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1.

RESUMO E CONTEXTO.

Medida

Submedidas

Código
19
19.1
19.2
19.3
19.4

Orzamento global da medida 19
(Leader) no PDR de Galicia
Asignación inicial de fondos ó GDR
Pontevedra-Morrazo
Financiamento

Definición
Leader
Apoio
á
preparación
de
estratexias
de
desenvolvemento local
Apoio para a realización de operacións conforme á
estratexia de desenvolvemento local
Cooperación
Custes correntes da estratexia de desenvolvemento
local e animación e promoción territorial

Importe (total)

84.000.000,00€

Importe (total)

3.137.373,21 €

FEADER
75%

MAPAM
2,5%

XUNTA
22,5%

O Regulamento (UE) 1305/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013,
relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola do Desenvolvemento
Rural (Feader), fixa os obxectivos aos que debe contribuír a política de desenvolvemento rural e as
correspondentes prioridades da Unión Europea en materia de desenvolvemento rural.
A programación para Leader correspondente ao período 2014-2020 réxese polo disposto nos artigos do 32
ao 35 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013,
sobre disposicións comúns referidas aos fondos Feader, Feder, Fondo de Cohesión, FSE e FEMP (fondos
EIE) e polo disposto nos artigos do 42 ao 44 do citado Regulamento (UE) nº 1305/2013 que regula o
desenvolvemento local participativo (DLP) a través dos grupos Leader de desenvolvemento rural (en
diante, GDR).
O Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 (PDR), aprobado mediante a Decisión de
Execución da Comisión Europea, do 18 de novembro de 2015 (CCI: 2014ES06RDRP011), prevé con
respecto á
medida 19 (LEADER) a tramitación de subvencións a través das estratexias de
desenvolvemento local, elaboradas polos grupos de desenvolvemento rural (GDR).
No marco da citada medida 19 (Leader), o PDR prevé unha dotación financeira máxima de 84 millóns de
euros, cofinanciados polo fondo FEADER nun 75%, pola Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia nun 22,5% e pola Administración Xeral do Estado nun 2,5%. Esta medida 19 (Leader) prevé, así
mesmo, a posta en marcha das seguintes submedidas:
Submedida 19.1: apoio á preparación de estratexias de desenvolvemento local.
Submedida 19.2: apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de
desenvolvemento local.
Submedida 19.3: cooperación.
Submedida 19.4: custes correntes da estratexia de desenvolvemento local e animación e
promoción territorial.
Neste contexto, a Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Local (en diante a Agader),
mediante a Resolución do 11 de febreiro de 2016, publica o 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 (DOG núm. 42, do 2 de marzo).
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Ao abeiro das bases reguladoras citadas no parágrafo anterior, o Consello de Dirección de Agader do 16
de novembro de 2016 acordou a selección de 24 estratexias de desenvolvemento local presentadas por
outras tantas asociacións que obtiveron o recoñecemento de GDR como entidades colaboradoras de
Agader na xestión da medida Leader.
A axuda para a preparación de estratexias (submedida 19.1) xa foi concedida ás entidades que foron
seleccionadas como GDR mediante o Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de
2016, xa citado anteriormente.
Para a xestión da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de
desenvolvemento local participativo) está prevista a publicación de convocatorias anuais ou bianuais de
axudas, que se rexerán polo disposto nas bases reguladoras ou réxime de axudas publicadas no DOG o
pasado 18 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 12).
Polo que respecta á submedida 19.4 (custes correntes da estratexia e animación e promoción territorial) aos
GDR correspóndelles, como beneficiarios, unha axuda máxima do 25% do gasto público total en que se
incorra no marco da estratexia de desenvolvemento local. Por esta razón, os fondos da submedida 19.4 non
serán obxecto de convocatoria.
A relación xurídica entre a Agader e os GDR regúlase, conforme ao previsto no artigo 13 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante, LSG), mediante o convenio de colaboración que o
Consello da Xunta autorizou o 5 de agosto de 2016. Nese convenio establécense as funcións do GDR como
entidade colaboradora na xestión da medida Leader, entre as que están a tramitación dos expedientes
desde que os promotores presenten as solicitudes de axuda diante do GDR ata que lle propoña a Agader a
decisión sobre a selección de proxectos que deben subvencionarse, así como as de control e seguimento da
execución de proxectos subvencionados.
Os convenios de colaboración entre a Agader e os GDR, asinados o 13 de decembro de 2016, recollen, na
súa cláusula 10ª, a distribución por anualidades do importe máximo de que disporá cada GDR para esa
submedida global (19.4). Os importes reflectidos globalmente na citada cláusula 10ª comprende os gastos
en custes correntes (19.4A) e os gastos en animación (19.4B). Para atender estes gastos correntes e de
animación dos GDR seleccionados, tense realizada a oportuna reserva de crédito (DOCUMENTO RC) por
importe de 4.670.000 € por cada unha das anualidades seguintes: 2017,2018,2019 e 2020.
O obxecto da bases reguladoras (réxime de axudas) publicadas no DOG o pasado 18 de xaneiro de 2017
(DOG núm. 12) é:
a) Establecer as regras para a concesión e xustificación das axudas encadrables na submedida 19.2
(apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local
participativo) do PDR de Galicia 2014-2020 que se tramiten en réxime de concorrencia
competitiva, a través dos grupos de desenvolvemento rural (GDR) seleccionados como entidades
colaboradoras da Agader na xestión da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020.
b) Establecer o réxime de xustificación dos gastos en custes correntes e de funcionamento da
estratexia de desenvolvemento local (submedida 19.4A do PDR), así como establecer as bases
reguladoras para a concesión e xustificación dos proxectos de animación promovidos polos GDR
(submedida 19.4B do PDR)
O capítulo VII destas bases reguladoras (fichas de elixibilidade) detalla polo miúdo as especificidades
propias de cada tipoloxía de operacións financiables.
No marco da metodoloxía Leader, o réxime de axudas así configurado, determina as condicións máximas
de subvencionabilidade de proxectos, que os GDR, nas súas respectivas estratexias de desenvolvemento
local, teñen concretadas ou limitadas.
A submedida 19.3 (axuda á cooperación Leader) será obxecto de convocatoria e bases reguladoras
específicas, segundo dispón o PDR , e os GDR serán beneficiarios dela.
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2.

UNIDADE XESTORA: GDR PONTEVEDRA-MORRAZO.

2.1. GDR Pontevedra-Morrazo: Estrutura organizativa e Ámbito de actuación
O GDR Pontevedra-Morrazo é unha entidade público-privada, sen ánimo de lucro, que elaborou a
Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP) 2014-2020 do territorio.
O ámbito territorial de actuación abrangue os concellos de Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas,
Cerdedo-Cotobade, A Lama, Marín, Moaña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Soutomaior e Vilaboa.
Quedan excluídos os núcleos urbanos de poboación de Cangas, Marín e Pontevedra, e os parques
empresariais do concello de Pontevedra.

O Grupo ten unha estrutura organizativa dual: por unha banda figuran os órganos sociais e por outra a
estrutura da xestión.
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2.2. Funcións e Obrigas específicas do GDR no Leader 2014-2020
O GDR, en canto entidade colaboradora da Agader na xestión da estratexia de desenvolvemento local seleccionada,
asume as seguintes funcións e obrigas específicas:
a)
b)
c)
d)

Promover a dinamización territorial e a mobilización social.
Promover a valorización do medio rural, en xeral, e do seu territorio, en particular.
Facilitar a participación da poboación nas accións de desenvolvemento do territorio.
Atender ao público nunha ou varias oficinas abertas no ámbito territorial do GDR, en que conste
o calendario e horario de atención ao público, en particular o de atención da xerencia aos
promotores. A oficina ou oficinas estarán identificadas en lugar visible mediante un cartel ou
placa axeitados que recolla os requisitos establecidos no anexo III do Regulamento de execución
(UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, de modo que non sexa confundible con
ningunha dependencia administrativa ou empresarial, e deberá situarse no territorio elixible para
efectos do Leader.
e) Asesorar aos posibles beneficiarios das axudas da estratexia de desenvolvemento local sobre a
adecuación do seu proxecto ás esixencias daquela, así como sobre a posibilidade de acceder a
outro tipo de axudas á marxe das previstas nela.
f) Informar aos posibles beneficiarios sobre as obrigas que asumirán no caso de percibir algunha
axuda con cargo á estratexia, entre as que se atopa a obrigatoriedade de levar unha contabilidade
separada para o financiamento que se perciba con cargo ao fondo FEADER, das infraccións e das
correspondentes sancións previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia que
puidesen derivar responsabilidade para os solicitantes das axudas, así como sobre a forma de
xustificación do cumprimento das condicións para a concesión das subvencións e dos requisitos
para a verificación desta.
g) Tramitar dilixentemente os expedientes, dende que o promotor presente a solicitude diante do
GDR ata que este lle traslade á Agader a decisión sobre a selección, a proposta ou a
documentación de que se trate.
h) Realizar o tratamento dos datos de carácter persoal que teña rexistrados en calquera tipo de
soporte físico, por mor da súa actividade de entidade colaboradora na xestión da estratexia
Leader de Galicia 2014-2020, conforme á cláusula 14ª deste convenio.
i) Comprobar o cumprimento e a efectividade das condicións ou dos requisitos determinantes para
a concesión de subvencións aos promotores de proxectos.
j) Seleccionar proxectos con cargo ao orzamento máximo dispoñible, segundo o sinalado na
cláusula cuarta, para darlle cumprimento á estratexia de desenvolvemento local.
k) Levantar a acta de non inicio dos proxectos, realizar actuacións de seguimento e control dos
proxectos subvencionados e comunicarlle á Agader calquera incidencia ou irregularidade.
l) Levar un libro de rexistro de entrada e saída da documentación que afecte aos asuntos vinculados
á execución da estratexia, dándolle traslado á Agader dos asentos diariamente para o seu control.
m) Velar pola correcta asignación dos fondos previstos para cada anualidade e a súa distribución
entre proxectos produtivos e non produtivos.
n) Ter en conta o disposto no Manual de Procedemento da medida Leader de Galicia 2014-2020 que
aprobe a Agader, así como utilizar a aplicación informática correspondente que deseñe e facilite a
Agader, cubrindo nela todos os campos previstos para cada tipo de actuación.
o) Elaborar, en base ao Manual de Procedemento aprobado pola Agader que se cita no punto
anterior, o seu propio Manual de Procedemento o cal recolla integramente o procedemento
exacto de tramitación das axudas Leader ao abeiro da estratexia de desenvolvemento local. O
Manual de procedemento propio do GDR deberá ser remitido á Agader para a súa aprobación.
p) Comunicarlle á Agader, para que as autorice, as reprogramacións da estratexia de
desenvolvemento local, así como as modificacións de calquera norma interna do GDR
relacionada coa xestión da estratexia.
q) Comunicarlle á Agader, no prazo do mes seguinte a terse producido, as variacións na escritura de
constitución, estatutos, regulamento de réxime interior, composición dos órganos de decisión do
GDR, enderezo, correo electrónico, xerente e outros datos similares referidos ao GDR.
r) Elaborar un informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da estratexia de
desenvolvemento local, e remitilo á Agader antes do 30 de maio do ano seguinte. Este informe
deberá recoller o seguinte contido mínimo:
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-

s)
t)

Actas das xuntanzas da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva ou órgano decisorio similar,
debidamente dilixenciadas polo secretario do GDR.
Relación actualizada de membros do GDR.
Memoria que inclúa o seguimento dos indicadores establecidos e a avaliación da
efectividade, eficiencia, relevancia, utilidade e sostibilidade das medidas realizadas.
Calquera circunstancia relevante para a correcta execución da estratexia como o grado de
execución dos proxectos subvencionados, o rexeitamento de candidatos a ser socios, as
contas anuais da asociación, incidencias observadas, etc.

Antes de remitilo á Agader, o devandito informe debe ser sometido a aprobación pola
asemblea xeral do GDR.
Cumprir as obrigas previstas na normativa de transparencia da actividade pública en canto á
publicidade activa e á subministración de información.
Proporcionarlle a Agader, á autoridade de xestión do PDR e/ou aos avaliadores designados por
esta, toda a información relacionada coa súa xestión na medida Leader que sexa necesaria para
realizar o seguimento e a avaliación da mesma.

O GDR, na súa condición de beneficiario da subvención, nos termos previstos no artigo 8 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia asume as seguintes funcións e obrigas específicas:
u)

Executar as actividades da submedida 19.4 do PDR (gastos correspondentes aos custes correntes
do GDR e animación e promoción do territorio) e xustificar os gastos correspondentes.
v) Promover ou participar, no seu caso, en proxectos de cooperación transnacional e interterritorial
fóra e dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo as bases reguladoras e as
convocatorias da Comunidade Autónoma de Galicia e, no seu caso, do Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
w) Integrarse nas redes de grupos de desenvolvemento rural, tanto a nivel da Comunidade
Autónoma como a nivel de todo o Estado.
x) Someterse ao Plan Galego de Controis Feader que sexa de aplicación á estratexia Leader de
Galicia 2014-2020, ás actuacións de comprobación da Agader e de control financeiro, así como a
calquera actuación de control e/ou inspección que proceda desenvolver por calquera organismo
nacional ou comunitario.
y) Aplicar as regras de información e publicidade sobre a axuda do Feader a que se refire o anexo
III do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión de 17 de xullo de 2014, polo que
se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento
Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)así como o Plan de comunicación do PDR.
2.3. Equipo xestor
O grupo conta cunha estrutura técnica que se dedica ao labor de dinamización, mobilización e promoción
para aplicar a estratexia deseñada para ese territorio co obxectivo de que xurdan proxectos que se poidan
financiar ao abeiro da medida Leader de Galicia. É o propio GDR quen se encarga de analizar e valorar os
proxectos en función duns criterios predefinidos.
Dentro de cada anualidade, a Xunta Directiva do GDR, logo da revisión por parte de Agader de cada un
dos expedientes, aprobará en réxime de concorrencia competitiva, a proposta de selección de proxectos
dos que posteriormente Agader emitirá a resolución.
O GDR, para a xestión da medida Leader no marco do PDR de Galicia 2014-2020 conta co seguinte equipo
técnico:
Xerente: José Mª Tobío Iglesias
Técnica: Teresa Aquino del Río
Administrativa: Isabel Taboada Portal
As funcións específicas do equipo de xestión (xerente, técnico e administrativo) son as seguintes:
• Mobilización, animación e dinamización: fomentar o coñecemento e participación da poboación no
programa.
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• Promoción e captación de iniciativas: fomentar que xurdan novas iniciativas, tanto no inicio do
programa coma no desenvolvemento do mesmo.
• Asesoramento e información acerca das diversas axudas financeiras ás que se pode acoller unha
iniciativa, dentro do programa ou outras convocatorias de axuda pública.
• Asesoramento a orientación dos promotores na realización e execución dos seus proxectos,
especialmente no referente a adecuación dos mesmos aos obxectivos e estratexias do programa.
• Informar á Xunta Directiva sobre o funcionamento e xestións realizadas polo equipo xestor.
• Realización de informes técnicos necesarios para o procedemento de instrución dos proxectos, incluíndo
a recepción, avaliación e análise da viabilidade dos proxectos.
• Realizar o procedemento necesario para proporcionar á Xunta Directiva a información suficiente dos
proxectos, co obxectivo de que esta emita a proposta de resolución correspondente sobre a concesión de
axudas
• Seguimento dos proxectos, incluíndo as accións correspondentes ao seguimento da estratexia definida
polo Grupo.
• Xestión administrativa, especialmente nos que se refire ao seguimento administrativo dos expedientes
que xere o programa.
• Atención e información ao público.
• Manter reunións e contacto cos equipos técnicos dos GALP do territorio para tratar de cooperar entre
todos no desenvolvemento do territorio e lograr enfocar os proxectos pola liña de axuda mais adecuada en
función do tipo de proxecto ou promotor.
• Asistir ás reunións con AGADER, con calquera outro organismo ou entidade que sexan necesarias para
o bo desenvolvemento do programa e do territorio.
• Reunións cos Axentes de Desenvolvemento Local de cada concello.

9

3.

BASES REGULADORAS E RÉXIME NORMATIVO.

3.1. CONVOCATORIA DE AXUDAS E CALENDARIO DE XESTIÓN.
3.1.1.

CONVOCATORIA DE AXUDAS LEADER

Agader mediante a Resolución do director xeral da Agader, do 29 de decembro de 2016, publica o Acordo do
consello de dirección da Agader do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que
se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR). Estas bases reguladoras establecen, en relación á:
Submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de
desenvolvemento local participativo), as condicións de subvencionabilidade e de xustificación
dos proxectos promovidos no territorio ao abeiro das convocatorias que a tal efecto se publiquen
en réxime de concorrencia competitiva, a través dos GDR.
Submedida 19.4 (custes correntes e animación), o réxime de xustificación dos custes correntes da
estratexia de desenvolvemento local (submedida 19.4A), así como as regras de
subvencionabilidade e de xustificación dos proxectos de animación (submedida 19.4B), seguindo
as regras xerais previstas nas bases reguladoras coas particularidades que se indican nas fichas de
elixibilidade VIII e IX.
No marco da metodoloxía Leader, o réxime de axudas así configurado, determina as condicións máximas
de subvencionabilidade de proxectos, que o GDR Pontevedra-Morrazo, na súa estratexias de
desenvolvemento local, ten concretadas ou limitadas.
3.1.1.1. Axudas ao abeiro da submedida 19.2
O procedemento de concesión de axudas iníciase mediante a publicación no DOG da convocatoria pública
por parte de AGADER anualmente; coa finalidade de que o GDR proceda á selección de proxectos.
O GDR seleccionará, en réxime de concorrencia competitiva, proxectos que sexan encadrables na estratexia
de desenvolvemento local seleccionada, segundo os obxectivos de dita estratexia, e de acordo coas bases
reguladoras de selección de estratexias de desenvolvemento local, aprobadas o 10 de febreiro de 2016 polo Consello de
Dirección da Agader, e co Réxime de axudas para a medida Leader de Galicia 2014-2020.
Aplicarase o procedemento de selección dos proxectos, non discriminatorio, transparente e con criterios
obxectivos predefinidos, que figura na estratexia de desenvolvemento local seleccionada.
3.1.2.

DOTACIÓN FINANCEIRA

A dotación financieira para a aplicación da EDLP a través do LEADER no marco do PDR de Galicia 20142020 no GDR Pontevedra-Morrazo é o importe reflectido no acordo do Consello de Dirección de Agader
do 16 de novembro de 2016 polo que se selecciona o GDR e a súa estratexia.
Taboa. Asignación inicial de fondos

GDR-15

DENOMINACIÓN

REPARTO (EUROS)

Asociación de Desenvolvemento
Rural Pontevedra-Morrazo

3.137.373,21 €

Esta dotación financeira asignada para a execución da estratexia de desenvolvemento local poderá variar
como consecuencia de modificacións no orzamento programado do PDR de Galicia 2014-2020, da
reprogramación solicitada polo GDR e aceptada pola Agader, da non liberación da porcentaxe que sobre
os fondos públicos totais asignados á medida Leader de Galicia 2014-2020 se corresponden coa “reserva de
rendemento” á que se fai referencia na epígrafe IX das bases reguladoras da selección de estratexias de
desenvolvemento local e de entidades colaboradoras, do ritmo de execución da citada estratexia, da
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redistribución de fondos entre estratexias dos GDR, do incumprimento da regra n+3 e doutras obrigas, así
como noutros casos similares.
3.1.3.

CALENDARIO DE XESTIÓN.

3.1.3.1. Prazo de presentación
O prazo de presentación de solicitudes estará vixente desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG
da convocatoria de Agader (dende o 31 de xaneiro de 2017) e durante todo o período de execución da medida
Leader, coa data límite que determine o GDR en función da dispoñibilidade de fondos, tendo en conta as
datas establecidas no calendario de xestión das bases reguladoras:
Data final de admisión de solicitudes para a primeira proposta anual de selección de proxectos:
31 de marzo de cada ano.
Data final de admisión de solicitudes para a segunda proposta anual de selección de proxectos: 31
de maio de cada ano.
3.1.3.2. Outras datas de xestión
Para a xestión da Estratexia de Desenvolvemento Local (EDL) teranse en conta tamén as seguintes datas:

-

Data final para a primeira proposta anual de selección de proxectos: 30 de xuño de cada ano.
Data final para a segunda proposta anual de selección de proxectos: 31 de agosto de cada ano.
Data final de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables polos promotores aos seus
provedores: 15 de outubro de cada ano.
Data final de xustificación de investimentos: 15 de outubro de cada ano.
Data final de concesión de axudas: 30 de setembro de 2020.
Data final de pagamentos aos titulares de proxectos da totalidade da axuda certificada: 30 de
novembro de 2020.

O director xeral de Agader, en previsión dunha ordenada xestión, execución e peche da medida Leader do PDR,
poderá variar as datas sinaladas, así como fixar outras para adecuar o ritmo de execución de proxectos á proximidade
das datas límite sinaladas.

3.2. ÁMBITO TERRITORIAL.
O ámbito territorial elexible dentro do LEADER 2014-2020 do GDR Pontevedra-Morrazo está composto
polos concellos de Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Marín, Moaña,
Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Soutomaior e Vilaboa.
Quedan excluídas, segundo as bases reguladoras as entidades singulares de poboación de máis de 6.000
habitantes (datos do INE 2014): núcleos urbanos de poboación de Cangas, Marín e Pontevedra; e os parques
empresariais sitos no concello de Pontevedra: polígono industrial do Campiño e parque empresarial do
Vao.
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3.3. REQUISITOS XERAIS E TIPOLOXÍA DE PROXECTOS.
3.3.1.
•
•
•

•
•
•
•

REQUISITOS XERAIS

Estar localizados no ámbito territorial elixible de actuación do GDR Pontevedra-Morrazo.
Ser viables técnica, económica e financeiramente para os proxectos de natureza produtiva, e técnica e
financeiramente para os non produtivos.
Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para
cada tipo de proxecto.
Se no momento da solicitude de axuda non se puidese acreditar o cumprimento da normativa, a obtención da
axuda quedará condicionada á presentación por parte do promotor dos documentos que acrediten o cumprimento
deste requisito no momento da solicitude de pagamento. O GDR informará ao promotor que debe iniciar o antes
posible os tramites de solicitude dos permisos e licencias perante as administracións competentes, co obxecto de
que o pago final da subvención non se vexa demorado como consecuencia da non acreditación dalgún requisito
esencial.
Ser finalista, é dicir, que na data da xustificación final dos investimentos ou gastos subvencionados
cumpran os obxectivos e funcións para os cales foron aprobados os proxectos.
Que o investimento para o cal se solicita a axuda non estea iniciado na data da presentación da
solicitude de axuda.
Coherencia e adecuación dos proxectos e actuacións coa estratexia de desenvolvemento local
participativa (EDLP) do GDR Pontevedra-Morrazo.
Os proxectos e actuacións deberán cumprir, ademais, as condicións de subvencionabilidade que se
especifican nas fichas de elixibilidade (FE) recollidas nas bases reguladoras.

3.3.2.

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS.

3.3.2.1. Submedida 19.2
Os proxectos poderán clasificarse en produtivos e non produtivos.
Proxectos produtivos: os que supoñan a realización dunha actividade económica con fin lucrativo
tendentes á produción de bens e/ou servizos e que supoñan unha creación e/ou mantemento do
nivel de emprego.
Proxectos non produtivos: os que teñan un interese público ou colectivo e non supoñan o inicio ou
desenvolvemento dunha actividade económica con finalidade lucrativa.
Os proxectos e actuacións subvencionables deberán encadrarse nalgunha das seguintes tipoloxías e fichas
de elixibilidade (FE) :
Investimentos no sector da produción agraria primaria (FE I)
Por razóns de coherencia e complementariedade con outras liñas de axuda específicas do PDR de Galicia
2014-2020, non serán subvencionables, como regra xeral, os proxectos encadrables no sector da produción
agraria primaria (inclúese na definición de produción agraria primaria a produción agrícola, gandeira e
forestal).
Non obstante, como excepción á regra xeral, serán subvencionables a través da medida Leader de Galicia
2014-2020, os investimentos seguintes:
Mellora da eficiencia enerxética das explotacións agrarias e/ou emprego de fontes de enerxía
renovables.
▪ A explotación agraria deberá estar en funcionamento, tendo declarada facturación real
pola venda dos seus produtos, e deberá posuír un CEA (código de explotación agraria)
ou rexistro oficial que corresponda á explotación agraria dunha antigüidade de polo
menos un ano anterior á data da solicitude de axuda.
▪ Nos supostos de mellora da eficiencia enerxética da explotación agraria deberá quedar
acreditada mediante a presentación dun plan empresarial, acompañado dun informe
emitido por técnico competente ou dunha auditoría enerxética. A redución dos custes
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-

derivados da mellora da eficiencia enerxética da explotación deberá acadar unha
porcentaxe mínima do 40%.
Pequenos proxectos, ata un máximo de 30.000 € de investimento total elixible, que supoñan o
inicio ou implantación dunha actividade agrícola, gandeira ou agroforestal, sempre que esta
constitúa unha actividade complementaria á actividade principal non agraria do promotor do
proxecto.
Nos supostos de proxectos promovidos por persoas físicas:
▪ O total da renda da unidade familiar no momento da solicitude de axuda, non poderá
ser inferior ao salario mínimo interprofesional vixente.
▪ O resultado final da previsión económica, xuntando a actividade principal non agraria e
a renda agraria derivada do proxecto, non poderá superar o quíntuplo do valor do
citado salario mínimo interprofesional.
Tomaranse en consideración para o cálculo da renda da unidade familiar no momento
da solicitude de axuda, a declaración dos impostos persoais sobre a renda.
O cálculo do resultado final da previsión económica realizarase en base aos módulos
fixados pola Consellería do Medio Rural para os plans de mellora de explotacións
agrarias
(http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/explotacions/2016/2016
norma_complementaria.pdf).
Para proxectos promovidos por promotores distintos a persoas físicas:
▪ O cálculo da renda inicial realizarase en base á última declaración tributaria efectuada,
tendo en conta a normativa que lle sexa aplicable a cada promotor segundo a súa
específica forma xurídica.

