do subdirector de Relacións cos GDR individualizados para cada
proxecto.
2. Denegar a subvención para os proxectos sinalados no (anexo IV), conforme cos
informes do subdirector de Relacións cos GDR individualizados para cada proxecto.
3. Establecer a lista de agarda de proxectos produtivos para os cales se constata a
inexistencia de fondos suficientes (anexo V).
4. Establecer a lista de proxectos produtivos que desisten da adxudicación de fondos
nesta convocatoria (anexo VI).

ANEXO I: PROXECTOS PRODUTIVOS CON AXUDA CONCEDIDA
Número de
expediente

L19-1920-15-0076
L19-1920-15-0070
L18-1920-15-0063
L19-1920-15-0065
L19-1920-15-0064

Orzamento
aceptado

Porcentaxe de
axuda (%)

IMPORTE
AXUDA 2019

IMPORTE
AXUDA 2020

Puntuación
segundo o
baremo

Xunca xestión, S.L.U.

156.805,39

45,00%

17.640,61

52.921,82

78,00

Lucía González González

297.841,37

45,00%

120.625,76

13.402,86

74,00

Centro de Día Rosales, SL

234.293,29

45,00%

105.431,98

0,00

70,00

Carballo Metal, S.L.

397.773,74

44,00%

70.008,18

105.012,27

68,00

Montajes y Creaciones Norte,SL

282.168,73

39,60%

5.284,38

28.373,00

59,20

TOTAL

1.368.882,52

318.990,91

199.709,95

Título

Creación de Campamento turístico (2ª
categoría)-Atalaia
Creación centro de día (Soutomaior)
Creación de Centro de Día (Virxe do
Carme de Moaña)
Ampliación de empresa de carpintería
metálica (Redonde)
Modernización de empresa de montaxe
de carpintería e instalacións (A
Portela)(*)

Promotor
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(*) 78.081,44 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía

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

Título

Acondicionamento de local de
L19-1920-15-0069 promoción de recursos e
desenvolvemento rural en Mourente

Promotor

Concello de Pontevedra

TOTAL

Orzamento
aceptado

Portentaxe de
axuda (%)

IMPORTE
AXUDA 2019

IMPORTE
AXUDA 2020

Puntuación
segundo o
baremo

452.497,21

40,50%

45.815,34

137.446,03

51,00

452.497,21

45.815,34

137.446,03

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

CMVMC de Borela

31.868,23

Portentaxe
de axuda
(%)
63,32%

CMVMC de Domaio

64.124,79

54,16%

Título

L19-1920-15-0079 Roteiro forestal e fluvial en Borela
Creación de miradoiros na contorna de
L19-1920-15-0077
Chan da Arquiña

Promotor
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TOTAL

Orzamento
aceptado

95.993,02

5.044,74

15.134,22

Puntuación
segundo o
baremo
63,32

8.682,50

26.047,49

54,16

IMPORTE
IMPORTE
AXUDA 2019 AXUDA 2020

13.727,24

41.181,71

ANEXO V : LISTA DE AGARDA PROXECTOS PRODUTIVOS

Número de
expediente
L19-1920-15-0072

Título

Modernización Clínica Veterinaria (Curro)

Promotor

Ana Belén Cadavid Cortizo

Orzamento
aceptado

Porcentaxe
de axuda (%)

Puntuación
segundo o
baremo

30.803,38

39,00%

58,00

ANEXO VI: LISTADO DE PROXECTOS CON DESISTENCIA EXPRESA PARA A ADXUDICACIÓN DE FONDOS NA CONVOCATORIA 2019/20*
Número de
expediente
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L19-1920-15-0074

Título

Creación de Aloxamento turístico de
Cabanas Domóticas (Viascón)

Promotor

Sergio Barros Casal

Orzamento
aceptado

Porcentaxe de
axuda (%)

Puntuación
segundo o
baremo

449.000,00

45,00%

75,00

Asinado por: PEREZ DUBOIS, MIGUEL ANGEL
Cargo: Director Xeral da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural
Data e hora: 07/10/2019 15:31:40

ANEXO IV: EXPEDIENTES CON DENEGACIÓN DA AXUDA
Número de
Promotor
expediente
L19-1920-15-0080 CMVMC de San Juan de Poio

Motivo

Observacións

3, 4

Motivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR.
O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR.
Outras: especificar a causa no apartado de observacións

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.
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Santiago de Compostela
O Consello de Dirección de Agader
(P.D.: Acordo do 29.12.2016)
O director xeral de Agader
(Asinado electronicamente)
Miguel Ángel Pérez Dubois