En ambos supostos, o promotor estará obrigado a dar de alta a explotación agraria que se implante a raíz
do investimento, no REAG (rexistro de explotacións agrarias de Galicia), así como a obter o
correspondente CEA (código de explotación agraria) con carácter previo á xustificación final do proxecto.
Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios (FE II)
Serán subvencionables os investimentos en activos fixos materiais para a creación, ampliación e
modernización de empresas destinadas á transformación e/ou comercialización de produtos agrarios,
considerando como tales os produtos enumerados no anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea,
excepto os produtos da pesca.
Así mesmo, considéranse incluídos nesta tipoloxía, os investimentos relativos a procesos de
transformación nos cales interveñan produtos non incluídos no anexo I do Tratado e estes sexan un
compoñente menor do produto final. Considerarase que son un compoñente menor cando a cantidade
total destes non supere o 15 % do peso total do produto final. Os investimentos relativos a procesos de
transformación nos que a porcentaxe de produtos non incluídos no anexo I do Tratado supere o citado
15% do peso total do produto final non estarán incluídos na regulación desta ficha de elixibilidade. Para
comprobar esta circunstancia terase en conta o peso dos produtos que se reflicta na etiqueta final do
mesmo.
Non obstante, unicamente serán elixibles os proxectos nos cales o importe total dos investimentos
subvencionables non exceda da contía máxima de 30.000€ que, por razóns de coherencia e
complementariedade entre os distintos departamentos da Xunta de Galicia, estableza o PDR de Galicia
para esta tipoloxía de proxectos que se poidan subvencionar a través da medida 19 (Leader) no período
2014-2020.
Os investimentos deben cumprir a normativa aplicable en materia de sanidade e benestar animal de ser o
caso:
Non se concederán axudas a solicitantes que presenten proxectos relativos a instalacións xa
existentes que non acrediten dispoñer de rexistro sanitario, ou que non cumpran, de ser o caso, a
normativa de benestar animal, ou a relativa á elaboración de produtos para alimentación animal.
Non se pagarán axudas a beneficiarios que non acrediten, tras a execución dos investimentos,
dispoñer de rexistro sanitario actualizado ou vixente, así como, de ser o caso, cumprir a
normativa de benestar animal ou a relativa á elaboración de produtos para alimentación animal.
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Esta acreditación non será esixida no caso de que os investimentos previstos, dadas as súas
características, non supoñan unha alteración das actividades da empresa que afecten o rexistro
sanitario vixente, ou alteren as condicións relativas ao benestar animal ou á elaboración de
produtos para alimentación animal.
Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais (FE III)
Investimentos relacionados coa transformación, utilización e/ou comercialización da madeira
como materia prima que sexan anteriores á primeira transformación industrial.
Serán subvencionables no caso de que estean dirixidos á produción de quebrado de madeira
e/ou de pellets para a xeración de enerxía e/ou fonte de calor. Poderán incluír a tala,
descortezado, troceado, almacenamento, tratamento de protección e secado e outras operacións
de traballo anteriores á primeira transformación industrial da madeira.
Os investimentos relacionados coa transformación, utilización e/ou comercialización da madeira
como materia prima que sexan posteriores á primeira transformación industrial serán
subvencionables a través da ficha de elixibilidade V (investimentos que supoñan a creación,
modernización ou ampliación de todo tipo de empresas que desenvolvan actividades non
agrarias).
Terá a consideración de primeira transformación as actividades posteriores ao primeiro aserrado
da madeira.
Non será subvencionable a adquisición de maquinaria para servizos forestais nin a subvencionabilidade ás
empresas cuxo única epígrafe no que están dadas de alta no CNAE sexa o correspondente a servizos
agrarios e/ou forestais.
-

Investimentos que supoñan diversificación das explotacións agrarias cara actividades non agrarias (FE
IV)
-

Proxectos que impliquen o inicio ou mellora dunha actividade produtiva complementaria á da
propia actividade agraria que se desenvolva na explotación (agraria), respondendo ao obxectivo
xeral de mellora da calidade de vida en zonas rurais e diversificación da economía rural, tales
como:
▪
Elaboración e venda de produtos artesanais.
▪
Agroturismo: acondicionamento e mellora das instalacións da explotación agraria de
cara a ofrecer servizos turísticos como actividades recreativas e de animación turística,
espectáculos, actividades de aventura ou natureza, actividades deportivas como golf,
náuticas, esquí, hípica e outras, actividades de valorización e divulgación do patrimonio
cultural, balnearios e centros de talasoterapia. Estes investimentos, en especial os que
supoñan a creación de novas prazas de aloxamento, estarán supeditados ao disposto no
Acordo de Colaboración asinado entre Agader e a Axencia de Turismo de Galicia.
▪
Servizos educativos, culturais, recreativos, ambientais asociados á valorización de
patrimonio natural e/ou cultural ou a ecosistemas agrarios e/ou forestais do territorio.
▪
Prestación de servizos á poboación.

Investimentos que supoñan a creación, modernización ou ampliación de todo tipo de empresas que
desenvolvan actividades non agrarias (FE V)
-

Proxectos que supoñan a creación, ampliación e modernización de pequenas empresas, en
sectores da economía distintos ao da produción agraria primaria, respondendo ao obxectivo xeral
de mellora da calidade de vida en zonas rurais e diversificación da economía rural.
▪
Entenderase por creación a posta en marcha dunha nova empresa ou, no caso de que a
empresa xa tivera actividade comercial con carácter previo á solicitude de axuda, a posta
en marcha dunha actividade distinta á que viñera desenvolvendo con carácter previo á
data da solicitude de axuda. Considérase que a actividade é distinta cando o grupo do
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▪

código nacional de actividades económicas (CNAE) correspondente á nova actividade
sexa distinto ao do CNAE correspondente á actividade ou actividades comerciais que
tivera a empresa con carácter previo á data da solicitude de axuda .
Por modernización entenderase a diversificación da produción dun establecemento en
novos produtos adicionais ou un cambio fundamental na natureza da produción ou na
tecnoloxía correspondente.

Os investimentos que se limiten a substituír un edificio ou unha máquina existente, ou partes dos mesmos,
por un edificio ou por outra máquina nova, unicamente serán subvencionables no caso de que a
substitución supoña ampliar a capacidade de produción en máis dun 25% con respecto á que viña
desenvolvendo o edificio ou a maquinaria substituída.
Investimentos en proxectos non produtivos (FE VI)
Poderán ser subvencionables:
1) Proxectos que teñan un interese público ou colectivo, é dicir, que afecten, interesen ou
beneficien dalgún xeito ao conxunto da poboación ou da sociedade en xeral, e que non
supoñan o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade económica. Entre outros:
▪
Proxectos relacionados co mantemento, recuperación e rehabilitación do patrimonio
cultural e natural das poboacións, das paisaxes rurais e de zonas de alto valor natural.
O departamento da Xunta competente na materia deberá acreditar o interese da
proposta ou ben estea definido como de interese no plan de mantemento, restauración,
mellora ou posta en valor do patrimonio natural ou cultural que o GDR poida elaborar e
que estea aprobado por Agader.
▪
Proxectos referidos á creación, mellora ou ampliación de todo tipo de servizos para a
poboación rural como as actividades recreativas e culturais, xunto coas correspondentes
infraestruturas a pequena escala.
2) No suposto de que o proxecto de interese público ou colectivo, conleve unha actividade
económica por si mesmo ou de maneira coadxuvante, terá a consideración de non produtivo
cando:
- Os ingresos que se xeren procedan de taxas no caso de proxectos promovidos por
entidades públicas locais.
- No resto dos casos, tanto para os proxectos promovidos por entidades públicas
locais en que os ingresos proceden de prezos públicos como nos casos de proxectos
promovidos por outros promotores distintos ás entidades públicas locais, os
proxectos poderán ter a consideración de non produtivos cando o beneficio neto
non chegue a superar o valor de capitalización do investimento ao xuro legal do
diñeiro.
3.3.2.2. Submedida 19.4
Os proxectos e actuacións subvencionables deberán encadrarse nalgunha das seguintes tipoloxías e fichas
de elixibilidade (FE) :
Proxectos de formación promovidos polos GDR coa finalidade de incrementar a empregabilidade da
poboación activa do territorio (FE VII)
Serán subvencionables os seguintes gastos:
a) O material funxible necesario para a realización da actividade formativa.
b) Gastos de desprazamento e axudas de custo do persoal docente, segundo as contías máximas que se
establezan para o grupo 2º no Decreto 144/2001, de 7 de xuño, sobre axudas de custe para o persoal
con destino na Administración autónomica de Galicia ou normativa que o substitúa.
c) Aluguer de instalacións e equipamentos.
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d) Gastos de contratación de persoal docente e expertos, tendo en conta que o persoal encargado de
impartir a actividade formativa deberá ser tecnicamente apto e xustificadamente elixido para a
actividade.
e) Os gastos imputables á estratexia Leader limitaranse ás tarifas vixentes para o persoal formador dos
cursos oficiais organizados pola Consellería do Medio Rural
(http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/formacion/continua/2016/circular_programacion
_2016.pdf)
Gastos correntes ou de funcionamento dos GDR (FE VIII)
Para a correcta aplicación da EDL e para o cumprimento das súas funcións, o GDR deberá dotarse dos
medios persoais e materiais axeitados, para o cal poderá realizar os seguintes tipos de gastos de
funcionamento:
a) Gastos de persoal, que terá a cualificación suficiente para asumir o peso principal da xestión da
estratexia. Os ditos gastos incluirán retribucións salariais, cotizacións á seguridade social e
indemnizacións.
b) Asistencia á xestión en aspectos puntuais necesarios para a correcta aplicación da estratexia.
c) Subministracións exteriores.
d) Compra ou aluguer de material informático, telemático e de reprografía, material de oficina e similar.
e) Gastos relativos á sede do GDR (aluguer, acondicionamento, equipamento, gastos correntes en auga,
electricidade, internet, etc...).
f) Gastos referidos á constitución de avais ou de garantías bancarias que sexan necesarios para a
tramitación e concesión dos anticipos correspondentes á axuda pública destinada aos gastos correntes
e de animación do GDR.
g) Gastos de constitución de pólizas bancarias.
h) Gastos vinculados ao traballo en rede.
i) Gastos correspondentes a actividades formativas do equipo xestor do GDR.
j) Outros gastos necesarios para realizar as funcións que lle corresponden como entidade colaboradora
de Agader, tales como os gastos de representación institucional ata un importe máximo de 1.000 euros
por ano, as axudas de custo e desprazamento, gastos asociados ás reunións dos órganos de decisión do
GDR, a excepción de calquera tipo de retribución por asistencia a elas.
Non se consideran subvencionables os gastos por despedimentos improcedentes. Tampouco os xuros
debedores das contas bancarias, nin os xuros, as recargas, as sancións administrativas e penais, o IVE
recuperable, así como os demais impostos indirectos que sexan susceptibles de recuperación ou
compensación segundo a normativa nacional vixente e os gastos que se deriven de procedementos
xudiciais que afecten aos GDR.
O GDR terá en conta as seguintes regras sobre os gastos de funcionamento con cargo á estratexia de
desenvolvemento local :
k) Para as axudas de custo:
En territorio nacional aplicarase o réxime e as contías previstas na Administración autonómica
galega para o grupo 2º , tanto se a actividade ten lugar no territorio de Galicia como fóra.
Fóra do territorio nacional serán de aplicación o réxime e as contías previstas para o grupo 2º no
anexo III do Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo,
ou, no seu caso, na normativa que o substitúa.
uso do vehículo particular con cargo á estratexia de desenvolvemento local limitarase á contía
máxima por quilómetro percorrido prevista na normativa da Administración autonómica galega
para o persoal ao seu servizo.
Para a imputación das compensacións sinaladas neste apartado que teñan como causa
desprazamentos fóra do territorio do GDR, o equipo xestor do GDR deberá solicitar previamente,
e obter da Agader, autorización expresa, indicando a causa do desprazamento. Este último
requisito non será aplicable no caso de convocatoria expresa por parte de Agader.
l) Os gastos correspondentes ás actividades formativas e cursos de interese para o equipo xestor do GDR,
limitaranse a un máximo do 1% do total dos fondos públicos asignados á submedida 19.4 (custos
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correntes e animación). Serán propostos pola Xunta Directiva do GDR e xustificarase o interese para o
equipo xestor do grupo.
O custe destas actividades formativas limitaranse ás contías máximas vixentes para o persoal
formador dos cursos oficiais organizados pola Consellería do Medio Rural ou doutros
organismos públicos da Comunidade Autónoma
(http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/formacion/continua/2016/circular_program
acion_2016.pdf)
O persoal docente deberá ser tecnicamente apto e xustificadamente elixido para a actividade
formativa, que poderá ter carácter aberto a calquera persoa do territorio de actuación do GDR
interesada na actividade formativa.
Gastos de animación e de promoción territorial (FE IX)
Para a correcta aplicación da estratexia de desenvolvemento local, o GDR deberá executar proxectos de
animación e de promoción da estratexia e do territorio. No marco da animación, o GDR poderá promover
actividades do seguinte tipo:
a) Difusión da estratexia no territorio de actuación.
b) Encontros, xornadas, seminarios, congresos.
c) Estudos, informes, publicacións.
d) Mapas, guías, edición de material de promoción, valorización e difusión do territorio, portais e
páxinas web.
e) Viaxes, presenza en feiras e eventos.
f) Sinalizacións turísticas.
g) Rutas.
h) Proxectos sectoriais colectivos, de coordinación, accións conxuntas.
i) Valorización do patrimonio cultural inmaterial.
j) Accións de sensibilización para difundir as condicións medioambientais do territorio, así como os
efectos negativos do cambio climático e as posibles accións de mitigación que se adopten no
territorio.
O GDR distribuirá a axuda destinada aos proxectos regulados nesta cláusula tendo en conta as seguintes
regras:
a) As axudas de custo limitaranse ás regras e contías establecidas no artigo 58.2 a) das bases reguladoras,
que son as descritas para a tipoloxía de proxectos anterior.
b) O conxunto dos seguintes gastos non excederá do 10% do total da submedida 19.4 (custes correntes e
animación):
Encontros, xornadas, seminarios e congresos.
Estudos, informes e publicacións.
Viaxes e presenza en feiras, sen que podan viaxar ou asistir a feiras con cargo á estratexia máis de
dúas persoas en cada ocasión, salvo que, en casos xustificados, Agader autorice a asistencia de
máis persoas.

3.3.2.3. Limitacións sectoriais
Tendo en conta o carácter transversal da medida Leader, cómpre establecer as seguintes limitacións
sectoriais por razóns de complementariedade e de coherencia con outras intervencións públicas que
incidan sobre o territorio rural galego.
Por outra parte, a Agader poderá solicitar informes e asinar convenios de colaboración cos distintos
departamentos da Xunta de Galicia, coa finalidade de garantir a citada coherencia e complementariedade.
a) Para os investimentos en establecementos turísticos e para os investimentos en actividades
económicas do sector servizos no marco do sector da hostalería, rexerá o convenio de
colaboración asinado entre a Agader e a Axencia Turismo de Galicia no marco do PDR de Galicia
2014-2020.
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b)

Para os investimentos no sector das enerxías renovables: quedan excluídos de financiamento
calquera tipo de investimentos en enerxías renovables para venda á rede.
c) No ámbito dos investimentos en actividades económicas do sector servizos (talleres, tinturarías,
lavandarías, clínicas, tanatorios, asesorías, perrucarías, despachos profesionais e calquera outra actividade
asimilada ás anteriores do sector servizos): É de aplicación o determinado na Estratexia de
Desenvolvemento Local (EDL) do GDR Pontevedra-Morrazo aprobada e seleccionada por
Agader.
d) No ámbito dos investimentos no sector do comercio polo miúdo: É de aplicación o determinado
na EDL do GDR Pontevedra-Morrazo aprobada e seleccionada por Agader
e) Os investimentos que consistan na adquisición de maquinaria para a realización de servizos
agrarios e/ou forestais quedan excluídos de financiamento a través da medida Leader de Galicia
2014-2020.
f) Para a realización de investimentos en centros sociais, así como o seu acondicionamento e
equipamento haberá que estar ao disposto na EDL do GDR Pontevedra-Morrazo aprobada e
seleccionada por Agader
A contía máxima de axuda por cada proxecto que supoña un investimento en creación, reforma
ou ampliación dun local social non poderá exceder os 50.000 € por proxecto.
g) Os investimentos consistentes na elaboración de estudos, edición de libros ou guías e páxinas web
terán un límite máximo de axuda de 10.000 € por proxecto.
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3.4. RÉXIME XERAL DE SUBVENCIONABILIDADE DOS GASTOS.
3.4.1.

Gastos subvencionables

Con carácter xeral, poderán subvencionarse os gastos necesarios para cumprir coa finalidade do proxecto,
sempre que o seu valor non exceda ao do valor normal de mercado.
a) A construción, adquisición e mellora de inmobles que vaian a ser utilizados en relación cos
obxectivos do proxecto. No caso de adquisición de inmobles, a porcentaxe subvencionable non
poderá superar o 50% do total dos gastos subvencionables.
b) A adquisición de terreos ata o límite do 10% do total dos gastos subvencionables.
c) A adquisición de maquinaria e equipamento novos.
Tamén poderán ser subvencionables os gastos en arrendamentos financeiros con opción de
compra de adquisición de activos subvencionables, incluído, no seu caso, o valor da opción de
compra, excepto a marxe do arrendador, xuros dos custos de refinanciamento, gastos xerais ou
seguros, polo período de vida útil do activo e sen superar o custo de mercado ou a parte
proporcional se o contrato finaliza antes.
Unicamente serán subvencionables os pagos aboados polo arrendatario ao arrendador dentro do
período de subvencionabilidade dos gastos, nos casos nos que se exerza o dereito á opción de
compra dentro deste período. Para estes efectos, considérase que o período de
subvencionabilidade dos gastos finaliza o día que remata o prazo de execución e xustificación da
operación subvencionada.
d) Investimentos intanxibles como a adquisición e o desenvolvemento de programas informáticos,
así como a creación de páxinas web, estudos e publicacións.
e) Custes xerais vinculados aos gastos de investimento, tales como honorarios de arquitectos,
enxeñeiros e asesores, honorarios relativos ao asesoramento sobre a sustentabilidade económica e
ambiental, incluídos os estudos de viabilidade.
Os custes xerais descritos neste apartado non poderán superar o 12% do custe total
subvencionable das operacións de investimento aos que estean vinculados.
f) Gastos notariais e rexistrais derivados do inicio da actividade prevista no proxecto, así como a
adquisición de patentes e licenzas, dereitos de autor e marcas rexistradas.
A suma dos gastos sinalados neste apartado f) xunto coa suma dos gastos en custes xerais
sinalados no apartado anterior e) non poderá superar o 20% do conxunto dos gastos
subvencionables do proxecto.
g) Medios e equipos de transporte:
En proxectos de natureza produtiva:
Adquisición de vehículos de transporte afectos en exclusiva a actividades empresariais ou
profesionais, segundo se define na normativa tributaria vixente, en proxectos que dean lugar
ao inicio dunha actividade económica.
Gastos derivados da adecuación de vehículos de transporte de mercadorías para o
desenvolvemento da actividade, sempre que non estean obrigados legalmente a esa
adecuación unha vez iniciada a actividade.
En ningún caso se subvencionará a adquisición e/ou adecuación de vehículos no sector do
transporte.
▪
Enténdese que operan no sector do transporte as empresas que se dediquen ao transporte de
pasaxeiros aéreo, marítimo, por estrada ou ferrocarril e por vía navegable; ou aos servizos de
transporte de mercadorías por conta allea. Para determinar se a empresa opera no sector do
transporte atenderase ao disposto nos epígrafes da clasificación nacional de actividades
económicas (CNAE) onde dita empresa teña encadrada a súa actividade ou actividades
profesionais.
En proxectos de natureza non produtiva:
Poderán subvencionarse os gastos de adquisición ou da adecuación de vehículos de
transporte que estean asociados á prestación de servizos sociais básicos como a atención a
persoas maiores, a persoas dependentes ou a persoas con mobilidade reducida sempre que
non estean obrigados legalmente a esa adecuación unha vez iniciada a actividade.
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3.4.2.

Gastos non subvencionables

Con carácter xeral, para todas as operacións, non son subvencionables:
a) Os investimentos de reparación e mantemento das instalacións, así como a reposición ou simple
substitución de equipamento e maquinaria, salvo que a nova adquisición corresponda a
equipamentos ou maquinaria diferenciada dos anteriores, ben pola tecnoloxía utilizada ou
porque mellore a súa capacidade de produción nunha porcentaxe superior a un 25%, que deberá
xustificarse achegando un informe dun técnico competente ou dun organismo debidamente
autorizado.
b) O IVE recuperable polo promotor do proxecto, así como os demais impostos indirectos que sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, así como os impostos persoais sobre a renda.
c) Os gastos de funcionamento da operación subvencionada e material funxible en xeral, sen
prexuízo do disposto con carácter particular nas tipoloxías de proxectos de custes correntes,
animación e á formación promovida polos GDR.
d) Maquinaria, equipamento e materiais de segunda man.
e) A execución por medios propios, o traballo voluntario non remunerado ou man de obra propia,
así coma os materiais de igual procedencia.
f) Os intereses debedores das contas bancarias.
g) Os investimentos realizados con carácter previo á presentación da solicitude de axuda, coa
excepción dos custes xerais vinculados a gastos de investimento.
h) Os investimentos que substitúan a outros que fosen financiados polo fondo Feader ou outro
fondo comunitario e non transcorresen, polo menos, 5 anos, contados dende a data da realización
do investimento.
i) Os investimentos de reforma ou rehabilitación de inmobles cuxa construción ou adquisición sexa
financiada polo fondo Feader ou outro fondo comunitario e non transcorresen polo menos 5 anos
contados dende a data da realización do investimento.
j) Os xuros, recargas, multas coercitivas e sancións administrativas.
k) Os gastos de procedementos xudiciais.
l) A compra de dereitos de produción agraria, animais e plantas anuais e a súa plantación en
investimentos no sector agrario.
m) Os conceptos de “gastos xerais” e “beneficio industrial”, agás nos proxectos de promoción
pública cando estas partidas formen parte do prezo de licitación de acordo coa normativa de
contratación administrativa.
n) Quedan excluídos aqueles investimentos promovidos polas entidades públicas locais
relacionados coa prestación dos servizos enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, así como os servizos esenciais para os que o artigo 86 da
citada lei declara a reserva a favor das entidades públicas locais e os de prestación mínima
previstos no artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
o) Os proxectos de sinalización territorial.
p) Investimentos non relacionados directamente coas actividades desenvolvidas polo solicitante, así
como as obras de simple ornamentación.
q) Os gastos financeiros producidos como consecuencia do investimento.
3.4.3.

Particularidades nos gastos subvencionables segundo as fichas de elixibilidade.

As regras de subvencionabilidade dos gastos serán as establecidas previamente con carácter xeral, coas
excepcións e matizacións que se realizan para as seguintes tipoloxías de medidas:
- Investimentos no sector da produción agraria primaria (FE I)
A adquisición de maquinaria automotriz non será subvencionable para os proxectos de mellora de
eficiencia enerxética e/ou emprego de enerxías renovables.
A moderación de custes realizarase mediante a comparación de ofertas diferentes, xunto coa aplicación
dos módulos máximos de referencia para aqueles investimentos que sexan subvencionables e para os que
a Consellería de Medio Rural teña establecidos os citados módulos máximos.
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- Investimentos en proxectos non produtivos (FE VI)
Excepcionalmente, poderá ser subvencionable o aluguer de instalacións e equipamentos nos proxectos nos
que algún dos beneficiarios recollidos para esta tipoloxía de proxecto participe nalgún proxecto
consistente nun certame, evento ou feira que reúna os requisitos para ter a consideración de proxecto non
produtivo ao abeiro do recollido nas bases reguladoras.

3.4.4.

Moderación de custes

Os custes deberán corresponder a prezos de mercado. Débese respectar a moderación de custes, tal como
establece o artigo 48 do Regulamento de execución (UE) n.º 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014,
polo que se establecen disposicións de aplicación do regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo
e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento
rural e a condicionalidade.
a) Para todos os gastos incluídos na solicitude de axuda deberase solicitar como mínimo 3 ofertas de
diferentes provedores con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo,
salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente
número de entidades que o subministren ou presten, circunstancia que deberá ser xustificada
expresamente nunha memoria. Neste suposto, de que non exista no mercado número suficiente de
entidades que subministren o ben e que polo tanto non se presenten un mínimo de 3 ofertas de
distintos provedores, a moderación de custes acreditarase mediante o informe dun taxador, perito ou
dun organismo público autorizado que acredite o seu valor de mercado
Nos supostos de que o beneficiario subcontrate, total ou parcialmente, a actividade que constitúa o
obxecto da subvención, nos termos previstos no artigo 27.2 da LGS, tamén deberán achegarse un
mínimo de tres ofertas de diferentes provedores.
Deberá remitirse o contido de cada unha das ofertas, e non se admitirá o certificado, informe,
invitacións realizadas ou documento similar indicando que se solicitaron e se tiveron en conta tales
ofertas na elección da proposta escollida sen que se concrete o seu alcance.
As ofertas presentadas deberán incluír os mesmos elementos para ser comparables.
b) Agader comprobará que as ofertas presentadas sexan auténticas, de provedores reais e independentes,
que estean suficientemente detalladas, con clara identificación da razón social do provedor e data de
expedición. Unicamente serán admisibles ofertas que inclúan conceptos definidos e desagregados. Non
se admitirán conceptos de orzamentos sen desagregar tales como “outros”, “imprevistos” ou partidas
alzadas. Tampouco serán admisibles ofertas de compracencia ou ficticias, nin ofertas de provedores
que non teñan no seu obxecto social nin no seu CNAE a habilitación para a prestación do servizo ou
para a subministración do ben ofertado.
c) Os provedores non poderán estar vinculados co promotor do proxecto ou cos seus órganos directivos
ou xestores, agás que concorran as seguintes circunstancias:
Que a contratación da subministración do ben ou da prestación do servizo se realice de acordo
coas condicións normais de mercado.
Que se solicite a Agader e se conceda a súa previa autorización.
d) As ofertas solicitadas para cada gasto tampouco poderán proceder de empresas vinculadas entre si,
nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público. Non se admitirán supostos de
autofacturación.
a) A non vinculación das empresas provedoras, nin entre elas nin co promotor do proxecto, acreditarase a
través dunha declaración responsable do solicitante (Anexo VI-B: Declaración sobre as Ofertas Solicitadas e
Elixidas).
e) A escolla entre as ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía e debe
xustificarse expresamente nunha memoria cando esta non recaia na oferta máis económica. No caso de
non xustificarse adecuadamente, considerarase como importe máximo subvencionable para ese
concepto o correspondente á proposta máis económica.
f) A escolla da oferta ou ofertas presentadas vinculan ao promotor de cara ao desenvolvemento do
proxecto, no caso de ser beneficiario da axuda. Excepcionalmente, poderá substituírse o provedor da
oferta escollida, neste apartado, debendo, non obstante, respectarse o importe máximo da oferta ou
ofertas escollidas. Non se considerarán subvencionables os gastos incluídos na solicitude de axuda que
non veñan avalados polas ofertas presentadas nos termos expostos.
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g) As entidades públicas de carácter local ou comarcal, poderán documentar a elección da oferta máis
vantaxosa xunto coa primeira solicitude de pagamento, achegando unha certificación ou informe do
secretario/interventor ou, de ser o caso, do empregado público que de acordo coa estrutura
organizativa do concello teña atribuída as competencias en materia de contratación pública,
acreditando que o procedemento de contratación se tramitou nos termos previstos no Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do
sector público.
Este informe ou certificación acompañarase do listado de comprobación para operacións de
investimento público que estará a dispor dos interesados na sede do GDR e que tamén poderá
descargarse da páxina web de Agader: http://agader.xunta.es
Nos supostos de que o contrato estea calificado como menor, deberán achegarse necesariamente
un mínimo de tres ofertas de diferentes provedores con carácter previo á contratación.
h) Compételle ao equipo xestor do GDR a realización, sinatura e remisión a Agader, xunto co informe
control de elixibilidade (ICE), dun documento tipo “check list”, segundo modelo normalizado
facilitado por Agader e no que se reflexará a comprobación das ofertas presentadas nos termos
expostos
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3.5. BENEFICIARIOS.
Poderá ser beneficiario destas axudas calquera persoa física ou xurídica que promova un proxecto no
ámbito de actuación do GDR Pontevedra-Morrazo.
Con carácter xeral, poderán ser beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro das bases reguladoras:
a) As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
b) As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e
entidades dependentes das anteriores.
c) As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.
Non poderán ser beneficiarias as seguintes entidades:
a) As agrupacións de persoas xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade que
careza de personalidade xurídica propia.
b) As empresas en crise, de acordo coa definición e condicións establecidas nas Directrices comunitarias
sobre as axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas non financeiras en crise
(2014/C 249/01). Para verificar o cumprimento deste requisito, as empresas presentarán coa solicitude de axuda
unha declaración de non atoparse en situación de crise conforme a normativa comunitaria.
c) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas como consecuencia dunha
decisión previa da Comisión Europea que as declare ilegais e incompatibles co mercado común.
d) As empresas que operen no sector da pesca, da acuicultura e/ou da transformación e comercialización
de produtos pesqueiros.

3.5.1. Requisitos
Os beneficiarios haberán de cumprir os requisitos que se inclúen a continuación:
a) Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non ter
débedas pendentes de ningunha natureza coa Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Non estar incurso en ningún dos supostos previstos nos parágrafos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) e en particular, non ter sido condenado mediante
sentenza firme coa perda da posibilidade de obter subvencións públicas.
c) Cumprir os requisitos de pequena empresa, nos termos regulados no anexo I do Regulamento (UE) nº
651/2014, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co
mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea:
1º) Empregar a menos de 50 persoas.
2º) Ter un volume de negocio anual ou un balanzo xeral anual que non supere os 10 millóns de
euros.
-Para a definición de empresa, así como para o cálculo dos efectivos e importes financeiros da mesma, tomarase en
consideración o disposto no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014.
-De ser o caso, a cualificación de pequena empresa tomará en consideración os datos das empresas asociadas e
vinculadas para o cálculo de efectivos e importes financeiros, nos termos previstos no artigo 3 do citado anexo I do
Regulamento (UE) nº 651/2014.
d) Cumprir os demais requisitos que, en función da tipoloxía de proxectos, se especifican nas fichas de
elixibilidade (FE) do capítulo VII das bases reguladoras para aquelas tipoloxías de proxectos
específicas que os establecen.
Cando o beneficiario sexa unha persoa xurídica, os membros asociados do beneficiario que se
comprometan a efectuar, en nome e por conta deste, a totalidade ou parte das actividades que
fundamenten a concesión da subvención terán igualmente a consideración de beneficiarios da subvención,
polo que tamén deberán cumprir e acreditar os requisitos esixidos para cada tipo de beneficiario.
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3.5.2. Os beneficiarios nas distintas

tipoloxías de proxectos subvencionables. As fichas de

elixibilidade.

-

Ficha de elixibilidade I : os investimentos no sector da produción agraria primaria.
Poderán ser promotores os titulares das explotacións agrarias (que dispoñan dun CEA ou do rexistro
oficial que corresponda) e que leven como mínimo un ano de antigüidade.
Para os proxectos de investimentos en implantación de novas actividades agrarias, complementarias a
unha actividade non agraria do promotor, poderán ser beneficiarios as persoas físicas ou xurídicas de
carácter privado.

-

Ficha de elixibilidade III: os investimentos en transformación e comercialización de produtos
forestais.
Poderán ser promotores as persoas físicas ou xurídicas de carácter privado, non obstante, os proxectos que
sexan promovidos por comunidades ou mancomunidades de montes veciñais en man común ou por
agrupacións de propietarios serán subvencionables no caso de que inclúan unha extensión superior ás 15
hectáreas.

-

Ficha de elixibilidade IV: os investimentos que supoñan diversificación das explotacións agrarias
cara actividades non agrarias
Os beneficiarios serán exclusivamente os membros dunha unidade familiar, ata o segundo grado de
relación, ligados a unha explotación agraria, entendendo como tales as persoas físicas ou xurídicas ou
grupo de persoas físicas ou xurídicas, con excepción dos traballadores agrarios.
Nos casos nos que un membro da unidade familiar da explotación sexa unha persoa xurídica ou un grupo
de persoas xurídicas, ese membro debe exercer unha actividade agrícola na explotación no momento no
que se presente a solicitude de axuda.
Tratándose de persoas físicas, a acreditación do carácter de beneficiario esixe que se autorice a Agader a
consulta dos datos de residencia ou no seu caso, a presentación, xunto co resto da documentación que
requira o proxecto, do certificado de empadroamento municipal, para os efectos de constatar a
convivencia do solicitante na explotación agraria.

-

Ficha de elixibilidade VI: os investimentos en proxectos non produtivos.
Unicamente poderán ser beneficiarios desta tipoloxía de proxectos, as entidades sen ánimo de lucro, as
entidades públicas locais e as comunidades de montes veciñais en man común ou as súas
mancomunidades.

3.5.3. Obrigas dos beneficiarios dunha subvención LEADER.
Son obrigas dos beneficiarios as establecidas, con carácter xeral, no artigo 11 da LSG e, en particular, as
establecidas nas bases reguladoras e na resolución de concesión. En particular, os beneficiarios asumirán
as seguintes obrigas:
a) Respectar o destino do investimento, polo menos, durante os 5 anos posteriores á data da resolución de
pagamento final, salvo que existan prazos de maior amplitude aplicables no ámbito da Xunta de
Galicia para proxectos determinados, caso en que se aplicarán estes.
b) Manter os empregos consolidados durante os 5 anos posteriores á data da resolución de pagamento
final do proxecto. A efectos de mantemento de emprego considéranse empregos consolidados os
resultantes da análise e valoración do informe de vida laboral, presentado polo promotor, referentes
aos últimos doce meses contados dende a data de solicitude de axuda.
c) Manter durante os 5 anos posteriores á data da súa efectiva creación, os empregos que teña a obriga de
crear, segundo a valoración acadada en relación con este punto nos criterios de selección. Só
computarán como empregos de nova creación os creados con posterioridade á data da solicitude de
axuda. Naqueles proxectos que creen 5 ou máis empregos, un terzo destes deberán estar cubertos no
momento da solicitude do pagamento final do expediente, admitíndose, respecto dos restantes, que se
creen no prazo máximo de 6 meses a contar desde a data do pagamento final.
Tanto o emprego consolidado como o de nova creación computaranse en termos equivalentes ás
UTAS (unidades de traballo anual).
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d) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, polo menos, durante o
período de permanencia dos investimentos e está obrigado a facilitar a información que lle requira
Agader e a someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro dos órganos competentes da
Administración autonómica, estatal e comunitaria no exercicio das súas funcións; en especial, aos
controis sobre o terreo e controis a posteriori que poida realizar o órgano xestor de acordo cos artigos
49 e seguintes do Regulamento (UE) nº 809/2014.
e) Facilitar, en aplicación do disposto no artigo 71 do Regulamento (UE) nº 1305/201, á Autoridade de
Xestión do PDR de Galicia 2014-2020, aos avaliadores designados ou a outros organismos nos que a
dita Autoridade delegase a realización das tarefas, toda a información necesaria para realizar o
seguimento e a avaliación do programa.
f) Comunicar a obtención doutras axudas, ingresos ou recursos públicos ou privados que financien as
operacións subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentaron a
concesión da subvención, no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á
xustificación da aplicación dos fondos percibidos.
g) Levar un sistema de contabilidade separado ou ben un código contable adecuado para todas as
transaccións relativas ao proxecto subvencionado, segundo resulta do artigo 66 do Regulamento (UE)
nº 1305/2013.
h) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos
termos esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como
cantos estados contables e rexistros específicos sexan esixidos nas bases reguladoras, coa finalidade de
garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control.
i) Publicitar a concesión da axuda do seguinte xeito, segundo establece o anexo III do Regulamento (UE)
nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo polo que se establecen disposicións de aplicación do
Regulamento (UE) nº 1305/2013:
Colocarase unha placa explicativa con información sobre o proxecto, na que se destacará a axuda
financeira da Unión Europea, que deberá permanecer durante todo o período de mantemento dos
investimentos.
No caso de que o beneficiario teña sitio web de uso profesional, incluirá unha breve descrición da
operación con referencia ao financiamento da Unión Europea, que deberá permanecer durante a
execución do proxecto e, cando menos, ata a data do pagamento final da axuda.
O 25 % do espazo, como mínimo, dos paneis e placas estará ocupado pola descrición do proxecto,
o emblema da Unión e o lema: «Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa
inviste no rural». Incorporará ademais o logotipo de Leader e os logotipos de todas as
administracións financiadoras. Os GDR e Agader a través das súas respectivas páxinas web
facilitarán aos beneficiarios os modelos de paneis e placas.
Os gastos derivados da instalación de placas e paneis terán a consideración de custo elixible.
Se o investimento consiste na adquisición de maquinaria ou elementos móbiles, a publicidade
levarase a cabo mediante a colocación dun adhesivo perdurable. No caso de estudos,
publicacións e outros materiais gráficos, a publicidade levarase a cabo mediante a inclusión dos
logotipos e lema descritos na portada.
j) Facilitar a información que lle requira o Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de
Contas e o Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das
subvencións.
Os bens subvencionados quedarán afectos á operación subvencionada un mínimo de 5 anos desde a
resolución de pagamento final, salvo que existan prazos de maior amplitude aplicables no ámbito da
Xunta de Galicia para proxectos determinados, caso en que se aplicarán estes.
No caso de bens inscritibles nun rexistro público, deberá facerse constar na escritura esta circunstancia, así
como o importe da subvención concedida, debendo ser obxecto estes extremos de inscrición no
correspondente rexistro público.
No caso dos proxectos non produtivos que financien gastos que consistan en estudos, planos, proxectos
técnicos ou outros de natureza similar garantirase o acceso de calquera interesado ao seu contido durante
un período mínimo de 5 anos a contar dende a data da resolución de pagamento final do expediente.
Neste senso o GDR ou Agader poderán en calquera momento requirirlle ao beneficiario que facilite a súa
exhibición coa finalidade da publicación na web do GDR e/ou na de Agader.
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3.6. BAREMO E NORMAS DE XESTIÓN DA EDLP.
3.6.1.

Límites de axuda.

Para a adecuada selección de operacións financiables, no marco do Programa Leader, é necesario que se
cumpran unha serie de requisitos, que reforzan o papel que desempeña a estratexia local na priorización
duns proxectos ou outros. Este proceso pretende garantir a correspondencia entre os retos e obxectivos
que formula o territorio, en relación ás súas necesidades e querencias, e tamén a concorrencia competitiva
á hora da presentación dos proxectos.
O proceso para a selección de proxectos que optarán ao financiamento do citado programa, respectará e
terá como referencia os principios básicos da “gobernanza” das entidades públicas, o marco institucional e
xurídico do dereito aplicable (tanto comunitario coma nacional) e outra normativa vixente en materia de
axudas e fondos públicos, ou ben a normativa sectorial que lle afecte.
A aplicación do enfoque de DLP (Desenvolvemento local participativo) leva implícito un marco
orzamentario, do cal vai a dispoñer directamente o GDR neste período de programación (2014-2020) do
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Este orzamento estrutúrase en dous apartados, que
denominamos submedidas:
• 19.2. Apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local
participativo.
• 19.4.A. Custos correntes da estratexia de desenvolvemento local; e 19.4.B. Accións de animación e
promoción.
A submedida 19.2 é o que coñecemos como o programa de axudas, o cal vai a poñer en disposición dos
axentes do territorio unha dotación orzamentaria para financiar os proxectos que promovan, co obxectivo
de implementar a estratexia local de desenvolvemento local no territorio. O programa de axudas poderá
contemplar financiamento para proxectos ou investimentos de carácter produtivo ou non produtivo.
Considérase que son proxectos ou investimentos de carácter produtivo, ao conxunto de actividades de
carácter empresarial fundamentalmente, que supoñen a realización dunha actividade económica, de
produción de bens ou servizos. Estes proxectos pretenden garantir unha suficiencia económica, para os
seus promotores a longo prazo. Dentro do marco de financiamento, estes proxectos deben supoñer
alomenos o 65% do orzamento total disponible do programa de axudas.
Os proxectos ou investimentos de carácter non produtivo, son pola contra, actividades non lucrativas que
non deben supoñer o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade económica. Se o proxecto supón unha
actividade económica, terá a consideración de non produtivo cando os ingresos que se xeren procedan de
taxas no caso de proxectos promovidos por entidades locais. No resto de casos, tanto para os proxectos de
entidades públicas locais en que os ingresos procedan de ingresos públicos como no caso de proxectos
promovidos por outros promotores distintos ás entidades públicas locais, os proxectos terán a
consideración de non produtivos cando o beneficio neto non chegue a superar o valor de capitalización do
investimento ao xuro legal do diñeiro. De todos os xeitos, estes proxectos perseguirán a satisfacción do
interese público ou colectivo. Estes proxectos poden ser promovidos por entidades sen ánimo de lucro,
entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais en man común ou as súas mancomunidades.
Por outra banda están a submedida 19.4, que é a parte do orzamento total da EDLP, da cal vai a dispoñer
o GDR para implementar a mesma e para afrontar o seu funcionamento como entidade colaboradora, na
aplicación do programa de axudas do FEADER. Dentro deste apartado podemos diferenciar:
• 19.4.A. Son os custos correntes, vinculados ao funcionamento ordinario do GDR. Dentro dos
mesmos falamos de custos de persoal e equipo técnico do GDR, compra ou aluguer de
equipamentos, custos asociados ao funcionamento da sede do GDR (alugueres, equipamentos,
gastos correntes, etc.), custos de formación do equipo técnico do GDR, custos do traballo en rede,
custos de contratación de asistencias técnicas para apoiar á xestión, custos bancarios (avais o
garantías bancarias e gastos de constitución de pólizas de creto) ou outros custos (representación
institucional, axudas de custo, gastos de desprazamentos, etc.).
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•

19.4.B. Os custos de animación e promoción territorial, son aqueles que pretenden poñer en valor
o territorio, ao propio GDR e á súa estratexia. Estas actuacións tentarán reforzar o papel do GDR,
como entidade colaboradora na xestión de programas que perseguen o desenvolvemento sostible
das zonas rurais. Estas accións enfocaranse a reforzar a participación dos axentes do territorio na
aplicación do programa de axudas. Contémplanse entre estes custos actuacións de información,
sensibilización, difusión e promoción, asistencia a eventos, estudos, informes, materiais
promocionais, asistencias técnicas,… entre outros.

Táboa. Distribución do orzamento do GDR e límites
SUBMEDIDA 19.2
PRODUTIVOS

Distribución do orzamento

NON
PRODUTIVOS

Mínimo do 75%

SUBMEDIDA 19.4
A. CUSTOS
CORRENTES

B.
ANIMACIÓN

Máximo do 25%

Grao de financiamento mínimo

20%

30%

N.P

Grao de financiamento
máximo

45%

90%

100%

A axuda para os custos de explotación e animación non poderá superar o 25% do gasto público total que
teña a disposición a estratexia, tal e como consta no Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento
Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013 polo que se establecen as disposicións comúns relativas
ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que
se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo
Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Para rematar, indicar que o procedemento para o desenvolvemento e selección de proxectos que imos a
abordar, fará referencia exclusivamente aos custos da submedida 19.2, co cal o GDR tentará implementar a
estratexia na súa zona rural. A concorrencia competitiva á hora de presentar proxectos ás diferentes
convocatorias de axuda, é o que motiva o establecemento dunha serie de criterios de selección, co
obxectivo de apoiar aqueles proxectos que máis se adapten aos obxectivos e retos que se definen na EDLP.
3.6.2.

Criterios de selección e priorización.

O GDR debe respectar as limitacións establecidas no réxime de axudas, co obxectivo de garantir a
complementariedade e a coherencia con outros programas de financiamento ou liñas de axuda, que poden
existir no territorio. Para isto respectará os correspondentes convenios que se establezan con outras
entidades. As limitacións son:
•

•
•

Actividades ou establecementos turísticos. Respectarase o convenio entre Agader e a Axencia de
Turismo de Galicia para o Leader 2014-2020, o cal deberá terse en conta á hora de promover calquera
iniciativa de hostalería, restauración, hospedaxe, servizos turísticos etc.
Sector das enerxías renovables. Quedan excluídos de financiamento, calquera tipo de investimentos
en enerxías renovables que impliquen a venda á rede.
Sector servizos. Serán elixibles os investimentos de nova creación, modernización ou ampliación, en
actividades económicas do sector servizos, coas seguintes condicións:
▪
Para o financiamento dunha actividade de nova creación neste sector, terase en conta a
inexistencia de servizos iguales ou similares no núcleo de poboación onde se realizará o
investimento, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento de actividades innovadoras, de
ampliar a oferta de servizos e de contribuír a súa viabilidade.Cando exista un servizo das
mesmas características no núcleo de poboación onde se realizará o investimento, non se
financiará outro igual ou similar. Este aspecto acreditarase, mediante o correspondente
certificado emitido polas entidades locais, en función do epígrafe do imposto de actividades
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▪

económicas (IAE) correspondente. No caso de que exista algún servizo co mesmo epígrafe,
pero a actividade que se propoña desenvolver teña un carácter diferencial ou novidoso,
poderase financiar con carácter excepcional, sempre e cando quede demostrado no plan de
empresa, plan de xestión, ou outra documentación técnica, as características singulares ou
diferenciais que motivan tal decisión.
Ademais para o financiamento de proxectos de nova creación ou de modernización ou
ampliación de establecementos en funcionamento, quedan excluídas as seguintes actividades
segundo os epígrafes do IAE:

ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
7 TRANSPORTE E COMUNICACIONS
Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:
71 TRANSPORTE POR FERROCARRIL
72 OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES
73 TRANSPORTE MARITIMO E VIAS NAVEGABLES INTERIORES
74 TRANSPORTE AEREO
75 ACTIVIDADES ANEXAS AOS TRANSPORTES
761 SERVIZOS TELEFONICOS
ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
8 INSTITUCIONS FINANCEIRAS. SEGUROS, SERVIZOS A EMPRESAS E ALUGUERES
Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:
82 SEGUROS
83 AUXILIARES FINANCEIROS E DE SEGUROS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
85 ALUGUER DE BENS MOBLES
8436 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
847 SERVIZOS INTEGRAIS DE CORREOS E TELECOMUNICACIÓNS
8491 COBROS DE DÉBEDAS E CONFECCION FACTURAS
8495 SERVIZOS RECAD., REPARTICIÓN E MANIPULACION CORRES
8496 SERV. COLOCACION E SUBMINISTRACIÓN DE PERSOAL
86 ALUGUER DE BENS INMOBLES
ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
9 OUTROS SERVIZOS
Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:
913 SERVIZOS RELACIONADOS COA PESCA E A ACUICULTURA
9312 ENSINO EDUCACION XENERAL BASICA
9313 ENSINO BACHARELATO, F.P., E COU.
9314 ENSINO REGULADO (PREESC, EGB, BUP, FP, COU)
9315 ENSINO DE EDUCACION SUPERIOR
934 ENSINO FÓRA DE ESTABLECEMENTO PERMANENTE
9351 COLEXIOS MAIORES
9352 RESIDENCIAS DE ESTUDANTES
9411 HOSPITAIS XERAIS
9412 HOSPITAIS ESPECIALIZADOS
964 SERVIZOS DE RADIODIFUSION, TELEVISION E SERVIZOS DE LIGAZÓN E TRANSMISION DE
SINAIS DE TELEVISION
9653 ESPECTACULOS FOSE ESTABLECEMENTO
9655 ESPECTACULOS TAURINOS
968 ESPECTACULOS DEPORTIVOS
9691 SALAS DE BAILE E DISCOTECAS
9692 CASINOS DE XOGO
9693 XOGOS DE BINGO
9694 MAQUINAS RECREATIVAS E DE AZAR
9696 SALÓNS RECREATIVOS E DE XOGO
9697 OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS.
982 TOMBOLAS, ESPECTACULOS E XOGOS PROPIOS DE FEIRAS E VERBENAS, ...
991 PRESTACION DE SERVIZOS POR SOCIEDADES DE DESENVOLVEMENTO INDUSTRIAL REXIONAL
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•

Sector do comercio polo miúdo. Non serán elixibles os investimentos de mellora ou ampliación dos
establecementos en funcionamento de comercio polo miúdo.Os investimentos de nova creación en
actividades económicas de comercio polo miúdo, serán elixibles, coas seguintes condicións:
▪ Para o financiamento das actividades de comercio polo miúdo de nova creación, terase en conta a
inexistencia de actividades comerciais, iguales ou similares no núcleo de poboación onde se
realizará o investimento, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento de actividades
innovadoras, de ampliar a oferta comercial e de contribuír a viabilidade dos negocios.Cando
exista unha actividade de comercio polo miúdo das mesmas características no núcleo de
poboación onde se realizará o investimento, non se financiará outra igual ou similar. Este aspecto
acreditarase, mediante o correspondente certificado emitido polas entidades locais, en función do
epígrafe do imposto de actividades económicas (IAE) correspondente. No caso de que exista
algún comercio co mesmo epígrafe, pero a actividade que se propoña desenvolver teña un
carácter diferencial ou novidoso, poderase financiar con carácter excepcional, sempre e cando
quede demostrado no plan de empresa, plan de xestión, ou outra documentación técnica, as
características singulares ou diferenciais do modelo de negocio que motivan tal decisión.
▪ Ademais quedarán excluídas as actividades comerciais polo miúdo, segundo os seguintes
epígrafes do IAE :

ACTIVIDADES DE COMERCIO POLO MIÚDO EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
6 COMERCIO, RESTAURANTES, HOSPEDAXE, REPARACIÓNS
631 INTERMEDIARIOS DO COMERCIO
6431 COM. MEN. PEIXES
6432 COM. MEN. BACALLAU E SALGADURAS
6461 COM. MEN. TABACOS EN EXPENDEDURíA
6462 COM. MEN. TABACO EXTENSIÓNS TRANSITORIAS
6463 COM. MEN. TABACO EN EXPENDEDURÍAS COMPLEMENTARIAS
6464 COM. MEN. TABACO CON VENDA POR RECARGA
6465 COM. MEN. TABACO MAQUINAS AUTOMÁTICAS
6466 COM. MEN. TABACOS VENDA NON ESTANCADA
6467 COM. MEN. ARTICULOS FUMADORES POR MINUSV.
6468 COM. MEN. ARTICULOS PARA FUMADORES
6475 PTOS. ALIMENTICIOS E BEB. MAQUINAS. Ver nota 1.
6541 COM. MEN. VEHICULOS TERRESTRES
6543 COM. MEN. VEHICULOS AEREOS
6544 COM. MEN. VEHICULOS FLUVIAIS E MARITIMOS
655 COMERCIO POLO MIÚDO DE COMBUSTIBLES, CARBURANTES E LUBRICANTES
66 COM. MIXTO INTEGRADO; AMBULANCIA, MERCADILLOS, EXPOSITORES EN DEPOSITO,POR CORREO.
Ver nota 1.
NOTA
1. Esta actividade permitirase sempre e cando a venta dos produtos se realice no territorio do GDR e sexa de produtos procedentes de
produtores locais.

•
•

Maquinaria de servizos agrarios ou forestais. Queda excluído o financiamento de maquinaria para a
realización de servizos agrarios e/ou forestais.
Centros sociais. Contemplarase o investimento para construción, acondicionamento e/ou
equipamento de centros sociais, tendo en consideración as necesidades de creación de novos locais
sociais, ou de reforma ou ampliación de locais sociais xa existentes reflectidos na estratexia de
desenvolvemento local e as limitacións orzamentarias do programa de axudas, en concreto:
▪ Medida: Accións dirixidas ao acondicionamento e/ou rehabilitación de edificacións existentes
(casas reitorais, escolas unitarias, etc.) e mobiliario e equipamentos necesarios para os novos
requirimentos de servizos e usos, sociais, culturais etc., no ámbito rural (ludotecas, locais sociais,
etc).
Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver:
- Casa da Cultura de Soutomaior: eliminación de barreiras arquitectónicas e equipamento
audiovisual. Concello de Soutomaior.
- Centro Cívico de Barroncas: isonorización, illamento e equipamento audiovisual. Concello de
Soutomaior.

29

-

•

Palacete Besada (edificio público; Andurique nº3, San Salvador): Acondicionamento interior do
palacete para local. Concello de Poio.
- Antiga Escola de Viñas: local ensaio musical.
- Acondicionamento e ampliación da Escola de Aren en Samieira. Concello de Poio.
- Casa da aldea de Sexide. Concello de Bueu.
- Carpa na praza Massó. Concello de Bueu.
- Local Social de Filgueira. Concello de Cerdedo.
- Rehabilitación, acondicionamento e equipamentos para o local da Antiga Escola Unitaria de Os
Campos, para local social e servizos á poboación. Mourente. Pontevedra.
- Casa do Pobo en Silvoso. Concello de Pontecaldelas.
- Centro social, área de novas tecnoloxías en Ermelo- Portela. Concello de Bueu
- Substitución de radiadores por un sistema de calefacción máis eficiente no local social de
Figueirido. Concello de Vilaboa.
- Climatización e calefacción - caldeira de biomasa- na Casa de Cultura de Riomaior. Concello de
Vilaboa.
- Centro social. Núcleo de Campo Lameiro. Concello de Campo Lameiro
Estudos, edición de materiais ou páxinas web. Respectarase o límite máximo de 10.000 euros de
axuda por proxecto previsto nas bases reguladoras.

3.6.2.1. Consideracións xerais sobre a valoración dos proxectos.
Os criterios de valoración ou baremación diferéncianse en función da tipoloxía de proxectos, en
produtivos e non produtivos. Neste sentido establécense tamén uns límites de axuda que non se poderán
superar, en termos porcentuais. En canto ao importe máximo da axuda establécense tamén unha serie de
límites.
Os proxectos de natureza produtiva terán un límite de importe de axuda máximo que ascenderá aos
200.000 euros. Se os proxectos están amparados baixo o Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión,
relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis, o límite máximo será de
200.000 € por promotor durante tres exercicios fiscais. A porcentaxe de financiamento máxima será do 45%
dos custes elixibles.
Os proxectos de carácter non produtivo terán tamén como máximo un límite de 200.000 €. Pola contra, en
relación aos anteriores, se non están suxeitos ao regulamento de mínimis, poderán chegar ata os 250.000€,
con autorización expresa de Agader. A porcentaxe de financiamento máxima será do 90%. Para que un
proxecto non produtivo poida acadar a porcentaxe máxima de financiamento, debe estar aliñado cos
obxectivos transversais do PDR de Galicia, polo cal debe atender cuestións relacionadas con:
•
Servizos de igualdade e benestar á poboación, a integración de comunidades marxinais e de
inmigrantes, o coidado das persoas maiores e a promoción dun envellecemento activo e saudable das
mesmas, o investimento en proxectos que supoñan tamén melloras na formación para o acceso ao
emprego, tales como: centros de inclusión e emerxencia social, centros de integración, inserción ou
inclusión socio- laboral para discapacitados, escolas infantís, centros de maiores non dependentes
(pisos tutelados, vivendas comunitarias, centros de día), centros de formación ou similares.
•
Investimentos relacionados co uso e a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da información e
comunicación (TICs) no medio rural, tales como aulas de formación, telecentros, aulas de informática,
plataformas dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral, banda ancha,…
•
Proxectos de utilización de enerxías alternativas ou eficiencia enerxética, como por exemplo a
instalación de caldeiras de biomasa, placas solares, mecanismos e equipamentos que permitan a
redución do consumo de auga, ou aproveitamento hídrico, etc.
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Táboa. Límites de proxectos con carácter xeral
APLICACIÓN DA EDLP
PRODUTIVOS

NON PRODUTIVOS

Importe máximo de axuda

200.000

250.000

Importe máximo R 1407/2013

200.000€

200.000€

45%

90%

% máximo de axuda

3.6.2.2. Requisitos para a subvencionabilidade dos proxectos
Como regla xeral, para que un proxecto sexa valorado é necesario que cumpra unha serie de requisitos
previos que teñen que ver coa súa viabilidade, a súa adecuación á EDLP e á normativa sectorial, e o seu
carácter finalista.
1. Viabilidade técnica. A solicitude de admisión do proxecto virá acompañada dunha documentación
que acredite a solvencia do proxecto dende o punto de vista técnico, isto é, que sexa realizable, e que se
poida executar con garantías. Terase en conta a coherencia do proxecto para a súa posta en marcha.
Para acreditar a viabilidade terase en conta información procedente de diferentes fontes:plan de
Empresa ou de xestión, ou ben outros documentos, anteproxectos, ou memorias de carácter técnico,
nos cales conste a posibilidade de poder executar a iniciativa respectando os requirimentos dende o
punto de vista normativo (urbanístico, ambiental, etc.). Este criterio débeno cumprir tanto os proxectos
produtivos como os non produtivos.
2. Viabilidade económica e financeira. Revisaranse os criterios de viabilidade económica e financeira,
analizando conceptos como a taxa interna de rendibilidade, o valor actual neto (VAN), a rendibilidade
económica e financeira. Estes conceptos analizaranse tendo en conta a documentación que se presente,
entre eles as contas previsionais para 5 anos (contas de pérdidas e ganancias e balances previsionais),
así como, aquelas certificacións bancarias, ou declaración persoais que poidan acreditar a solvencia
financeira da persoa ou entidade promotora. É necesario puntualizar que no caso dos proxectos non
produtivos só se terá en conta a viabilidade financeira do proxecto, podéndoa acreditar co
correspondente certificado bancario ou documentación complementaria.
3. Coherencia e adecuación do proxecto coa EDLP. A principal finalidade que figure no proxecto deberá
adecuarse aos obxectivos establecidos no Plan de Acción da estratexia, e por tanto, no FEADER. Terase
en conta a coherencia do proxecto en relación ás necesidades e debilidades diagnosticadas no territorio,
e en relación ás potencialidades ou oportunidades, que se formularon á hora de realizar o diagnóstico
(DAFO). Tamén se verá o seu grao de adaptación aos retos e obxectivos que se definiron na estratexia e
que se plasman no plan de acción, así como o reforzo das actividades ou empregabilidade de recursos
da zona, a súa horizontalidade, entre outros.
4. Adaptación á normativa sectorial. Cada tipo de proxecto pode verse afecto por normativas de
diferente tipo (comunitarias, estatais, autonómicas ou locais), que deben ser cumpridas. O
incumprimento dalgunha delas implicaría que o proxecto non pode financiarse.
5. Carácter finalista. No momento da xustificación final do proxecto, este deberá cumprir os obxectivos e
fins para os que foi definido. Non se poderán subvencionar fases de proxectos que non constitúan
unha actividade finalista.
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Táboa. Criterios excluíntes na valoración dos proxectos
CRITERIOS
PRODUTIVOS

NON PRODUTIVOS

Viabilidade técnica

●

Viabilidade económica

●

-

Viabilidade financeira

●

●

Coherencia coa EDLP

●

●

Carácter finalista

●

●

●

3.6.2.3. Regras xerais sobre a baremación dos proxectos
No caso dos proxectos produtivos establécese un critério común, mentres no que respecta aos proxectos
non produtivos deberemos establecer unha serie de categorías que nos indicarán se ten máis ou menos
prioridade, á hora de ser financiado. Deste xeito podemos diferenciar entre proxectos non produtivos de
prioridade alta, media ou baixa, indicando a continuación que tipo de investimentos poderían ser
financiables, a modo de exemplo.

Táboa. Tipoloxía de investimentos non produtivos en función da prioridade
Proxectos non produtivos de prioridade alta: intensidade de axuda máxima do 90% de axuda
•

•
•

Investimentos relacionados cos servizos de igualdade e benestar á poboación, a integración de
comunidades marxinais e de inmigrantes, o coidado das persoas maiores dependentes e non dependentes,
e a promoción dun envellecemento activo e saudable das mesmas, tales como: centros de inclusión e
emerxencia social, centros de integración, inserción ou inclusión socio-laborais para persoas
discapacitadas, infantís, centros de maiores non dependentes (pisos tutelados, vivendas comunitarias,
centros de día, etc.) e actuacións para promover a igualdade e a integración social da poboación.
Investimentos non produtivos relacionados co uso e a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da
información e comunicación (TICs) no medio rural, tales como telecentros, aulas de informática,
plataformas dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral.
Investimentos non produtivos relacionados coa utilización de enerxías alternativas, o aforro ou eficiencia
enerxética, a compostaxe, a biomasa, a reutilización e reciclaxe etc. Tales como instalación de caldeiras de
biomasa, placas solares, mecanismos e equipamentos que permitan a redución do consumo de auga, ou
aproveitamento hídrico, etc

Proxectos non produtivos de prioridade media: intensidade de axuda máxima do 70% de axuda
•

•
•

Investimentos relacionados coa valorización, conservación e/ou recuperación do patrimonio natural e
cultural, tales como a recuperación e integración paisaxística, recuperación do hábitat e a biodiversidade,
custodia do territorio, aulas da natureza, centros de interpretación, intervencións arqueolóxicas,
recuperación de construcións de interese cultural (histórico-artístico, etnográfico,arquitectónico, etc) e
actuacións de sensibilización, promoción e difusión, etc.
Investimentos non produtivos, relacionadas coa valorización e/ou promoción dos produtos e producións
locais vinculados ás denominacións de orixe, indicacións xeográficas protexidas, a viticultura, a agricultura
ecolóxica, a artesanía local, gastronomía, etc.
Investimentos non produtivos relacionados co sector turístico tales como actuacións de promoción,
difusión e divulgación dos recursos turísticos, rutas de sendeirismo homologadas pola Federación Galega
de Montaña, construción de miradoiros, puntos de información turística, centros de promoción de
recursos, etc.

Proxectos non produtivos de prioridade baixa: intensidade de axuda máxima do 50% de axuda.
•
•

Investimentos relacionados coas actividades e infraestruturas, deportivas, recreativas de lecer e culturais
tales como ludotecas, locais sociais, parques, etc.
Resto de investimentos non produtivos non recollidos nos epígrafes anteriores.
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3.6.2.4. Criterios de baremación de proxectos produtivos
Os criterios de baremación dos proxectos produtivos fan referencia aos seguintes factores fundamentais:
• Factores de localización xeográfica onde se promove o proxecto
• As características da persoa ou entidade promotora
• Incidencia sobre a creación de emprego
• Características do proxecto
• Impacto sobre o territorio.
1. Factores de localización xeográfica onde se promove o proxecto.
Este criterio terá como máximo unha puntuación de 30 puntos. No caso de que un proxecto afecte de
maneira directa a varios concellos, núcleos de poboación, ou parroquias, empregarase o criterio máis
favorable como regra xeral. Esta pauta, aplicarase a todo tipo de proxectos. Os criterios que se terán en
conta son as características socioeconómicas e demográficas dos concellos, o índice de dependencia da
poboación rural, o seu carácter rural, ou a afección a zonas desfavorecidas.
1.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración será o Indicador Municipal de Renda dos Fogares (IMRF)
do ano 2009 publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS
MÁXIMA (8)
Cerdedo, A Lama,
<= 60
8
Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Cotobade
> 60 e <= 80
6
Marín, Barro, Bueu, Moaña,Soutomaior, Cangas,Vilaboa
>80 e <=100
4
Poio, Pontevedra
> 100 e <=120
2
>120
0
1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLABORAIS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é a porcentaxe de paro rexistrado do ano 2015 segundo
Consellería de Emprego, Economía e Industria publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS
MÁXIMA (4)
Cangas, Moaña, Vilaboa, A Lama, Cotobade, Barro, Soutomaior,
>= 15%
4
Campo Lameiro, Ponte Caldelas
Cerdedo, Bueu, Poio, Marín, Pontevedra
>=10% e <15%
2
<10%
0
1.3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO/PARROQUIA NO QUE SE LOCALIZA O
PROXECTO I
O criterio de referencia para facer a valoración será a densidade de poboación rural en 2015, de acordo
coas cifras do Padrón municipal de habitantes. Terase como factor de referencia a densidade nos
concellos, incorporando tamén este criterio en parroquias con densidade inferior aos 200 hab./km².
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS/PARROQUIAS
MÁXIMA (4)
Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, A Lama
Concellos < 50 hab./km²
4
Concellos >=50 hab./km² e
Barro, Ponte Caldelas
3
< 100 hab./km²
Concellos>=100 hab./km² e
Vilaboa, Pontevedra
2
<200 hab./km²
Parroquias < 200 hab./km² en Ermelo, A Illa de Ons, San Tomé de Piñeiro,O Campo,
1
Ardán ,Domaio, O Hio, Soutomaior, Samieira
Concellos >=200 hab./km²
O Resto
0
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1.4. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO II
O criterio de referencia para facer a valoración será a variación da poboación rural entre os anos 2005 e
2015 de acordo coas cifras do Padrón municipal de habitantes publicado polo Instituto Galego de
Estatística (IGE).
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS/PARROQUIAS
MÁXIMA (4)
Descenso >20% Concellos
Cerdedo
4
2005-2015
Descenso <=20% e >10%
Ponte Caldelas, A Lama, Campo Lameiro
3
Concellos 2005-2015
Descenso <=10% e >0%
Pontevedra, Cotobade, Marín, Bueu
2
Concellos 2005-2015
Parroquias en descenso de
Agudelo, Barro, Portela, Valiñas, Aldán, Tirán, Samieira,
pob. en concellos que non
1
Cobres, Figueirido, Vilaboa
perden poboación 2005 - 2015
O Resto
0
1.5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
III
O criterio de referencia para facer a valoración é o índice de dependencia da poboación rural. O dato
extráese do Instituto Galego de Estatística (IGE).
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS
MÁXIMA (4)
Cerdedo
>=70
4
Cotobade,Vilaboa, Campo Lameiro, A Lama
>=60 e <70
3
Soutomaior, Barro, Ponte Caldelas
>=50 e <60
2
Cangas, Poio, Moaña,Pontevedra,Bueu, Marín
>=40 e <50
1
<40
0
1.6. ENTIDADE DE POBOACIÓN NA QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o de priorizar os proxectos que se implanten nas áreas
máis rurais de cada Concello. Establécense varios rangos de tamaño dos núcleos/entidades asignando
máis puntuación canto menor sexa o tamaño dos núcleos, tendo como referencia o número de habitantes.
Os datos extráense do nomenclátor de 2015 e o criterio fai referencia á parroquia
PUNTUACIÓN
CRITERIO
PARROQUIAS
MÁXIMA (4)
Ver nomenclátor 2015.
< 500
4
Ver nomenclátor 2015.
500 - 999 (ambos inclusive)
3
Ver nomenclátor 2015.
1.000 – 2.499 (ambos inclusive)
2
Ver nomenclátor 2015.
2.500 - 3.999 (ambos inclusive)
1
Ver nomenclátor 2015.
>= 4.000
0
1.7. OUTROS CRITERIOS XEOGRÁFICOS: ZONAS DESFAVORECIDAS
O criterio de referencia para facer a valoración é o de pertencer a zonas desfavorecidas. O dato extráese da
Lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas. Consellería do Medio Rural.
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS
MÁXIMA (2)
Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas
SI
2
NON
0
Resto
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2. Características da persoa ou entidade promotora do proxecto.
Este criterio proporcionará como máximo 10 puntos. Teranse en conta as características das persoas ou
entidades promotoras priorizando en función das mesmas, co obxectivo de favorecer unha maior
integración e cohesión social no territorio. Valorarase se o proxecto é presentado por algunha entidade
composta por algún colectivo desfavorecido, a formación ou experiencia que poida ter a persoa ou
entidade promotora e o compromiso coa responsabilidade social corporativa.
Malia todo, antes de abordar este punto é necesario facer unha serie de matizacións. Unha das prioridades
á que se tentará dar resposta e priorizar, na posta en marcha dos diferentes proxectos, é a da promoción da
igualdade e o reforzo da cohesión social no territorio. Para isto preténdese favorecer a integración de
determinados colectivos que por diferentes razóns teñen máis dificultades á hora de acceder ao emprego,
ou á hora de seren beneficiarios de moitos programas. Estes colectivos desfavorecidos van a ser
priorizados cando se valoren os proxectos, polo cal cómpre definir que se entende por tales. Os colectivos
desfavorecidos son:
•
Mulleres
•
Mozos e mozas menores de 35 anos
•
Persoas maiores de 55 anos
•
Persoas paradas de longa duración, entendendo por tales aquelas que por un período superior a 12
meses se atopen inscritas en procura de emprego nos servizos de emprego estatais,
independentemente do perfil de idade ou profesional que acredite.
•
Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%.
•
Persoa inmigrante ou emigrante retornada, que acredite tal situación.
•
Persoas con dificultades de integración social: perceptores de RISGA, presos, toxicómanos, etc.
•
Persoas en risco de exclusión social: pobreza, vulnerabilidade ou marxinación, que acrediten tal
situación.
2.1. PROXECTOS PRESENTADOS POR PERSOAS PERTENCENTES A COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS
O criterio de referencia para facer a valoración é a condición social, o xénero ou idade da persoa. No caso
de entidades terase en conta a súa composición societaria (Puntuación acumulable por epígrafes ata o
máximo establecido).
PUNTUACIÓN
PERSOA OU ENTIDADE PROMOTORA
MÁXIMA (5)
Persoas discapacitadas, persoas con dificultades de integración social ou en risco de
5
exclusión social
Mulleres ou mocidade (homes<35 anos)
4
Persoas paradas de longa duración ou homes maiores de 55 anos
3
Persoas inmigrantes ou emigrantes retornados
2
O Resto
0
NOTA: No caso de persoas xurídicas, puntuaranse os criterios anteriores cando o número de persoas socias,
pertencentes a algún dos colectivos desfavorecidos (ponderado pola súa participación social), respecto do
total de socios da persoa xurídica, sexa maior do 50%.
2.2. FORMACIÓN E/OU EXPERIENCIA DA PERSOA OU ENTIDADE PROMOTORA
O criterio de referencia para facer a valoración son a formación e/ou experiencia das entidades
promotoras e/ou das persoas que compoñen a sociedade ou da persoa promotora individual.
PUNTUACIÓN
PERSOA OU ENTIDADE PROMOTORA
MÁXIMA (2)
Valorarase con 2 puntos a disposición de titulación académica axeitada ao sector e con
1 punto ou fracción ata o máximo deste apartado, por cada ano de experiencia no sector
2
(A experiencia das persoas físicas acreditarase mediante vida laboral e/ou IAE)
No caso de persoas xurídicas valorarase con 1 punto ou fracción ata o máximo deste
2
apartado, por cada ano de experiencia no sector (acreditado segundo IAE)
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2.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
O criterio de referencia para facer a valoración é o compromiso do promotor de contribuír coa súa
empresa á mellora social, económica e ambiental do seu entorno, xeralmente co obxectivo de mellorar a
súa vantaxe competitiva, valorativa e o seu valor engadido. Valorarase a existencia ou o compromiso de
elaboración dun Plan de Responsabilidade Social Corporativa e/ou un Plan de Igualdade de
Oportunidades, e/ou dispor de certificacións de calidade do ámbito da responsabilidade social, xestión
ambiental etc.
PUNTUACIÓN
ELABORACIÓN/COMPROMISO DE ELABORACIÓN DO PLAN
MÁXIMA (3)
SI
3
NON
0

3. Incidencia sobre a creación de emprego
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. A puntuación é acumulativa. Téñense en conta o
número de empregos xerados netos, a creación de empregos de colectivos desfavorecidos, ou a creación de
emprego local. Para os cálculos de emprego terase como referencia as UTA (unidade de traballo anual) ou
fracción de UTA, isto é, 1 emprego supón traballar a tempo completo durante todo o ano; de traballar a
tempo parcial ou parte do ano contarase a fracción de UTA que corresponda.
Para poder valorar este criterio (items,3.1,3.2,3.3) será necesaria a creación neta de emprego de cómo
mínimo 0,25 UTAS con posterioridade a solicitude de axuda.
3.1. INCIDENCIA SOBRE A CREACIÓN DE EMPREGO NETO
O criterio de referencia para facer a valoración é o número de empregos que se xeran en función do
investimento realizado sen IVE (elixible), para o cal se establecen uns intervalos.
PUNTUACIÓN
INTERVALOS DE VALORACIÓN
MÁXIMA (10)
< 25.000 €/emprego
10
>= 25.000 e < 50.000 €/emprego
8
>= 50.000 e < 75.000 €/emprego
6
>= 75.000 e < 100.000 €/emprego
4
>= 100.000 e < 125.000 €/emprego
2
>= 125.000 €/emprego
0
3.2. INCIDENCIA SOBRE A CREACIÓN DE EMPREGO DE PERSOAS DE COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS
O criterio de referencia para facer a valoración é a porcentaxe do emprego creado de persoas definidas
como colectivos desfavorecidos, segundo o establecido no apartado de características do promotor.
PUNTUACIÓN
INTERVALOS DE VALORACIÓN
MÁXIMA (5)
>= 50 %
5
< 50 % e >= 25 %
2,5
< 25 %
0
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3.3. INCIDENCIA SOBRE A CREACIÓN DE EMPREGO LOCAL
O criterio de referencia para facer a valoración é a porcentaxe do emprego creado de persoas que
acrediten estar empadroadas nos concellos do territorio GDR.
PUNTUACIÓN
INTERVALOS DE VALORACIÓN
MÁXIMA (5)
>= 50 %
5
< 50 % e >= 25 %
2,5
< 25 %
0
4. Características do proxecto
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. Teranse en conta factores como a tipoloxía do
proxecto, o carácter innovador ou o seu ámbito temático.
4.1. TIPOLOXÍA DO PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é se o proxecto está vinculado á economía social ou ás
CCMMVMC e se son de nova creación, ampliación ou modernización.
PUNTUACIÓN
CRITERIO
MÁXIMA (5)
Proxectos de economía social ou das CCMMVMC e as súas mancomunidades
5
Proxectos de nova creación
4
Proxectos de ampliación, modernización
3
4.2. CARÁCTER INNOVADOR
O criterio de referencia para facer a valoración é a singularidade da actividade ou do modelo de negocio,
para o cal se terá en conta a existencia de actividades similares no núcleo de poboación ou concello onde
se promove o proxecto. Este feito acreditarase mediante a presentación dun certificado municipal no que
se faga constar as actividades dadas de alta no epígrafe de IAE, no núcleo de poboación e/ou no concello
correspondente.
PUNTUACIÓN
CRITERIO
MÁXIMA (5)
Inexistencia dunha actividade económica similar no concello
5
Inexistencia dunha actividade económica similar no núcleo
3
4.3. ÁMBITO DO PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o sector de actividade do proxecto, potenciando aqueles
investimentos considerados como actividades estratéxicas para o desenvolvemento sostible do territorio.
Valoraranse de xeito acumulativo os proxectos produtivos que consistan ou estean PUNTUACIÓN
relacionados cos sectores ou actividades seguintes:
MÁXIMA (10)
Investimentos no sector primario (produción, transformación ou comercialización,
10
agrícola, gandeira ou forestal).
Investimentos non agrarios relacionados con servizos e/ou comercio dos produtos e
producións locais tales como os vinculados á viticultura, á agricultura ecolóxica, ás
10
IXP, á gastronomía ou á artesanía local.
Investimentos no sector dos servizos sociais e/ou asistenciais, tales como centros de
coidado e atención de menores e/ou maiores, de persoas dependentes e/ou non
dependentes, servizos sociosanitarios e domésticos, centros de inclusión e emerxencia
9
social, centros de integración, inserción ou inclusión socio-laborais, centros infantís,
garderías, pisos tutelados, vivendas comunitarias ou centros de día.
Investimentos no sector da economía verde e ambiental (actividades relacionadas co
medio ambiente e a súa sostibilidade , tales como a xestión de residuos, a compostaxe,
o tratamento de augas/solos a xestión dos recursos naturais, a biomasa, a reutilización,
8
a reciclaxe, os sevizos ambientais, o aforro ou eficiencia enerxética ou as enerxías
renovables.
Investimentos no sector das TIC, e/ou relacionados con proxectos de base tecnolóxica,
7
coa I+D+I, coa economía colaborativa e/ou co emprendemento social.
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Investimentos no sector turístico (servizos turísticos, hospedaxe e hostalería).
Investimentos do sector industrial (tales como a fabricación e/ou industrias de
transformación manufactureira) e construción.
Investimentos no sector servizos (servizos básicos de saúde, personais, de benestar,
educativos, culturais, deportivos, e de lecer).
Investimentos no resto do sector servizos e comercio polo miúdo.

6
5
4
3

5. Impacto sobre o territorio
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. Teranse en conta factores como a capacidade de
arrastre do proxecto, a súa incidencia ambiental, a utilización e enerxías renovables ou a mellora da
eficiencia enerxética.
5.1. CAPACIDADE DE ARRASTRE DO PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o efecto multiplicador que supón o investimento, tendo
en consideración a utilización de proveedores locais do territorio do GDR.
PUNTUACIÓN
CRITERIO
MÁXIMA (10)
Terase en conta a porcentaxe que representa o valor se ive dos investimentos elixibles
do proxecto que sexan realizados con proveedores locais en relación ao importe sen
ive do investimento total elixible.
• >= 50 % (10 puntos)
10
• < 50 % e >= 30 % (6 puntos)
6
3
• < 30 % e >= 10 % (3 puntos)
0
• < 10 % (0 puntos)
A porcentaxe acreditarase a través do importe sen ive das facturas de gasto elixible realizado con empresas
con domicilio social no territorio do GDR respecto do gasto total elixible sen ive xustificado.
5.2. INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL DO PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o impacto que pode xerar o proxecto na redución da
pegada de carbono e emisións contaminantes, reducindo o impacto ambiental no territorio. Tamén se
inclúen a conservación e mellora da biodiversidade e/ou implantación de sistemas de xestión ambiental,
integración paisaxística, a utilización de enerxías renovables e/ou procesos de mellora do aforro e da
eficiencia enerxética, etc.
PUNTUACIÓN
CRITERIO
MÁXIMA (10)
Valorarase 1 punto por cada 1% do investimento adicado a melloras ambientais,
eficiencia enerxética ou aplicación de enerxías renovables, ata un máximo de 10
10
puntos.

3.6.2.5. Criterios de baremación de proxectos non produtivos
Os criterios de baremación dos proxectos non produtivos fan referencia aos seguintes factores
fundamentais:
• Localización xeográfica onde se promove o proxecto.
• Características da entidade promotora.
• Características do proxecto.
• Impacto sobre o territorio.
1. Factores de localización xeográfica onde se promove o proxecto.
Este criterio terá como máximo unha puntuación de 30 puntos. No caso de que un proxecto afecte de
maneira directa a varios concellos, núcleos de poboación, ou parroquias, empregarase o criterio máis
favorable como regra xeral. Esta pauta, aplicarase a todo tipo de proxectos. Os criterios que se terán en
conta son as características socioeconómicas e demográficas dos concellos, o índice de dependencia da
poboación rural, o seu carácter rural, ou a afección a zonas desfavorecidas.
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1.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración será o Indicador Municipal de Renda dos Fogares (IMRF)
do ano 2009 publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS
MÁXIMA (8)
Cerdedo, A Lama,
<= 60
8
Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Cotobade
> 60 e <= 80
6
Marín, Barro, Bueu, Moaña,Soutomaior, Cangas,Vilaboa
>80 e <=100
4
Poio, Pontevedra
> 100 e <=120
2
>120
0
1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLABORAIS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é a porcentaxe de paro rexistrado do ano 2015 segundo
Consellería de Emprego, Economía e Industria publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS
MÁXIMA (4)
Cangas, Moaña, Vilaboa, A Lama, Cotobade, Barro, Soutomaior,
>= 15%
4
Campo Lameiro, Ponte Caldelas
Cerdedo, Bueu, Poio, Marín, Pontevedra
>=10% e <15%
2
<10%
0
1.3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO/PARROQUIA NO QUE SE LOCALIZA O
PROXECTO I
O criterio de referencia para facer a valoración será a densidade de poboación rural en 2015, de acordo
coas cifras do Padrón municipal de habitantes. Terase como factor de referencia a densidade nos
concellos, incorporando tamén este criterio en parroquias con densidade inferior aos 200 hab./km².
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS/PARROQUIAS
MÁXIMA (4)
Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, A Lama
Concellos < 50 hab./km²
4
Concellos >=50 hab./km² e
Barro, Ponte Caldelas
3
< 100 hab./km²
Concellos>=100 hab./km² e
Vilaboa, Pontevedra
2
<200 hab./km²
Parroquias < 200 hab./km² en Ermelo, A Illa de Ons, San Tomé de Piñeiro,O Campo,
1
Ardán ,Domaio, O Hio, Soutomaior, Samieira
Concellos >=200 hab./km²
O Resto
0
1.4. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO II
O criterio de referencia para facer a valoración será a variación da poboación rural entre os anos 2005 e
2015 de acordo coas cifras do Padrón municipal de habitantes publicado polo Instituto Galego de
Estatística (IGE).
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS/PARROQUIAS
MÁXIMA (4)
Descenso >20% Concellos
Cerdedo
4
2005-2015
Descenso <=20% e >10%
Ponte Caldelas, A Lama, Campo Lameiro
3
Concellos 2005-2015
Descenso <=10% e >0%
Pontevedra, Cotobade, Marín, Bueu
2
Concellos 2005-2015
Parroquias en descenso de
Agudelo, Barro, Portela, Valiñas, Aldán, Tirán, Samieira,
pob. en concellos que non
1
Cobres, Figueirido, Vilaboa
perden poboación 2005 - 2015
O Resto
0
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1.5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
III
O criterio de referencia para facer a valoración é o índice de dependencia da poboación rural. O dato
extráese do Instituto Galego de Estatística (IGE).
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS
MÁXIMA (4)
Cerdedo
>=70
4
Cotobade,Vilaboa, Campo Lameiro, A Lama
>=60 e <70
3
Soutomaior, Barro, Ponte Caldelas
>=50 e <60
2
Cangas, Poio, Moaña,Pontevedra,Bueu, Marín
>=40 e <50
1
<40
0
1.6. ENTIDADE DE POBOACIÓN NA QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o de priorizar os proxectos que se implanten nas áreas
máis rurais de cada Concello. Establécense varios rangos de tamaño dos núcleos/entidades asignando
máis puntuación canto menor sexa o tamaño dos núcleos, tendo como referencia o número de habitantes.
Os datos extráense do nomenclátor de 2015 e o criterio fai referencia á parroquia
PUNTUACIÓN
CRITERIO
PARROQUIAS
MÁXIMA (4)
Ver nomenclátor 2015.
< 500
4
Ver nomenclátor 2015.
500 - 999 (ambos inclusive)
3
Ver nomenclátor 2015.
1.000 – 2.499 (ambos inclusive)
2
Ver nomenclátor 2015.
2.500 - 3.999 (ambos inclusive)
1
Ver nomenclátor 2015.
>= 4.000
0
1.7. OUTROS CRITERIOS XEOGRÁFICOS: ZONAS DESFAVORECIDAS
O criterio de referencia para facer a valoración é o de pertencer a zonas desfavorecidas. O dato extráese da
Lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas. Consellería do Medio Rural.
PUNTUACIÓN
CRITERIO
CONCELLOS
MÁXIMA (2)
Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas
SI
2
NON
0
Resto

2. Características da entidade promotora do proxecto
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. Teranse en conta as características das entidades
promotoras, en función de criterios do carácter agrupado do promotor, a tipoloxía e natureza das
entidades promotoras, a igualdade na representación ou o compromiso de adhesión á responsabilidade
social corporativa.
2.1. PROMOTOR INDIVIDUAL OU AGRUPADO
Este criterio proporcionará como máximo 3 puntos. Priorizaranse as entidades agrupadas de asociacións,
concellos, CCMMVMC (federacións, mancomunidades, consorcios, etc).
PUNTUACIÓN
CRITERIOS
MÁXIMA (3)
SI
3
NON
0
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2.2. NATUREZA XURÍDICA E/OU OBXECTO SOCIAL DA ENTIDADE PROMOTORA
Este criterio proporcionará como máximo 10 puntos. O criterio de referencia para facer a valoración é que
a promotora sexa unha entidade pública de carácter local, CCMMVMC ou mancomunidades, consorcios
etc dependentes das anteriores ou unha entidade sen ánimo de lucro de colectivos desfavorecidos
acreditado a través do obxecto social da entidade e/ou presenza maioritaria destes colectivos na
composición societaria.
PUNTUACIÓN
CRITERIOS
MÁXIMA (10)
Acoller no seu seo a persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social ou
10
integración social
Entidades de mulleres ou igualdade
10
Entidade formada por mozos e mozas con idade inferior aos 35 anos
10
Entidades públicas de carácter local, CCMMVMC e mancomunidades, consorcios etc
10
dependentes das anteriores.
Resto de entidades
5
2.3. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
O criterio de referencia para facer a valoración son criterios de paridade na entidade que promove un
proxecto. Tense en consideración a representación da entidade e os seus órganos de goberno.
PUNTUACIÓN
INTERVALOS
CRITERIOS
MÁXIMA (4)
Entre o 40 e 60%
2
Paridade nos órganos directivos ou de goberno (Xunta Directiva,
Xunta de goberno etc)
Sen paridade
0
Entre o 40 e 60%
2
Paridade na representación societaria ou corporación (Asemblea
Xeral, Pleno da corporación etc.)
Sen paridade
0
2.4. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
O criterio de referencia para facer a valoración é o compromiso do promotor de contribuír coa súa
entidade á mellora social, económica e ambiental do seu entorno. Valorarase a existencia ou o
compromiso na elaboración dun Plan de Responsabilidade Social Corporativa e/ou un Plan de Igualdade
de Oportunidades, etc. ou a través da inclusión no plan de xestión de medidas sociais, ambientais, etc.
PUNTUACIÓN
ELABORACIÓN/COMPROMISO DE ELABORACIÓN DO PLAN
MÁXIMA (3)
SI
3
NON
0
3. Características do proxecto
Este criterio proporcionará como máximo 30 puntos. Teranse en conta factores como a tipoloxía do
proxecto segundo as actividades coas que están relacionados os investimentos, o seu ámbito de actuación
e a cooperación con outras entidades no proxecto.
3.1. TIPOLOXÍA DO PROXECTO
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos O criterio de referencia para facer a valoración é que
o proxecto estea relacionado cunha serie de actividades que son consideradas como prioritarias ou
estratéxicas para contribuír ao desenvolvemento sostible do territorio.
Valoraranse de xeito acumulativo os proxectos non produtivos que consistan ou estean PUNTUACIÓN
dirixidos ás actividades seguintes:
MÁXIMA (20)
Investimentos dirixidos a servizos de igualdade e benestar da poboación, a integración
de comunidades marxinais e de inmigrantes, ao coidado das persoas maiores,
dependentes e non dependentes, e a promoción dun envellecemento activo e saudable
das mesmas, á atención de menores, tales como; centros de inclusión e emerxencia
20
social, centros de integración, inserción ou inclusión socio-laborais, centros para
persoas discapacitadas, infantís, centros de maiores non dependentes (pisos tutelados,
vivendas comunitarias, centros de día, etc.) e actuacións para promover a igualdade e a
integración social da poboación.
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Investimentos non produtivos dirixidos ao uso e a mellora da accesibilidade ás
tecnoloxías da información e comunicación (TICs) no medio rural, tales como
20
telecentros, aulas de informática, plataformas dixitais de servizos a empresas ou á
poboación en xeral.
Investimentos non produtivos dirixidos á utilización de enerxías alternativas, ao aforro
ou eficiencia enerxética, ao compostaxe, á biomasa, á reutilización e reciclaxe etc. Tales
20
como instalación de caldeiras de biomasa, placas solares, mecanismos e equipamentos
que permitan a redución do consumo de auga ou aproveitamento hídrico, etc
Investimentos dirixidos á valorización, conservación e/ou recuperación do patrimonio
natural e cultural, tales como a recuperación e integración paisaxística, recuperación do
hábitat e a biodiversidade, custodia do territorio, aulas da natureza, centros de
18
interpretación, intervencións arqueolóxicas, recuperación de construcións de interese
cultural (histórico-artístico, etnográfico,arquitectónico, etc) e
actuacións de
sensibilización, promoción e difusión, etc.
Investimentos non produtivos, dirixidos á valorización e/ou promoción dos produtos e
producións locais vinculados ás denominacións de orixe, indicacións xeográficas
18
protexidas, a viticultura, a agricultura ecolóxica, a artesanía local, gastronomía, etc.
Investimentos non produtivos dirixidos ao sector turístico tales como actuacións de
promoción, difusión e divulgación dos recursos turísticos, rutas de sendeirismo
18
homologadas pola Federación Galega de Montaña, construción de miradoiros, puntos
de información turística, centros de promoción de recursos, etc.
Investimentos dirixidos a actividades e/ou infraestruturas, deportivas, recreativas de
16
lecer e/ou culturais tales como ludotecas, locais sociais, parques, etc.
Resto de investimentos non produtivos non recollidos nos epígrafes anteriores.
10
3.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DO PROXECTO
Este criterio proporcionará como máximo 8 puntos. Partindo do obxecto do proxecto, terase en conta o
alcance territorial das actuacións previstas no proxecto e/ou poboación beneficiada e/ou a localización
material ou física dos investimentos, priorizando aqueles proxectos que teñan un maior alcance
territorial.
PUNTUACIÓN
CRITERIOS
MÁXIMA (8)
Supramunicipal
8
Local

6

Inferior ao local
4
3.3. COOPERACIÓN DO PROXECTO OU ENTIDADES COLABORADORAS
Este criterio proporcionará como máximo 2 puntos. Terase en conta a cooperación ou colaboración de
varias entidades e/ou organismos públicos no proxecto, en función do estipulado no Plan de Xestión e
que se acreditarase mediante acordo ou convenio de colaboración entre as partes.
PUNTUACIÓN
CRITERIOS
MÁXIMA (2)
Si
2
Non
0

4. Impacto sobre o territorio.
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. Teranse en conta factores como a incidencia sobre o
medio ambiente e a redución da pegada de carbono, a eficiencia enerxética, ou o compromiso no emprego
de novas tecnoloxías.
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4.1. INCIDENCIA SOBRE O MEDIOAMBIENTE, CONTRIBUÍNDO Á REDUCIÓN DA PEGADA DE
CARBONO
Este criterio proporcionará como máximo 10 puntos. O criterio de referencia para facer a valoración é o
importe adicado a melloras que supoñan unha redución do impacto ambiental da iniciativa.
PUNTUACIÓN
CRITERIO
MÁXIMA (10)
Proxectos cun fin principal de mellora ambiental tales como: a posta en valor do
patrimonio ou recursos naturais, a mellora dos recursos hídricos, a recuperación e/ou
integración paisaxística ou de elementos degradados, a conservación e mellora da
10
biodiversidade, a implantación de sistemas de xestión ambiental, a xestión, redución,
reciclaxe ou reutilización de residuos, a compostaxe, a conservación de hábitats, a
prevención de incendios, etc.).
Proxectos que non tendo como fin principal a mellora ambiental, inclúan
investimentos destinados a melloras ambientais. Valorarase 1 punto por cada 1% do
investimento adicado a melloras ambientais, enerxías renovables, aforro e eficiencia
10
enerxética, educación, divulgación e sensibilización ambiental, etc., ata un máximo de
10 puntos.
4.2. COMPROMISO DE EMPREGO DE NOVAS TECNOLOXÍAS
Este criterio proporcionará como máximo 10 puntos. O criterio de referencia para facer a valoración é o
investimento realizado en novas tecnoloxías no proxecto.
PUNTUACIÓN
CRITERIO
MÁXIMA (10)
Valorarase 1 punto por cada 1% do investimento adicado a investimentos en novas
10
tecnoloxías ata un máximo de 10 puntos.

3.6.2.6. Regras básicas: determinación de puntuacións e porcentaxe de financiamento de proxectos
Unha vez que un proxecto foi valorado en función dos criterios establecidos no anterior apartado, cómpre
asignarlle unha puntuación, que será o resultado do sumatorio de todos os criterios aplicables,
dependendo de si é produtivo ou non produtivo.
A porcentaxe de axuda que lle vai a corresponder a unha persoa ou entidade promotora ten fixados uns
límites mínimos e máximos de axuda, en función do estipulado no marco regulamentaria do FEADER e o
regulamento de disposicións comúns dos Fondos EIE. No seguinte cadro fíxanse as súas puntuacións e
limitacións.
Táboa. Límites e porcentaxes de axuda por tipoloxía de proxecto.
NOTA DE
CORTE

% DE
AXUDA

NOTA
MÁXIMA

% DE
AXUDA

Proxectos produtivos

20

20%

70

45%

Proxectos non produtivos prioridade alta

30

40%

70

90%

Proxectos non produtivos prioridade media

30

30%

70

70%

Proxectos non produtivos prioridade baixa

30

30%

70

50%

A nota de corte (mínima) para os proxectos produtivos, é de 20 puntos. Esta puntuación dará lugar a unha
axuda do 20% do importe total do investimento subvencionable. No caso dos proxectos non produtivos a
puntuación mínima é de 30 puntos, o que dará lugar a unha axuda do 30% ou do 40% segundo a
prioridade.
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A puntuación máxima que se esixe para optar á porcentaxe máis elevada de financiamento é de 70 puntos
en todos os casos. Os proxectos produtivos que acaden esta puntuación terán dereito ao 45% de axuda.
No caso dos non produtivos, e tendo como referencia a súa clasificación, os de prioridade baixa poderán
chegar ao 50% de financiamento, os de prioridade media ao 70% e os de prioridade alta ao 90%.
Cálculo da porcentaxe de axuda.
Proxecto produtivo
A puntuación mínima que haberá de obter un proxecto produtivo será de 20 puntos; por baixo deste valor,
os proxectos non serán subvencionados.
Relación entre puntos de valoración de baremo e % de axuda en proxectos produtivos:
•
20 puntos: 20 % de axuda
•
70 puntos ou máis: 45 % de axuda.
Para valores intermedios do baremo procédese do seguinte modo:
•
Aos primeiros 20 puntos asígnaselle un 20% axuda
•
Aos restantes puntos do baremo asígnaselle a parte proporcional directa de porcentaxe de axuda
segundo a seguinte relación (50 puntos restantes de baremo / 25% axuda pendente de asignar) O
calculo farase axustado a dous decimais.
Proxecto non produtivo
A puntuación mínima que haberá de obter un proxecto non produtivo será de 30 puntos; por baixo deste
valor, os proxectos non serán subvencionados
Relación entre puntos de valoración de baremo e % de axuda en proxectos non produtivos:
•
30 puntos:
o 40 % de axuda para proxectos de prioridade alta
o 30 % de axuda para proxectos de prioridade media e baixa
•

70 puntos ou máis:
▪
90 % de axuda para proxectos de prioridade alta
▪
70 % de axuda para proxectos de prioridade media
▪
50 % de axuda para proxectos de prioridade baixa

Para valores intermedios do baremo procédese do seguinte modo:
Aos primeiros 30 puntos asígnaselle un :
o 40 % de axuda para proxectos de prioridade alta
o 30 % de axuda para proxectos de prioridade media e baixa
Logo en cada unha das prioridades, aos restantes puntos do baremo asígnaselle a parte proporcional de
porcentaxe de axuda segundo a seguinte relación:
▪
(40 puntos restantes de baremo / 50% axuda pendente de asignar) para proxectos de prioridade alta.
▪
(40 puntos restantes de baremo / 40% axuda pendente de asignar ) para proxectos de prioridade
media.
▪
(40 puntos restantes de baremo / 20% axuda pendente de asignar) para proxectos de prioridade
baixa.
En todos os casos o cálculo farase axustado a dous decimais.
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Matrices de valoración.
Táboa. Porcentaxes de axuda correspondentes a proxectos produtivos.
Proxectos produtivos
Puntuación

Porcentaxe

Puntuación

Porcentaxe

20

20,00%

46

33,00%

21

20,50%

47

33,50%

22

21,00%

48

34,00%

23

21,50%

49

34,50%

24

22,00%

50

35,00%

25

22,50%

51

35,50%

26

23,00%

52

36,00%

27

23,50%

53

36,50%

28

24,00%

54

37,00%

29

24,50%

55

37,50%

30

25,00%

56

38,00%

31

25,50%

57

38,50%

32

26,00%

58

39,00%

33

26,50%

59

39,50%

34

27,00%

60

40,00%

35

27,50%

61

40,50%

36

28,00%

62

41,00%

37

28,50%

63

41,50%

38

29,00%

64

42,00%

39

29,50%

65

42,50%

40

30,00%

66

43,00%

41

30,50%

67

43,50%

42

31,00%

68

44,00%

43

31,50%

69

44,50%

44

32,00%

70

45,00%

45

32,50%

45

Táboas. Porcentaxes de axuda correspondentes a proxectos non produtivos.
Proxectos non produtivos prioridade baixa
Puntuación

Porcentaxe

Puntuación

Porcentaxe

30

30,00%

51

40,50%

31

30,50%

52

41,00%

32

31,00%

53

41,50%

33

31,50%

54

42,00%

34

32,00%

55

42,50%

35

32,50%

56

43,00%

36

33,00%

57

43,50%

37

33,50%

58

44,00%

38

34,00%

59

44,50%

39

34,50%

60

45,00%

40

35,00%

61

45,50%

41

35,50%

62

46,00%

42

36,00%

63

46,50%

43

36,50%

64

47,00%

44

37,00%

65

47,50%

45

37,50%

66

48,00%

46

38,00%

67

48,50%

47

38,50%

68

49,00%

48

39,00%

69

49,50%

49

39,50%

70

50,00%

50

40,00%

46

Proxectos non produtivos prioridade media
Puntuación

Porcentaxe

Puntuación

Porcentaxe

30

30,00%

51

51,00%

31

31,00%

52

52,00%

32

32,00%

53

53,00%

33

33,00%

54

54,00%

34

34,00%

55

55,00%

35

35,00%

56

56,00%

36

36,00%

57

57,00%

37

37,00%

58

58,00%

38

38,00%

59

59,00%

39

39,00%

60

60,00%

40

40,00%

61

61,00%

41

41,00%

62

62,00%

42

42,00%

63

63,00%

43

43,00%

64

64,00%

44

44,00%

65

65,00%

45

45,00%

66

66,00%

46

46,00%

67

67,00%

47

47,00%

68

68,00%

48

48,00%

69

69,00%

49

49,00%

70

70,00%

50

50,00%

47

Proxectos non produtivos prioridade alta
Puntuación

Porcentaxe

Puntuación

Porcentaxe

30

40,00%

51

66,25%

31

41,25%

52

67,50%

32

42,50%

53

68,75%

33

43,75%

54

70,00%

34

45,00%

55

71,25%

35

46,25%

56

72,50%

36

47,50%

57

73,75%

37

48,75%

58

75,00%

38

50,00%

59

76,25%

39

51,25%

60

77,50%

40

52,50%

61

78,75%

41

53,75%

62

80,00%

42

55,00%

63

81,25%

43

56,25%

64

82,50%

44

57,50%

65

83,75%

45

58,75%

66

85,00%

46

60,00%

67

86,25%

47

61,25%

68

87,50%

48

62,50%

69

88,75%

49

63,75%

70

90,00%

50

65,00%

48

3.6.2.7. Cadro resumo de proxectos produtivos
Puntuación
MÁXIMA

ID

CRITERIOS DE VALORACIÓN PROXECTOS PRODUTIVOS

1

FACTORES DE LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA

30

1.1

Características económicas do concello onde se localiza o proxecto

8

1.2

Características sociolaborais do concello onde se localiza o proxecto

4

1.3

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o
proxecto I

4

1.4

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o
proxecto II

4

1.5

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o
proxecto III

4

1.6

Entidade de poboación na que se localiza o proxecto

4

1.7

Outros criterios xeográficos: zonas desfavorecidas

2

2

CARACTERÍSTICAS DA PERSOA OU ENTIDADE PROMOTORA

10

2.1

Proxectos presentados por persoas pertencentes a colectivos desfavorecidos

5

2.2

Formación e/ou experiencia da persoa ou entidade promotora

2

2.3

Responsabilidade social corporativa

3

3

IMPACTO SOBRE A CREACIÓN DE EMPREGO

20

3.1

Incidencia sobre a creación de emprego neto

10

3.2

Incidencia sobre a creación de emprego de persoas de colectivos
desfavorecidos

5

3.3

Incidencia sobre a creación de emprego local

5

4

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO

20

4.1

Tipoloxía de proxecto

5

4.2

Carácter innovador

5

4.3

Ámbito do proxecto

10

5

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

20

5.1

Capacidade de arrastre do proxecto

10

5.2

Incidencia ambiental do proxecto

10

PUNTUACIÓN TOTAL

100

49

3.6.2.8. Cadro resumo de proxectos non produtivos
Puntuación
MÁXIMA

ID

CRITERIOS DE VALORACIÓN PROXECTOS NON PRODUTIVOS

1

FACTORES DE LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA

30

1.1

Características económicas do concello onde se localiza o proxecto

8

1.2

Características sociolaborais do concello onde se localiza o proxecto

4

1.3

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o
proxecto I

4

1.4

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o
proxecto II

4

1.5

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o
proxecto III

4

1.6

Entidade de poboación na que se localiza o proxecto

4

1.7

Outros criterios xeográficos: zonas desfavorecidas

2

2

CARACTERÍSTICAS DA ENTIDADE PROMOTORA

20

2.1

Promotor individual ou agrupado

3

2.2

Natureza xurídica e/ou obxecto social da entidade promotora

10

2.3

Igualdade de oportunidades

4

2.4

Responsabilidade social corporativa

3

3

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO

30

3.1

Tipoloxía de proxecto

20

3.2

Ámbito de actuación do proxecto

8

3.3

Cooperación do proxecto ou entidades colaboradoras

2

4

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

20

4.1

Incidencia sobre o medioambiente,contribuíndo á redución da pegada de
carbono

10

4.2

Compromiso de emprego de novas tecnoloxías

10

PUNTUACIÓN TOTAL

100

50

3.6.3.

Procedementos de selección e valoración

Para evitar o conflito de intereses á hora de tomar decisións, ningún grupo de interese concreto ou
autoridades públicas, definidas estas de conformidade coas normas nacionais a tal respecto, poderán
representar máis do 49% dos dereitos de voto nas tomas de decisións. Este fito, queda establecido no artigo
32.2 apartado b, do regulamento 1303/2013 de disposicións comúns. As decisións que adopte o órgano
que seleccione os proxectos, deberán estar documentadas, figurando as persoas que participan en
representación das entidades ou as delegacións pertinentes, o cal se recollera nunha acta. No caso de
superar o umbral fixado, non se poderá adoptar tal decisión.
A selección dos proxectos será competencia da xunta directiva do GDR, estando asesorada pola xerencia
do grupo, a cal terá voz, pero non capacidade de voto.
O procedemento de selección dos proxectos que obterán financiamento a través da aplicación da
estratexia, será similar, se ben variarán os criterios de valoración en función da tipoloxía dos proxectos.
Cómpre indicar que o procedemento que expoñemos a continuación, quedará fixado na correspondente
orde reguladora das axudas, publicada unha vez seleccionados os GDR, como entidades colaboradoras
para a xestión da medida Leader de Galicia 2014-2020. O resumo que se presenta a continuación é
orientativo, e o proceso constará dos seguintes pasos:
1. A convocatoria do programa de axudas é aberta, podéndose presentar solicitudes de axuda ata o 31 de
marzo de 2020. As solicitudes serán presentadas preferiblemente por vía electrónica na sede electrónica
da Xunta de Galicia dirixidas ao GDR Pontevedra-Morrazo (GDR-15); e opcionalmente no rexistro do
GDR no caso das persoas físicas. Todas estas solicitudes serán rexistradas debidamente, deixando
constancia deste trámite no GDR. Existen unha serie de formularios normalizados para a súa
presentación.
2. Recepción da solicitude. O equipo técnico será o responsable de analizar en primeira instancia que a
solicitude cumpre o réxime de axudas para a súa admisibilidade, así como que contén toda a
información necesaria. En caso contrario, requirirase á persoa ou entidade solicitante para que subsane
as deficiencias atopadas nun prazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, coa indicación de que
se así non o fixera teráselle por desistido da súa petición e procederá o arquivo do expediente, en
función da normativa vixente sobre o réxime xurídico das administracións públicas e o procedemento
administrativo común (art. 71 da lei 30/1992 do 26 de novembro, e modificacións sucesorias).
Completada a solicitude, comprobarase a información pertinente e a veracidade dos datos, co
obxectivo da súa futura selección.
Se o promotor non presenta a documentación solicitada farase o informe de control de elexibilidade
(ICE) desfavorable.
3. Acta de non inicio. Nun prazo dos 10 días hábiles seguintes á recepción da solicitude, o GDR realizará
unha visita in situ, para comprobar que o inicio dos gastos ou investimentos non se efectuou,
levantando a correspondente acta.
4. Análise da solicitude e da documentación. Valoración da solicitude en función dos criterios definidos
na EDLP, das normas do GDR para a súa xestión, nos criterios de selección e priorización dos
proxectos, así como na suxeición a outras normas que garantan a instrucción debida do expediente,
realizarase a correspondente valoración da solicitude. Para isto, o equipo técnico realizará o
correspondente informe de viabilidade e de control de elixibilidade do proxecto (ICE).
5. Remisión de solicitude de verificación do ICE a AGADER. As solicitudes que sexan conformes, e que
por tanto teñan un informe favorable, serán remitidas a Agader, incluíndo a maiores do informe, a
documentación necesaria para valorar a elixibilidade do proxecto. Tamén se remitirán as solicitudes
con informe desfavorable, co obxectivo de que Agader contraste e revise tal información. O GDR
remitirá a solicitude de verificación do ICE a AGADER cando esté completa a documentación.
6. Verificación da solicitude na Agader. A axencia verificará os expedientes emitindo un informe de
verificación de ICE, pronunciándose sobre a elixibilidade do proxecto, así como do cumprimento da
normativa que será de aplicación por parte do GDR. Para a fundamentación da decisión terase en conta
o establecido no PDR de Galicia, o réxime de axudas e normativa reguladora do FEADER, a normativa
sectorial de aplicación do proxecto e os principios de complementariedade e coherencia co resto de
políticas do marco galego. Si se apreciasen carencias de documentación a axencia requirirá a
documentación ao GDR. Se a mesma está no GDR, este remitiralla a AGADER e se non a ten
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requeriralla ao promotor dándolle un prazo de 10 días para presentala.Indicaráselle que de non
presentala, se entenderá que desiste da solicitude, procedendo ao arquivo do expediente.
Unha vez que esté a documentación completa AGADER remitirá a verificación do ICE ao GDR.
7. Proposta de selección de proxectos pola Xunta Directiva. A xunta directiva do GDR emitirá unha
proposta de selección de proxectos (con anterioridade ao 30 de xuño de cada ano, para as solicitudes
presentadas ata o 31 de marzo de cada ano, e previsiblemente con anterioridade ao 31 de agosto para as solicitudes
presentadas ata o 31 de maio de cada ano) que teñan verificación favorable do ICE. Dita proposta incluirá a
lista de proxectos subvencionables, ordenada en función da puntuación acadada no baremo e tendo en
consideración o límite de orzamento máximo dispoñible, que quede consignado no correspondente
plan financiero da estratexia e conveniado coa Agader. Esta proposta diferenciará entre proxectos
produtivos e non produtivos, indicando nestes últimos os que correspondan ás entidades públicas
locais e ao resto de entidades. Os proxectos non productivos irán ordeados por prioridades, primeiro
os de prioridade alta, logo os da media e logo os de baixa. Tamén incluirá a distribución da axuda en
cada anualidade e o prazo máximo co que contará cada proxecto para a súa execución.
Para os efectos de establecer a priorización dos proxectos, a xunta directiva seguirá os seguintes
criterios:
Proxectos produtivos
1.
2.

3.

Puntuación total acadada no baremo correspondente ao ICE verificado de cada un dos proxectos.
No caso de empate, a contribución á articulación do tecido produtivo local, en coherencia coa
estratexia do GDR. Para estes efectos terase en conta a puntuación específica dos criterios de
baremación:
•
2.3 Responsabilidade social corporativa (RSC).
•
3.1 Incidencia sobre a creación de emprego neto.
•
4.3 Ámbito do proxecto.
•
5.1 Capacidade de arrastre do proxecto.
No caso de empate, a coherencia coa estratexia do GDR, a incidencia sobre o emprego e o seu
efecto multiplicador no territorio. A estes efectos, terase en conta a puntuación específica dos
criterios de baremación:
•
3.1 Incidencia sobre a creación de emprego neto.
•
5.1 Capacidade de arrastre do proxecto.

Proxectos non produtivos.
A relación de proxectos non produtivos que propoña a xunta directiva para a concesión da axuda
deberá incluír, en primeiro lugar, os considerados de prioridade alta, logo os de prioridade media e, a
seguir, os de prioridade baixa.
Para os efectos de establecer a priorización dos proxectos, dentro de cada unha destas categorías a
xunta directiva seguirá os seguintes criterios:
1. Puntuación total acadada no baremo correspondente ao ICE verificado de cada un dos proxectos.
2. No caso de empate, a contribución ao desenvolvemento local, en coherencia cos obxectivos de
sustentabilidade económica, social, territorial e medioambiental. Para este efectos, terase en
conta a puntuación específica dos criterios de baremación:
•
2.2 Natureza xurídica e/ou obxecto social da entidade promotora.
•
2.4 Responsabilidade social corporativa (RSC).
•
3.1 Tipoloxía do proxecto.
•
3.2 Ámbito de actuación do proxecto.
•
3.3 Cooperación do proxecto ou entidades colaboradoras.
•
4.1 Incidencia sobre o medioambiente, contribuíndo á redución da pegada de carbono.
3. No caso de empate, a coherencia coa estratexia do GDR e o impacto medioambiental sobre o
territorio. A estes efectos, terase en conta a puntuación específica dos criterios de baremación:
•
3.1 Tipoloxía do proxecto.
•
4.1 Incidencia sobre o medioambiente, contribuíndo á redución da pegada de carbono.
Para os proxectos promovidos directamente polos GDR, referidos a formación no marco da
submedida 19.2 (apoio á realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local) e
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os de animación e promoción territorial correspondentes á submedida 19.4.B (animación), unha vez
que estean verificados por Agader, propoñerase a concesión de axuda de cada un destes expedientes
ata o esgotamento do crédito dispoñible en cada anualidade.
8. Concesión de axuda. O GDR trasladará a proposta motivada á Agader, co fin de que esta emita a
resolución de axuda, en virtude do acordo tomado pola xunta directiva do GDR, ou órgano
competente. Teranse en conta as propostas de concesión ou denegación. O Director Xeral de Agader
resolverá sobre a concesión ou denegación da axuda, en función dos termos establecidos na proposta
de resolución da Xunta Directiva.
A forma e prazos de notificación ao interesado, aceptación da axuda, xustificación documental do gasto,
resolución de pago e controis posteriores fixarase no réxime de axuda.
No caso de non esgotarse o orzamento podería realizarse unha segunda proposta de adxudicación de
axudas ata o límite de crédito disponible para a anualidade. Esta proposta realizaríase antes do 31 de
agosto, tendo como referencia as solicitudes de axuda presentadas antes do 31 de maio, as cales deberían
ter o ICE verificado por parte de Agader.
As propostas que non poidan acceder ao financiamento por esgotarse este, formarán parte dunha lista de
agarda, na que se ordenarán en función da súa prioridade; estas solicitudes deben ter o ICE verificado por
Agader.
As solicitudes que non fosen verificadas por Agader en tempo, ou ben que quedaran excluídas por falta de
crédito, poderán concorrer á seguinte convocatoria, sen que isto supoña ninguna prioridade, e sempre e
cando exista manifestación expresa a tal efecto por parte da persoa ou entidade solicitante.
Se durante a instrución dun expediente e a elaboración do ICE, o GDR aprecia que o proxecto non é
elixible, que non cumpre os requisitos para ser subvencionable, emitirase unha solicitude de verificación
de ICE desfavorable e enviarase a AGADER para a súa verificación. Se polo contrario o seu promotor
desiste do procedemento, poderá dárselle traslado directamente á xunta directiva do GDR, ou órgano
competente, para que tome o acordo de arquivo correspondente. Esta decisión trasladarase a Agader, que
terá en conta a motivación exposta polo GDR.
En relación con este procedemento, todas as reunións da xunta directiva ou órgano decisor, estarán
documentadas coas correspondentes actas, reflectíndose nas mesmas todas as persoas participantes, as
decisións ou acordos adoptados e os motivos de conflito de intereses, de existiren. En cada convocatoria,
as persoas que formen parte deste procedemento deben asinar a correspondente declaración de ausencia
de conflito de interese.
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Figura . Diagrama do proceso
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3.7. SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN.
3.7.1.

Tramitación da solicitude e formularios

Nome do procedemento: MR701D - Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.
As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través dos formularios
normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
A presentación electrónica será obrigatoria para:
As persoas xurídicas de carácter privado
As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e
entidades dependentes das anteriores
As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades
A presentación electrónica será opcional para:
As persoas físicas, que poderán presentar as solicitudes presencialmente no rexistro do GDR-15
PONTEVEDRA-MORRAZO ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común (dirixindo as solicitudes a Agader)
Os formularios normalizados necesarios para a presentación tamén estarán a disposición dos interessados
na páxina web www.gdrpontevedramorrazo.eu e na oficina técnica do GDR Pontevedra-Morrazo:
ASOCIACIÓN GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA-MORRAZO
Telf: 986 10 81 44/695 333 087
e.correo: administracion@gdrpontevedramorrazo.eu
A relación de formularios a cumprimentar na fase de solicitude de axuda son os seguintes:
Procedemento MR701D - Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.
Anexo II: Solicitude de axuda.
Anexo III: Resumo do proxecto e plan de empresa. (para proxectos produtivos).
Anexo IV: Resumo do proxecto e plan de xestión. (para proxectos non produtivos).
Anexo V: Orzamento.
Anexo VI A: Relación de ofertas solicitadas e elixidas.
Anexo VI B: Declaración sobre as ofertas solicitadas e elixidas.
Observacións:
2.

3.

4.

5.

Anexo III e o Anexo IV: non están dispoñibles para a súa presentación por sede; polo que se
deberá cubrir, imprimir e xuntar escaneado como documento asociado no momento da
presentación.
Anexo VI A: no caso de que os campos que figuran no modelo non sexan suficientes, se deberán
cubrir tantos anexos como foran necesarios, imprimilos e xuntalos escaneados como documentos
asociados no momento da presentación.
Calquera solicitude (sexa por sede electrónica ou presencial) que non conte como mínimo co
anexo II (solicitude de axuda), anexo III ou anexo IV (resumo do proxecto e plan de empresa ou de
xestión) e o anexo V (orzamento) dará lugar a un informe (ICE) desfavorable segundo o artigo 12.2
das bases reguladoras.
Os promotores obrigados á presentación electrónica deberán achegar toda a documentación
complementaria por sede electrónica, indicando código, órgano responsable do procedemento,
número rexistro de entrada da solicitude e número de expediente se dispón del segundo o artigo
9.3 das bases reguladoras.
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6.
7.

3.7.2.

No caso de erros na presentación electrónica, as persoas solicitantes deberán poñerse en contacto
a través do 012 co grupo de soporte para notificar e tentar solucionar a incidencia.
O prazo máximo e improrrogable previsto no Réxime de Axudas (artigo 12.1) para emenda e/ou
achega de documentación complementaria por parte do promotor é de 10 días hábiles.

Documentación adicional

O promotor debe formalizar a súa solicitude de axuda, dentro do prazo establecido, e dirixila ao GDR-15
PONTEVEDRA-MORRAZO correspondente ao territorio en que vaia executarse o proxecto de que se
trate, tendo cumprimentado, o modelo normalizado de Solicitude de Axuda (anexo II) ao que debe
acompañar unha serie de documentos adicionais.
Xunto coa solicitude de axuda os interesados deberán presentar a seguinte documentación:
b) Documentación acreditativa da personalidade do solicitante e, de ser o caso, da representación do
solicitante:
No caso de persoas xurídicas, esta acreditación realizarase mediante un certificado expedido polo
Rexistro Mercantil ou outros rexistros públicos que correspondan en función da personalidade
xurídica de que se trate, en que se identifique a constitución e a representación correspondente,
con indicación do seu alcance e vixencia.
De non achegarse dito certificado, deberán presentar copia das correspondentes escrituras de
constitución e do poder de representación, debidamente inscritas no rexistro público que
corresponda segundo o tipo de personalidade xurídica de que se trate. Así mesmo, deberanse
presentar as modificacións posteriores dos documentos indicados, así como a fotocopia do NIF,
no caso de denegar expresamente a súa consulta.
No caso de persoas físicas, esta acreditación realizarase mediante a fotocopia do DNI. Non obstante
unicamente será necesario presentalo no caso de que a persoa beneficiaria lle denegue
expresamente á Agader a consulta dos datos de identidade no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do
Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve.
c) Declaración censual tributaria (modelo 036 ou 037), ou compromiso de comunicar o inicio de
actividade á AEAT cando o proxecto supoña o inicio dunha actividade empresarial.
d) Documentación acreditativa de que se cumpre co requisito de ser pequena empresa: últimas contas
depositadas no rexistro correspondente e última memoria anual de actividades aprobada pola
entidade, na que figure o número de persoas empregadas do último exercicio pechado, o volume de
negocio e o balance anual.
e) Informe da plantilla media de traballadores en situación de alta na empresa, correspondente aos 12
meses anteriores á data de presentación da solicitude de axuda, expedido pola Tesoureiría Xeral da
Seguridade Social.
f) Informe de vida laboral da/s conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores autónomos,
correspondente aos 12 meses anteriores á data de presentación da solicitude de axuda.
g) Memoria e resumo do proxecto, no cal se reflicta a situación de partida, os obxectivos que se perseguen
coa súa posta en marcha e a metodoloxía de traballo, así como as explicacións necesarias para a
correcta comprensión do proxecto. O solicitante debe ter en conta que esta información vai ser tomada
en consideración para valorar o cumprimento dos requisitos dos proxectos e para aplicar os criterios de
selección que o GDR teña aprobados.
Para proxectos de natureza produtivos, a memoria resumo do proxecto deberá incluír unha
previsión do plan de empresa que abranguerá polo menos 5 anos, coa xustificación da súa
viabilidade económica financeira. Entregarase en documento normalizado Resumo do ProxectoPlan de empresa (anexo III).
Para proxectos de natureza non produtivos, a memoria resumo do proxecto deberá incluír unha
previsión do plan de xestión da actividade e/ou do investimento que abranguerá polo menos 5
anos. Entregarase en documento normalizado Resumo do Proxecto-Plan de Xestión (anexo IV).
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h) Orzamento de gastos, desagregados por partidas, necesarios para a execución do proxecto segundo
documento normalizado Orzamento (anexo V).
i) Relación de ofertas solicitadas e elixidas, nos termos indicados no artigo 10 das bases reguladoras
sobre moderación de custes, segundo os documentos normalizados Relación de Ofertas Solicitadas e
Elixidas (anexo VI-A) e Declaración sobre as Ofertas Solicitadas e Elixidas (anexo VI-B).
j) De ser o caso, documentación acreditativa da non suxeición ou exención do IVE, de modo que se
constate que é efectivamente soportado polo beneficiario e non recuperable.
k) No suposto de investimentos en explotacións agrarias, código de explotación agraria, ou no seu
defecto, rexistro oficial que corresponda á explotación agraria.
l) No suposto de proxectos de diversificación de explotacións agrarias cara actividades non agrarias
(ficha de elixibilidade IV) deberá achegarse a acreditación do grao de parentesco. Neste suposto deberá
achegarse tamén o certificado de empadroamento, só no caso de denegar expresamente á Agader a súa
consulta.
m) Plano do Sixpac indicando as coordenadas da localización da operación.
n) No caso de empresas xa existentes, licenza de actividade do concello ou de ser o caso acreditación da
presentación da comunicación previa establecida no artigo 24 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
o) No caso de que unha operación inclúa obra civil, anteproxecto ou memoria valorada, asinado por
técnico competente na materia.
p) Calquera outra documentación ou información adicional que o interesado considere de interese para
un mellor análise e valoración do proxecto.
Para proxectos de natureza produtivos, entre outros:
-

-

-

-

-

-

-

Memoria explicativa do resultados do estudo de viabilidade económica-financeira para un
período mínimo de 5 anos, desglosando as previsións de ingresos por servizos a prestar e custos
da actividade empresarial
Documentación xustificativa da capacidade financeira e solvencia da entidade para executar os
investimentos totais previstos (préstamos concedidos, fondos propios, etc)
Aportar o informe emitido polo Concello respectivo relativo á existencia doutras actividades nos
epígrafes do IAE do proxecto dentro do concello e no núcleo de poboación (código postal)
No seu caso, compromiso asinado polo representante da entidade de “Responsabilidade social
corporativa”(elaboración ou compromiso de elaboración dun plan de RSC e/ou de Igualdade de
Oportunidades, etc), nos termos previstos no punto 2.3 do baremo e normas de xestión do GDR
Pontevedra-Morrazo
No seu caso, compromiso asinado polo representante da entidade de “Incidencia sobre a creación
de emprego”(de persoas de colectivos desfavorecidos e/ou local), nos termos previstos no punto
3 do baremo e normas de xestión do GDR Pontevedra-Morrazo
No seu caso, compromiso asinado polo representante da entidade de “Capacidade de arrastre do
proxecto” (utilización de provedores locais do territorio do GDR), nos termos previstos no punto
5.1 do baremo e normas de xestión do GDR Pontevedra-Morrazo
No seu caso, relación detallada e cuantificada dos investimentos con “Incidencia medioambiental
do proxecto”, nos termos previstos no punto 5.2 do baremo e normas de xestión do GDR
Pontevedra-Morrazo
Documentación acreditativa da titularidade dos terreos e inmobles e/ou da súa disponibilidade
durante o período mínimo de 5 anos dende a resolución de pagamento final do expediente
(necesariamente coa primeira xustificación de pagamento).
De ser o caso, solicitude de informe de subvencionabilidade previo (ficha e memoria) das
iniciativas propostas (de prazas de aloxamento, campamento ou similar) ó abeiro do convenio
entre a Axencia Galega de Turismo e Agader.

Para proxectos de natureza non produtivos, entre outros:
-

Certificado do acordo adoptado polo órgano competente polo que se aproba a realización do
proxecto e plan de xestión previsto, así como a solicitude a través da medida Leader do PDR de
Galicia 2014-2020.
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-

-

-

-

-

-

-

Documentación acreditativa da capacidade e/ou solvencia financeira para efectuar os
investimentos previstos (préstamos concedidos, fondos propios, etc; no caso de entidades
públicas de carácter local ou comarcal: certificado relativo á consignación de crédito ou
compromiso de financiamento para a execución do proxecto, etc)
Certificado da entidade para valorar o criterio de paridade tanto na asemblea xeral ou
corporación (nº homes e nº mulleres), como no órgano directivo ou de goberno (nº homes e nº
mulleres) conforme o punto 2.3 do baremo e normas de xestión para proxectos non produtivos
do GDR Pontevedra-Morrazo.
De ser o caso, compromiso de elaboración dun Plan de Responsabilidade Social Corporativa ou
dun Plan de Igualdade, nos termos do punto 2.4 do baremo e normas de xestión para proxectos
non produtivos do GDR Pontevedra-Morrazo.
No seu caso, acordos ou convenios de colaboración para a xestión do proxecto nos termos do
punto 3.3 do baremo e normas de xestión para proxectos non produtivos do GDR PontevedraMorrazo.
No seu caso, desglosar e cuantificar o importe dos investimentos con “Incidencia medioambiental
do proxecto”, nos termos previstos no punto 4.1 do baremo e normas de xestión do GDR
Pontevedra-Morrazo
No seu caso, desglosar e cuantificar o importe dos investimentos con “Incidencia en novas
tecnoloxías do proxecto”, nos termos previstos no punto 4.2 do baremo e normas de xestión do
GDR Pontevedra-Morrazo
Documentación acreditativa da titularidade dos terreos e inmobles sobre os que se executa o
proxecto e/ou da súa dispoñibilidade durante o período mínimo de 5 anos dende a resolución de
pagamento final do expediente (necesariamente coa primeira xustificación de pagamento).

Non será necesario que os solicitantes presenten a documentación que xa conste en poder da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas
poderán acollerse ao establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a
dependencia na que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco
anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan. Nos supostos de imposibilidade material
de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante á súa
presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos aos que se refire o
documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.
A documentación complementaria presentarase de forma electrónica polas persoas interesadas obrigadas
á presentación electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que
presenten. A Administración e/ou o GDR na súa condición de entidade colaboradora da Administración,
poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.
As persoas non obrigadas á presentación electrónica, ademais de electronicamente tamén poderán
presentar a documentación complementaria en formato papel, presencialmente no rexistro do GDR
Pontevedra-Morrazo. Estas persoas tamén poderán presentar a documentación complementaria en
formato papel, presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común, debendo, unicamente neste caso, dirixir a documentación
complementaria a Agader, coa finalidade de que sexa remitida pola Axencia ao GDR Pontevedra-Morrazo
(GDR-15).
Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o
código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o
número de expediente se dispón del.
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A relación doutros posibles formularios a cumprimentar na fase de xustificación da axuda, segundo a
casuística de cada promotor, son os seguintes:
Procedemento MR701D - Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.
Anexo VII: Solicitude de anticipo.
Anexo VIII:Desistencia.
Anexo IX: Renuncia.
Anexo X: Solicitude de modificación.
Anexo XI: Solicitude de pagamento.
Anexo XII: Relación de equipos subvencionados.
Anexo XIII: Declaración doutras axudas.
Anexo XIV: Modelo de xustificación de emprego (para proxectos produtivos).
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3.8. RÉXIME DE COMPATIBILIDADE E ACUMULACIÓN DE AXUDAS.
3.8.1.

Sobre a compatibilidade.

Con carácter xeral, un proxecto poderá compatibilizar a axuda ao abeiro do Leader (que están
cofinanciadas con fondos Feader) con outras axudas de un ou varios Fondos EIE ou de un ou varios
programas e de outros instrumentos da Unión; coa condición de que o investimento incluído non estea
subvencionado por outro Fondo EIE ou instrumento da Unión, nin polo mesmo Fondo conforme a un
programa distinto.
3.8.2.

Sobre a acumulación de axudas.

A acumulación das axudas depende dunha serie de condicionantes:
Os promotores dos proxectos que se amparen no Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do
18 de decembro de 2013, sobre as axudas de minimis non poderán recibir, en relación coa
totalidade de axudas que reciban amparadas no citado Regulamento (UE) 1407/2013, mais de
200.000 € de axudas durante un período de 3 exercicios fiscais.
As axudas amparados no Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello
do 17 de decembro de 2013 destinadas á:
▪ investimentos do sector da produción agraria primaria
▪ investimentos de transformación e/ou comercialización de produtos agrarios nos que o
produto final estea incluído na súa totalidade no anexo I do Tratado
▪ investimentos de transformación e/ou comercialización da madeira como materia prima
anteriores á primeira transformación industrial da mesma
Non se acumularán con ningunha outra en relación ao mesmo proxecto, se dita acumulación
excedera da intensidade máxima de axuda establecida nas fichas de elixibilidade referidas a estas
tipoloxías de proxectos.
O importe das axudas non poderá illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas
procedentes doutras Administracións Públicas ou doutros entes, públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, superar o custo total da operación subvencionada.
3.8.3.

Sobre as obrigas do beneficiario.

Para os efectos de determinar o cumprimento das normas sobre a compatibilidade e sobre a acumulación
de axudas, o beneficiario deberá declarar outras axudas solicitadas, concedidas e/ou pagadas para o
mesmo proxecto (Declaración doutras axudas-anexo XIII das bases reguladoras), con específica referencia ás
axudas amparadas no réxime de minimis, nos termos previstos no modelo da Solicitude de axuda e no
modelo da Solicitude de pagamento.
No caso de que se detectaran casos de proxectos nos que se puidera estar incorrendo nunha dobre
financiación, e esta circunstancia non fóra notificada polo promotor con anterioridade, poderá dar lugar á
modificación da resolución de concesión, ao reintegro da axuda e/ou de ser o caso á tramitación do
correspondente expediente sancionador ao promotor.
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3.9. RÉXIME REGULADOR E NORMATIVO.

-

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo 2014-2020 do Grupo de Desenvolvemento Rural
Pontevedra-Morrazo.
Dispoñible para a súa consulta na oficina do GDR Pontevedra-Morrazo, na súa páxina web
http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/ e na páxina web de AGADER.

3.9.1.

-

-

Bases reguladoras

DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017
AGADER. RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29
de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida
Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de
Galicia 2014-2020 (PDR).
DOG Núm. 82 Venres, 28 de abril de 2017
AGADER. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do
Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se
tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

3.9.2.

Normativa de aplicación

Normativa autonómica:

-

-

-

-

DOG Núm. 42 Mércores, 2 de marzo de 2016
AGADER. RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2016 pola que se publica o Acordo 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.
DOG Núm. 20 Luns, 30 de xaneiro de 2017
AGADER. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de
gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de
operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural.
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2017
AGADER.RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017 pola que se publican os convenios de colaboración asinados no
terceiro cuadrimestre de 2016.
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 entre AGADER e o GDR Pontevedra-Morrazo, para a aplicación dunha EDLP na medida
Leader de Galicia, cofinanciado co FEADER no marco do PDR de Galicia 2014-2020; que o Consello da Xunta
autorizou o 5 de agosto de 2016 e que foron asinados o 13 de decembro de 2016
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG).
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia (RLSG).

Normativa estatal:

-

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións.
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do
Sector Público.
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Normativa comunitaria:

-

PDR de Galicia, a probado pola Decisión de Execución da Comisión Europea, do 18 de novembro de 2015 (CCI:
2014ES06RDRP011).
Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se establecen
disposicións comúns relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión, ao FEADER e ao FEMP, e polo que se
establecen disposicións xerais relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión e ao FEMP.
Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao
desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se
derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello.
Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre o
financiamento, xestión e seguimento da Política Agrícola Común.
Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do
Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.
Regulamento (UE) nº 807/2014, da Comisión, do 11 de marzo, que completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013.
Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo, modificado polo Regulamento de
execución (UE) 669/2016, da Comisión ; polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº
1305/2013.
Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de
xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.
Regulamento delegado (UE) nº 640/2014, do 11 de marzo, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013,
do Parlamento Europeo e do Consello.
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4.

FASES DO PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN.

4.1. FASE PREVIA
P1. Elaboración da Estratexia de desenvolvemento local (EDLP) e Candidatura do GDR

Fase
Unidade
Prazo

Elaboración da Estratexia de desenvolvemento local (EDLP) e Candidatura do GDR
GDR
Data límite: 2 de xullo de 2016

Descrición
O Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), aprobado pola Comisión Europea por
Decisión C (2015) 8144, do 18 de novembro, prevé a aplicación da medida Leader de Galicia 2014-2020 a
través de estratexias integradas de desenvolvemento local participativo (EDLP) elaboradas polos grupos
de desenvolvemento rural, nos termos sinalados no artigo 35 do Regulamento (UE) nº 1303/2013.
Para a xestión do Leader os GDR que resulten seleccionados terán respecto da Agader unha dobre
condición:
a) Por unha parte, serán entidades colaboradoras nos termos previstos no artigo 9 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia (LSG). Neste senso, actuarán en nome e por conta da Agader na
xestión das subvencións que vaian percibir os beneficiarios da submedida 19.2: «apoio para a
realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo».
b) Por outra banda, terán a condición de beneficiarios de subvención nos termos previstos no artigo 8 da
LSG respecto dos fondos públicos vinculados ás submedidas 19.1: «apoio á preparación de estratexias
de desenvolvemento local », 19.4.A: «custes correntes da estratexia de desenvolvemento local» e 19.4.B:
«animación e promoción territorial». En relación coa submedida 19.2 os GDR poderán ser beneficiarios
de subvención para un tipo específico de proxectos: os de formación, referidos a proxectos de
capacitación para o emprego dirixidos á poboación activa do seu territorio, coa finalidade de aumentar
a empregabilidade, tanto por conta propia como por conta allea.
Corresponde ao Consello de Dirección de Agader aprobar as bases reguladoras (1) para a selección de
programas de desenvolvemento rural, e para a selección e recoñecemento dos Grupos de
Desenvolvemento Rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia 2014-2020,
cofinanciado con Feader así como a súa xestión orzamentaria e a distribución dos seus recursos.
O Grupo de Desenvolvemento Rural
A “Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra-O Morrazo” como organización candidata a
adquirir a condición de GDR deberá cumprir os seguintes requisitos:
a) Ter a forma xurídica de asociación, con suxeición á Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do
dereito de asociación.
As organizacións candidatas a adquirir a condición de GDR para o Leader de Galicia 2014-2020 poderán
ser organizacións de nova creación ou ben entidades que xa tivesen a condición de GDR no anterior
período de programación Leader Galicia 2007-2013.
As entidades de nova creación ou as que procedan a modificar os seus estatutos con suxeición aos
requirimentos destas bases deberán estar inscritas no rexistro de asociacións correspondente na data da
presentación da solicitude de selección do GDR como entidade colaboradora.
b) Estar compostos por un conxunto de interlocutores, públicos e privados, con arraigo no territorio, de
xeito equilibrado e representativo tanto desde o punto de vista sectorial como territorial. O grupo de
desenvolvemento rural deberá documentar que seguiu un proceso participativo e aberto a todos os
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axentes públicos e privados do territorio que na fase previa á aplicación do programa Leader manifestasen
o seu interese en implicarse no programa. Esta metodoloxía participativa debe de acreditarse desde o
inicio das actuacións postas en marcha para a constitución do GDR.
En ningún caso poderán formar parte dos GDR as persoas físicas e as sociedades mercantís, con excepción
das seguintes entidades de economía social: cooperativas, sociedades agrarias de transformación e
sociedades laborais.
Entre os socios do GDR deberá figurar, polo menos, a maioría dos concellos do territorio obxecto da
estratexia.
Poderán ser socios do GDR, entre outros, as comunidades ou mancomunidades de montes veciñais en
man común sempre que se pronuncie expresamente a favor a súa asemblea xeral, as asociacións e
organizacións profesionais, as entidades sen ánimo de lucro e as organizacións profesionais agrarias con
presenza no territorio do GDR.
Na composición do GDR rexerá o principio de portas abertas. Para estes efectos, os respectivos estatutos
deberán garantir a incorporación, tanto na constitución como ao longo de todo o período de execución da
estratexia, de todas aquelas entidades con implantación local que, reunindo os requisitos exixidos para
adquirir a condición de asociados, soliciten a súa incorporación. Os GDR requirirán ás entidades que
soliciten a súa incorporación como asociados que acrediten, como mínimo, un ano de actividade no ámbito
territorial do GDR.
c) Nin as autoridades públicas nin ningún grupo de interese concreto representarán máis do 49 % dos
dereitos de voto na toma de decisións.
En todo caso, na xunta directiva ou órgano decisorio similar estarán necesariamente representados, cando
menos, os seguintes colectivos, sempre e cando sexan socios do GDR e desexen formar parte da citada
xunta directiva ou órgano decisorio similar:
1º. As asociacións de mulleres.
2º. As asociacións de mozos.
3º. As asociacións de acción social.
4º. As asociacións cuxo obxecto social estea relacionado, de xeito prioritario, coa protección, conservación
e/ou mellora do ambiente.
5º. As asociacións do sector agrario, incluíndo as organizacións profesionais agrarias.
6º. As asociacións de empresarios e as asociacións profesionais.
7º. As asociacións do sector cultural.
8º. O sector público.
d) Os estatutos deberán incorporar as regras necesarias relativas ao cumprimento dos requisitos xerais
previstos nas alíneas b) e c) e, necesariamente, deberán de prever as seguintes regras referidas ao sistema
de toma de decisións e elección de cargos:
1º. Todos os asociados son elixibles para calquera dos cargos dos órganos decisorios.
2º. No proceso de toma de decisións, cada membro dos órganos decisorios ten un voto.
3º. Para os efectos de adopción de acordos, os órganos decisorios só estarán validamente constituídos
cando os representantes do sector privado supoñan como mínimo o 51 % dos membros presentes ou
representados.
4º. Na toma de decisións, os representantes das entidades directamente interesadas no asunto non
poderán estar presentes nas votacións. Por outra parte, deberá garantirse que se evite calquera
conflito de intereses, de xeito que se arbitrará un mecanismo para que, nas tomas de decisións dos
órganos do GDR, as declaracións de intereses queden perfectamente documentadas e formen parte
do expediente, sempre que algún membro dos órganos decisorios teña algún tipo de relación
profesional e/ou persoal co promotor do proxecto ou calquera tipo de interese persoal e/ou
profesional no proxecto obxecto da votación.
5º. A xunta directiva ou órgano decisorio similar constará dun máximo de 21 membros, dos que polo
menos un deberá representar cada un dos colectivos cuxa presenza é obrigatoria na xunta directiva
ou órgano decisorio similar sempre que sexan socios do GDR e desexen formar parte dela. Neste
senso, a asemblea xeral será o órgano decisorio que estableza, dentro dos requisitos e limitacións
establecidas nestas bases, a exacta composición da xunta directiva ou órgano decisorio similar, en
función do peso de cada un dos colectivos na estratexia do grupo.
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e) Ter capacidade para definir unha estratexia de desenvolvemento local no territorio e para asumir as
tarefas de colaboración na súa xestión, así como a eficacia dos mecanismos de funcionamento, de toma de
decisións, e a transparencia na atribución de funcións e responsabilidades.
f) Dotarse, ou ben comprometerse a dotarse, dun equipo técnico con formación e capacidade para
xestionar a estratexia de desenvolvemento proposta. No procedemento de contratación do persoal
garantiranse, en todo caso, os principios de igualdade, mérito e capacidade, publicidade e concorrencia. O
equipo técnico, contratado directamente polo GDR, deberá acreditar un nivel de cualificación suficiente
para asumir o peso principal da xestión da estratexia de desenvolvemento local. Só puntualmente os GDR
poderán contratar asistencias técnicas externas de apoio á xestión, logo de autorización da Agader,
respectando, en todo caso, neste proceso de contratación, os principios de publicidade, concorrencia e
obxectividade.
g) Comprometerse a subscribir un convenio de colaboración coa Agader.
h) Dotarse, ou ben comprometerse a dotarse, dos medios técnicos suficientes, en particular daqueles
requiridos para a utilización da ferramenta informática que facilite a Agader para a xestión da medida
Leader.
i) Comprometerse a traballar en rede.

A Estratexia de Desenvolvemento Local
A proposta de estratexia de desenvolvemento local participativa (EDLP) que se presente deberá cumprir
as seguintes condicións de admisibilidade:
a) O GDR Pontevedra-Morrazo elaborará a estratexia de desenvolvemento local de acordo coa estrutura e
contidos referidos no anexo III das bases reguladoras(2)
A estratexia de desenvolvemento local que elabore un GDR para poder concorrer a esta convocatoria
deberá ter como ámbito territorial unha das áreas de actuación definidas no anexo I destas bases ou, na
súa falta, un ámbito territorial alternativo de acordo coas limitacións e requisitos sinalados nestas bases.
b) Nas citadas estratexias, os GDR definirán unha estratexia de actuación que deberá conter, cando menos,
os seguintes elementos:
1º. Definición da zona e da poboación que abrangue a estratexia.
2º. Unha análise das necesidades de desenvolvemento e potencial da zona, incluíndo unha análise das
fortalezas, debilidades, oportunidades e ameazas. A análise non poderá ser xeral, polo que debe centrarse
nos rasgos característicos e singulares da zona. Deberá incluír unha serie de indicadores de contexto que
axuden a definir a situación do territorio e que serán na medida do posible coincidentes cos incluídos no
punto 1 do anexo IV do Regulamento (EU) 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, e cos indicados
no PDR de Galicia 2014-2020.
3º. Descrición das características integradas e innovadoras da estratexia, así coma unha xerarquía dos
obxectivos que se pretenden alcanzar.
A integración supón unha estratexia que conecte todos os sectores e multiplicadores da sociedade rural
(agricultura, alimentación, artesanía etc.). Alén da innovación tecnolóxica, enténdese por innovación no
contexto do enfoque Leader o desenvolvemento de novos servizos, produtos e novas formas de
enfrontarse aos desafíos e ás necesidades que presenta especificamente o rural do territorio.
Os obxectivos que se definan nas estratexias de desenvolvemento deberán ser:
i. Específicos: indicando claramente do que se ocupará a estratexia e de que xeito.
ii. Medibles: tanto en termos cuantitativos como cualitativos.
iii. Acadables nun período de tempo limitado.
iv. Realistas: deberán de terse en conta os recursos e o tempo dispoñible, así como o tamaño da
comunidade destinataria.
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Neste senso, a estratexia incluirá, ademais da citada xerarquía de obxectivos, un cadro concreto de
indicadores de seguimento que permita comprobar os resultados e o conseguinte impacto no territorio da
aplicación da estratexia, medible en termos cuantitativos e cualitativos. Deberán tomarse como referencia
os indicadores de resultados propostos pola Comisión no punto 2 do anexo IV do Regulamento (EU)
808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014.
4º. Descrición do proceso de participación da comunidade no deseño da estratexia de desenvolvemento
local.
Non se seleccionará ningunha estratexia que non conte cunha participación real e demostrable da
comunidade rural. Neste senso, a participación non se poderá reducir a unha simple información ou
consulta, senón que incluirá unha participación activa da comunidade que supoña un fluxo de
información e unha influencia real no proceso de toma de decisións na elaboración da estratexia. A
participación será aberta a todos os sectores públicos e privados do territorio, incluíndo a todos os
colectivos que desexen participar (como por exemplo persoas maiores, mozos/as, persoas con
discapacidade, estudantes, mulleres rurais, persoas que marcharon do rural, persoas que queiran retornar
ao rural ou vir por primeira vez a vivir no territorio rural, etc.). Deberá deixarse constancia documental
suficiente do proceso participativo da comunidade para que unha estratexia de desenvolvemento local
poida considerarse admisible.
5º. Descrición dun plan de acción que demostre o modo en que os obxectivos se poden traducir en accións
concretas.
6º. Descrición das normas que garantan que a estratexia será coherente e complementaria coas
intervencións doutros programas e liñas de axuda que se poidan implementar no ámbito territorial do
GDR, en particular deberán establecerse criterios previos de demarcación entre a formación que se
programe na estratexia de desenvolvemento local para incrementar a empregabilidade da poboación
activa do territorio e as intervencións que no ámbito formativo poidan ser financiadas a través do Fondo
Social Europeo (FSE).
Teranse en conta as Directrices de ordenación do territorio e, de ser o caso, os programas de
desenvolvemento local xestionados polos grupos de desenvolvemento local participativo que se
constitúan ao abeiro do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP).
Para estes efectos, os GDR cuxo territorio sexa coincidente total ou parcialmente co territorio de actuación
dalgún grupo de acción local do sector pesqueiro (GALP) constituído ao abeiro do Fondo Europeo
Marítimo e da Pesca (FEMP), deberán establecer na súa estratexia de desenvolvemento local os criterios
concretos de demarcación respecto das actuacións financiadas polos citados GALP, así como os
mecanismos de coordinación de actuacións entre as dúas entidades, de xeito que, en calquera caso, a
inexistencia de dobre financiamento dos proxectos que se leven a cabo no territorio coincidente quede
suficientemente garantida. Como criterio xeral, o financiamento das intervencións relacionadas co sector
pesqueiro e dirixidas especificamente aos traballadores vinculados coas actividades pesqueiras
corresponderá aos GALP.
Os GDR deberán ter en conta no deseño da súa estratexia a necesidade de asegurar un nivel de
investimento equilibrado en todo o seu ámbito territorial de actuación, de xeito que naqueles concellos en
que se aplicase un programa de desenvolvemento local participativo promovido por un GALP ao abeiro
do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca non se chegue a producir un sobrefinanciamento en relación a
aqueloutros concellos en que unicamente se vaia aplicar o programa de desenvolvemento local
participativo promovido por un GDR.
7º. Descrición das disposicións de xestión e seguimento da estratexia, que demostren a capacidade do GDR
para poñela en práctica e levala a cabo a través de todo o período de programación, así como a
posibilidade de, mediante o establecemento de criterios de avaliación continua, poder determinar a tempo
o que funciona e o que non funciona, co obxecto de ter a posibilidade de adaptala ás circunstancias
cambiantes. Estas disposicións de xestión e seguimento deberán garantir a capacidade de obter a
información necesaria que posibilite o proceso de seguimento e avaliciación da estratexia, en particular,
debe garantirse a existencia da información necesaria para o cálculo dos indicadores de produtividade dos
diferentes proxectos en función da área focal en que se encadren. Os indicadores de produtividade serán
os indicados no punto 3 do anexo IV do Regulamento (EU) 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014.
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8º. No caso se que a estratexia de desenvolvemento local prevexa que o GDR poida optar a proxectos de
cooperación, deberá incluírse un plan de cooperación do grupo de desenvolvemento rural para o período
2014-2020.
9º. No suposto de que a estratexia de desenvolvemento local prevexa a selección de proxectos de
formación por parte dos GDR no ámbito da submedida 19.2: implantación de operacións, deberá remitirse
unha planificación dos cursos que, tendentes a incrementar a capacitación para o emprego da poboación
activa do territorio, o GDR proxecta implementar. Na citada planificación deberá constar, cando menos, o
seguinte: análise das debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades (DAFO) do mercado laboral do
territorio e a conseguinte enumeración dos sectores a que preferentemente se dirixirán as actividades
formativas, requisitos mínimos e regras para a selección do persoal formador e do alumnado, método de
cálculo dos custos estimados das actividades formativas que se proxecten e os criterios de delimitación
coas actividades formativas que se financien ao abeiro do Fondo Social Europeo (FSE).
10º. Descrición do plan financeiro do gasto público previsto. Para a descrición deste aspecto terase en
conta a superficie, a densidade de poboación e a poboación total do territorio do GDR en relación coa
totalidade da superficie, densidade e poboación total elixibles para a medida Leader de Galicia 2014-2020,
así como os criterios para a selección e puntuación das estratexias de desenvolvemento local, establecidos
no punto XIII destas bases, posto que a dotación financeira de fondos públicos que se asignarán a cada
estratexia dependerá da puntuación acadada nestes aspectos. Como norma xeral, as estratexias que
resulten seleccionadas dotaranse cun importe mínimo de 3 millóns e un máximo de 5 millóns de euros.
c) As estratexias de desenvolvemento local terán en conta, no seu deseño, a consolidación e fomento do
emprego, a innovación, a mellora e creación de servizos para a poboación, a igualdade e a integración
social. A estratexia describirá como contribuirá á consecución específica de cada un dos obxectivos
recollidos neste punto.
As estratexias de desenvolvemento local tamén poderán establecer as súas propostas relativas ao
tratamento dos obxectivos transversais de mellora e conservación do ambiente, adaptación e mitigación do
cambio climático e a necesidade dunha transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de
carbono. O grao de repercusión da estratexia nestes obxectivos transversais outorgará puntos adicionais
no procedemento de selección desta.
d) O gasto público de cada estratexia deberá desagregarse en investimentos materiais e inmateriais e gasto
corrente. No gasto de investimento, cada GDR distinguirá entre o gasto que se destinará, como máximo, a
promotores públicos e o gasto destinado a promotores privados. No gasto corrente distinguirase entre
formación e outros gastos.

Seleccionada a EDLP e a candidatura, a relación xurídica entre a Agader e o GDR regúlase conforme ao
previsto no artigo 13 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante, LSG), mediante o
Convenio de colaboración que o Consello da Xunta autorizou o 4 de agosto de 2016. Este modelo establece
as regras que deben aplicar as partes na xestión da estratexia de desenvolvemento local e, en particular, as
condicións e obrigas que asumen os GDR en virtude da súa dobre condición como entidades
colaboradoras e como beneficiarios da subvención.
O incumprimento por parte do GDR das súas obrigas coas administracións públicas financeiras e cos
promotores de proxectos poderá dar lugar á resolución do convenio e á perda da condición de entidade
colaboradora. Neste caso, Agader arbitrará o procedemento necesario para asegurar a continuidade da
aplicación da estratexia de desenvolvemento local no territorio, asumindo a súa xestión de forma directa
ou ben a través doutra entidade.
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Resolución de incidencias
INCIDENCIAS

SOLUCIÓNS

ç

A estratexia e/ou o GDR non cumpren
con algunha condición de admisibilidade.

O Consello de Dirección da Agader non
seleccionará ao GDR nin a estratexia, polo
que o GDR deberá volver a presentar a
EDLP e a candidatura.

A estratexia non acada a puntuación
mínima de 30 puntos no bloque A, ou a
estratexia no acada a puntuación mínima
esixida pola convocatoria no apartado de
innovación e/ou de participación pública

O Consello de Dirección da Agader non
seleccionará ao GDR nin a estratexia, polo
que o GDR deberá revisar a EDLP.

Presentación de varias candidaturas para
un mesmo territorio.

O Consello de Dirección da Agader
seleccionará a estratexia e ao GDR que
cumpra con todas as condicións de
admisibilidade e teña puntuación mínima.
No caso de que ningunha candidatura
cumpra estas condicións, o Consello de
Dirección da Agader non seleccionará
ningunha candidatura, polo que deberase
buscar unha candidatura de consenso
para evitar que o territorio non quede
cuberto por ningún GDR.

(1) Na Resolución do 11 de febreiro de 2016, publícase o 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 (DOG. núm. 42, do 2
de marzo).
(2) Ao abeiro das bases reguladoras, a Asemblea Xeral do GDR o 28/06/2016 acordou a aprobación da súa
estratexia de desenvolvemento local e candidatura para ser seleccionada e obter o recoñecemento de
GDR como entidades colaboradoras de Agader na xestión da medida Leader de Galicia 2014-2020.
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P2. Proposta de distribución de fondos do GDR para a convocatoria de axudas Leader
Fase
Unidade
Prazo

Proposta de distribución de fondos para a convocatoria de axudas Leader
Xunta Directiva do GDR
*Submedia 19.2 - Durante o mes inmediatamente posterior á data da publicación no
DOG da Resolución de Agader, referida ao importe dispoñible na submedida 19.2 da
medida Leader, para as correspondentes anualidades
*Submedida 19.4 - Data límite: decembro de cada anualidade

Descrición
Agader mediante a Resolución do director xeral da Agader, do 29 de decembro de 2016, publica o Acordo do
consello de dirección da Agader do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que
se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR). Estas bases reguladoras establecen, en relación á:
Submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de
desenvolvemento local participativo), as condicións de subvencionabilidade e de xustificación
dos proxectos promovidos no territorio ao abeiro das convocatorias que a tal efecto se publiquen
en réxime de concorrencia competitiva, a través dos GDR.
Submedida 19.4 (custes correntes e animación), o réxime de xustificación dos custes correntes da
estratexia de desenvolvemento local (submedida 19.4A), así como as regras de
subvencionabilidade e de xustificación dos proxectos de animación (submedida 19.4B), seguindo
as regras xerais previstas nas bases reguladoras coas particularidades que se indican nas fichas de
elixibilidade VIII e IX.
No marco da metodoloxía Leader, o réxime de axudas así configurado, determina as condicións máximas
de subvencionabilidade de proxectos, que o GDR Pontevedra-Morrazo, na súa estratexia de
desenvolvemento local, ten concretadas ou limitadas.

-

Axudas ao abeiro da submedida 19.2

O procedemento de concesión de axudas iníciase mediante a publicación no DOG da convocatoria pública
por parte de AGADER anualmente; coa finalidade de que o GDR proceda á selección de proxectos.
A primeira convocatoria foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 30 de xaneiro de 2017 (DOG. Núm 20).
E estableceu o importe dispoñible para cada GDR, con cargo ás anualidades 2017 e 2018, de acordo coa
seguinte táboa:
NÚMERO E NOME DO GDR

ANUALIDADE
2017

ANUALIDADE
2018

SUMA ANUALIDADES
2017 E 2018

GDR 15: Pontevedra-Morrazo

563.337,58

291.323,57

854.661,15

A segunda convocatoria foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 28 de decembro de 2017 (DOG. Núm
245). E estableceu o importe dispoñible para cada GDR, con cargo ás anualidades 2018 e 2019, de acordo
coa seguinte táboa:
NÚMERO E NOME DO GDR

ANUALIDADE
2018

ANUALIDADE
2019

SUMA ANUALIDADES
2018 E 2019

GDR 15: Pontevedra-Morrazo

291.323,57

378.337,69

669.661,26

Dentro das dispoñibilidades orzamentarias globais, correspondentes á submedida 19.2, que se establezan
en cada convocatoria, corresponde ao GDR solicitar a Agader, en función do sinalado na convocatoria e na
estratexia de desenvolvemento local, a aprobación do importe máximo dispoñible para cada unha das
tipoloxías de proxectos:
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-

Proxectos produtivos
Proxectos non produtivos, e dentro destes últimos distinguirase entre os promovidos por
entidades públicas locais e os promovidos por institucións de carácter privado.

As solicitudes do GDR deberán remitirse a Agader durante o mes inmediatamente posterior á data da
publicación de cada unha das convocatorias.
O prazo de presentación de solicitudes estará vixente desde o día seguinte ao da súa publicación (dende o
31 de xaneiro de 2017 para a primeira convocatoria) e durante todo o período de execución da medida
Leader, coa data límite que determine o GDR en función da dispoñibilidade de fondos, tendo en conta as
datas establecidas no calendario de xestión das bases reguladoras:
Data final de admisión de solicitudes para a primeira proposta anual de selección de proxectos:
31 de marzo de cada ano.
Data final de admisión de solicitudes para a segunda proposta anual de selección de proxectos: 31
de maio de cada ano.
O GDR seleccionará, en réxime de concorrencia competitiva, proxectos que sexan encadrables na estratexia
de desenvolvemento local seleccionada, segundo os obxectivos de dita estratexia, e de acordo coas bases
reguladoras de selección de estratexias de desenvolvemento local, aprobadas o 10 de febreiro de 2016 polo Consello de
Dirección da Agader, e co Réxime de axudas para a medida Leader de Galicia 2014-2020.
Aplicarase o procedemento de selección dos proxectos, non discriminatorio, transparente e con criterios
obxectivos predefinidos, que figura na estratexia de desenvolvemento local seleccionada.
Os importes consignados para cada GDR nas convocatorias, poderán ser obxecto de redistribución entre
os distintos GDR nos supostos de non rexistrarse solicitudes suficientes a 31 de maio de cada anualidade
ou se a calidade dos proxectos presentados ata esa mesma data (31 de maio de cada anualidade) non
acadase a puntuación mínima esixida para ser subvencionables.

-

Axudas ao abeiro da submedida 19.4

O GDR ten prevista na cláusula 10ª do convenio asinado con Agader unha dotación financeira global para
toda a submedida 19.4: gastos en custes correntes e animación.
Non obstante, debe realizarse unha solicitude anual, desglosada por partidas, do importe máximo que con
cargo a gastos correntes (19.4A) precisará o GDR. Esta solicitude deberá ser autorizada polo director xeral
de Agader, que emitirá a correspondente resolución de concesión de axuda individualizada por cada un
dos GDR.
En paralelo a esta solicitude de gastos en custes correntes (19.4A) para cada anualidade, o GDR deberá
remitir a Agader unha pequena memoria, xunto coa previsión de gastos para a submedida 19.4B
(animación). O importe previsto ou reservado para animación non debera de ser inferior ao 2% do total
solicitado para a submedida 19.4 (gastos correntes e animación). No caso de que o importe solicitado fose
inferior a ese 2%, Agader requiriralle ao GDR que fundamente a non necesidade de publicitar o seu propio
programa de desenvolvemento local e o seu territorio de actuación.
Submedida 19.4.A: gastos en custes correntes.
A intensidade da axuda con cargo á estratexia poderá ser do 100%.
O GDR poderá obter financiamento suplementario ou recursos materiais dos seus asociados ou doutras
entidades para eses fins. Non obstante o importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía
que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custe
da actividade subvencionda.
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O GDR deberá executar e xustificar os gastos correntes de funcionamento seguindo as regras xerais
previstas no Réxime de Axudas. Ademais, deberá acreditarse a moderación de custes, calquera que sexa a
contía do gasto subvencionable, mediante o sistema adecuado de valoración que estableza a Agader no
Réxime de Axudas ou en instrucións ditadas ao efecto. O dito sistema de valoración de custes poderá
consistir no establecemento de custes máximos de referencia, na comparación de polo menos tres ofertas
de diferentes provedores, con carácter previo á asunción do gasto ou no establecemento de prezos
máximos por un comité de avaliación que designe a Agader.
A Agader pagará os gastos correspondentes aos custes correntes da estratexia de desenvolvemento local,
do seguinte xeito:
No caso de solicitude do GDR, poderá concederse un anticipo de ata o 50% do orzamento dispoñible en
cada anualidade, unha vez xustificados os gastos en custes correntes da anualidade anterior.
O importe restante da anualidade liberarase unha vez que se xustifique o anticipo e a medida que o GDR
presente as solicitudes de pago xunto coa documentación xustificativa das mesmas.
Os gastos poderán ser xustificados mensualmente ou, se é o caso, no momento do esgotamento do
anticipo.
Unicamente serán elixibles os gastos causados na anualidade na que o GDR solicite o seu pagamento,
agás os gastos nos que incorra o GDR nos dous meses finais de cada anualidade, que poderán ser
imputados polo GDR con cargo ao orzamento dispoñible da anualidade inmediatamente posterior. Esta
excepción non será aplicable na anualidade final do programa.
Submedida 19.4.B: animación da estratexia e do territorio do GDR.
Para a correcta aplicación da estratexia de desenvolvemento local, o GDR deberá realizar actuacións de
animación e de promoción da estratexia e do territorio do GDR, conforme ao previsto nas bases
reguladoras (Réxime de Axudas).
Os proxectos de animación e promoción territorial poderán seleccionarse pola xunta directiva do GDR a
medida que a Agader vaia verificando os informes control de elixibilidade (ICE) correspondentes. Para
este fin, unha vez verificados, a xunta directiva do GDR propoñerá ao director xeral da Agader a
concesión de axuda de cada un destes expedientes e ata o esgotamento do crédito dispoñible en cada
anualidade.
As actuacións referidas á animación executaranse e xustificaranse segundo as regras xerais previstas no
Réxime de axudas. Poderá concederse, previa solicitude do GDR, un anticipo de ata o 50% da axuda
pública que sexa concedida a cada expediente. O importe do anticipo non poderá ser superior ao
orzamento que teña dispoñible, no exercicio corrente, o proxecto subvencionado.
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4.2. FASE DE SOLICITUDE
Figura . Diagrama do proceso de solicitude

P3

P4

P5

P6

P7
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P3. Presentación de solicitudes

Fase
Unidade
Prazo

Presentación de solicitudes
Equipo xestor do GDR
Permanentemente aberto, non obstante existe concorrencia competitiva.
As solicitudes valoraranse en bloques:
* Primeiro bloque: data límite 31 de marzo de cada ano (primeira convocatoria)
* Segundo bloque (no caso de que haxa excedende de fondos non cubertos na primeira
convocatoria): data límite 31 de maio de cada ano (segunda convocatoria)

Descrición
En relación co GDR
Aínda que non forme parte específica do procedemento nin ten carácter oficial, a orixe da tramitación
dunha solicitude de axuda pódese considerar que xurde cando un promotor interesado en realizar un
proxecto cuxas características poidan facer que se considere subvencionable ó abeiro da convocatoria
publicada, contacta co equipo xestor do GDR do territorio onde vai a desenvolver o seu proxecto co
obxecto principal de recadar información para presentar unha solicitude de axuda. O promotor realiza
unha descrición das características xerais do proxecto, que na maioría dos casos pode ser verbal.
O persoal do GDR deberá proporcionar a quen o requira toda a información necesaria para poder
presentar debidamente a solicitude de axuda. Concretamente debe facilitarse información sobre tipoloxías
de proxectos subvencionables, requirimentos para ser beneficiario, criterios de baremación polos cales vai
a ser avaliado seu proxecto, compromisos a adquirir como beneficiario da axuda, prazos mínimos para o
inicio e a execución do proxecto, concesión de prórrogas, formas de xustificación e pago dos
investimentos, sistema de avais ou garantías requiridos así como calquera outra información e
documentación que lle puidese ser requirida ao promotor ao longo do período de tramitación do
expediente tal e como figura no Réxime de Axudas aprobado e neste Manual.
Ao mesmo tempo se lle facilitarán todos aqueles modelos necesarios para cumprimentar a súa solicitude,
no formato que proceda segundo o que se especifica máis adiante deste apartado. Estes modelos estarán
ao dispor dos interesados na sede electrónica da Xunta de Galicia e na sede do GDR.
A cada solicitude dada de alta, se lle asignará un número que identificará a ese expediente, que será único
e que terá a seguinte estrutura:
Nº de anualidade na que se presente o proxecto (L+dous últimos díxitos da anualidade).
Indicación da submedida ( 1920 ou 1940)
O nº de Grupo (2 caracteres)
Nº de expediente correlativo (4 díxitos. No caso de ser expedientes da 19.4, o primeiro díxito será
A– no caso de ser un expediente de custes correntes ou B-no caso de tratarse dun expediente de
animación).
En relación co promotor dun proxecto
O promotor debe formalizar a súa solicitude de axuda, dentro do prazo establecido, e dirixila oa GDR-15
PONTEVEDRA-MORRAZO correspondente ao territorio en que vaia executarse o proxecto de que se
trate, tendo cumprimentado, o modelo de Solicitude de Axuda (anexo II) normalizado ao que debe acompañar
unha serie de documentos adicionais, conforme o indicado neste MANUAL DE PROCEDEMENTO no
Apartado 3.7. SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN
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Resolución de incidencias
INCIDENCIA

SOLUCIÓN

A
solicitude
preséntase
sen
a
documentación
mínima que esixe o artigo 12.2 das bases
reguladoras
(memoria
resumo
en
documento
normalizado e orzamento de gastos en
modelo normalizado)
Data de entrada da solicitude de axuda
con posterioridade ao 31 de marzo de
cada anualidade (para a primeira
convocatoria do ano)
Data de entrada da solicitude de axuda
con posterioridade ao 31 de maio de cada
anualidade
(para a segunda convocatoria do ano)
Data de entrada da solicitude de axuda
con posterioridade ao 31 de marzo de 2020
(data límite no artigo 33 das bases
reguladoras das axudas Leader)

Emisión por parte do equipo xestor do
GDR dun ICE desfavorable. Non se
admite subsanación da solicitude.

A solicitude admítese a trámite e emítese
un ICE, non obstante non concorre en
concorrencia competitiva co resto dos
expedientes presentados nese bloque.
A solicitude admítese a trámite e emítese
un ICE, non obstante non concorre co
resto de expedientes presentados nese
bloque.
Non se admite a trámite a solicitude.
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P4. Acta de Non Inicio

Fase
Unidade
Prazo

Acta de Non Inicio
Equipo xestor do GDR
10 días hábiles posteriores á data de presentación da solicitude

Descrición
Consideraranse gastos subvencionables os causados a partir da data da solicitude de axuda presentada en
tempo e forma; coa excepción de:
Os custes xerais vinculados aos gastos de investimento, tales como honorarios de arquitectos,
enxeñeiros e asesores, honorarios relativos ao asesoramento sobre a sustentabilidade económica e
ambiental, incluídos os estudos de viabilidade (non poderán superar o 12% do total de gastos
subvencionables)
A adquisición de terreos
Para os efectos de comprobar esta circunstancia, así como o non inicio dos investimentos, realizarase polo
equipo xestor do GDR unha “acta de non inicio” (ANI) dos investimentos, no prazo dos 10 días seguintes
ao do rexistro da solicitude de axuda. Neste senso, o equipo xestor do GDR realizará unha inspección “in
situ” para verificar o non inicio dos gastos ou investimentos para os que se solicita a axuda, levantando
acta ao efecto.
No caso de que o solicitante desexe iniciar a execución do proxecto antes da realización da citada
comprobación, deberá achegar unha acta notarial na que se reflicta de xeito fidedigno o non inicio da obra
ou instalación.
A ANI elaborarase segundo documento normalizado Modelo Acta de Non Inicio e debe estar avalado con
material fotográfico (3 ou 4 fotos con data impresa) que garanta a comprobación posterior do non inicio
previo á presentación da solicitude.
Se os investimentos corresponden a unha actividade xa existente, anexarase á acta un informe descritivo
da situación actual do establecemento, que preferentemente irá acompañado do correspondente material
gráfico e documental (listados de maquinaria, equipamento, planos, etc.).
A ANI debe ser asinada polo técnico que realizou a inspección e polo beneficiario/representante,
quedando cunha copia o beneficiario e a orixinal deberá de ser incorporada ao expediente
Se na visita de inspección se comproba o inicio previo dos investimentos para os cales se solicita a axuda,
levantarase acta acompañada de material fotográfico e procederase a tramitar o expediente como non
subvencionable seguindo os pasos que se describen máis adiante neste manual.
Resolución de incidencias
INCIDENCIA
O promotor négase a asinar a ANI
O persoal técnico do grupo non
realiza a ANI no prazo estipulado

O equipo xestor do GDR comproba
que os investimentos xa están
iniciados

SOLUCIÓN
O xerente ou técnico deberá deixar constancia
desta circunstancia na ANI
Na fase procedemental da verificación do ICE,
comprobarase esa circunstancia polos técnicos
de Agader que revisen o expediente. Esta
incidencia poderá ser tida en conta por Agader
á hora do reparto da reserva de eficacia ou
para pedir aclaracións ao GDR
O proxecto non será elixible, debendo o equipo
xestor do GDR de proceder á emisión dun ICE
desfavorable
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P5. Revisión de documentación, análise e baremación do expediente

Fase
Unidade
Prazo

Revisión de documentación, análise e baremación do expediente
Equipo xestor do GDR
10 días hábiles

Descrición
En relación coa solicitude de axuda, o equipo xestor do GDR comprobará, nun prazo máximo de 10 días
hábiles que a operación cumpre cos requisitos da estratexia de desenvolvemento local aprobada, co
disposto nas bases reguladoras do réxime de axudas, no Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia
2014-2020 e na restante normativa comunitaria e nacional que sexa de aplicación. En particular,
verificarase:
1) A admisibilidade do beneficiario.
2) Os criterios de admisibilidade da acción proposta.
3) A localización do investimento en territorio elixible.
4) A xustificación da viabilidade técnica, económica ( no seu caso) e financeira.
5) A elixibilidade dos investimentos propostos.
6) Os compromisos e obrigas que debe cumprir a operación para a que se solicita a axuda.
7) O cumprimento dos criterios de selección
8) A verificación da moderación dos custos propostos.
No suposto de defectos na solicitude ou na documentación complementaria, o equipo xestor do GDR
requiriralle ao interesado para que no prazo máximo e improrrogable de 10 días corrixa a falta ou acompañe os
documentos preceptivos, nos termos previstos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Esta comunicación realízase por
escrito mediante o documento normalizado.
De cara á emisión do ICE e do informe técnico de viabilidade, o equipo xestor do GDR disporá dun prazo
máximo de 10 días hábiles, a contar dende a data na que o expediente estea completo.
Non obstante, non será susceptible de emenda a falta de presentación da seguinte documentación,
considerada como mínimo imprescindible para tramitar a solicitude de axuda e causante da emisión por
parte do equipo xestor do GDR dun informe control de elixibilidade (ICE) desfavorable:
Solicitude de axuda
Memoria e resumo do proxecto en documento normalizado
Orzamento de gastos necesarios para a execución do proxecto
Así mesmo, logo da presentación da solicitude de axuda e durante a instrución do procedemento, non se
admitirá ningunha modificación dos investimentos para os cales se solicita a axuda que supoñan un
incremento do seu importe, nin a inclusión de novos elementos ou gastos.
A sede electrónica da Xunta de Galicia ten a disposición das persoas interesadas unha serie de modelos
normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das
solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á Carpeta do
cidadán da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación
electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente no rexistro do GDR ao que vaian
dirixidos.
Durante esta fase estudiarase por parte do equipo xestor do GDR, pormenorizadamente o expediente.
Antes de comezar empregar a aplicación informática é necesaria unha análise previa de toda a
documentación do expediente para a continuación, e axudándose da ferramenta da aplicación, que xa ten
incorporadas moitas das consideracións a ter en conta na tramitación do expediente, realizar as
comprobacións enumeradas previamente a través dos seguintes puntos principais:
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1.
2.
3.
4.
5.

Beneficiario: a súa admisibilidade
Proxecto: os criterios de admisibilidade da acción proposta
Orzamento: a elixibilidade dos investimentos propostos
Baremo: os criterios para a selección dos proxectos
Proposta de financiamento

1) Beneficiario: a súa admisibilidade
O primeiro paso é comprobar se o solicitante cumpre cos requisitos necesarios para poder ser considerado
como posible beneficiario da axuda, en base á documentación aportada; conforme o indicado neste
MANUAL DE PROCEDEMENTO no Apartado 3.5. BENEFICIARIOS.
Agás nos casos de proxectos non produtivos e nos supostos de proxectos promovidos por entidades
públicas locais ou comarcais, deberá analizarse polo miúdo as últimas contas depositadas no rexistro
correspondente así como a última memoria anual de actividades aprobada pola entidade, co gallo de
comprobar que o beneficiario ten a consideración de pequena empresa respecto do número de persoas
empregadas do último exercicio pechado, o volume de negocio e o balance xeral anual.
No caso de que o promotor non cumprira con algún dos requisitos esixibles para a súa consideración como
beneficiario, o que procedería sería a emisión dun Informe de Control de Elixibilidade (ICE) negativo
seguindo o procedemento sinalado no Manual de Procedemento de Agader.
2) Proxecto: os criterios de admisibilidade da acción proposta
Unha vez comprobado que o promotor cumpre os requisitos, comeza a análise do proxecto presentado.
Serán subvencionables os proxectos que teñan encadramento na estratexia de desenvolvemento local do
GDR, de forma que respondan ás prioridades e aos obxectivos especificamente recollidos na estratexia.
Os proxectos poderán clasificarse en produtivos e non produtivos. E con carácter xeral, os proxectos
deberán cumprir: os requisitos, as condicións de subvencionabilidade que se especifican nas fichas de
elixibilidade e as limitacións sectoriais; conforme o indicado neste MANUAL DE PROCEDEMENTO no
Apartado 3.3. REQUISITOS XERAIS E TIPOLOXÍA DE PROXECTOS.
3) Orzamento: a elixibilidade dos investimentos propostos
Unha vez comprobado que o orzamento presentado está correctamente cumprimentado procédese a
analizar os gastos propostos co obxectivo de definir cales de estes gastos van a ter a consideración de
subvencionables e, así, obter o orzamento aceptado para o proxecto, que é o que se terá en conta para
determinar o importe da subvención.
Sobre o orzamento presentado deberán realizarse as seguintes comprobacións:
a) Que existe coherencia entre o proxecto e a relación de gastos propostos.
b) Que os gastos son subvencionables segundo o previsto no réxime de axudas.
c) Que foi avaliada a moderación dos gastos propostos mediante a comparación de ofertas diferentes
ou custos de referencia
d) A compatibilidade e acumulación con outras axudas
Todos aqueles conceptos ou gastos que non sexan subvencionables detraeranse do orzamento aceptado,
debendo de quedar suficientemente xustificado o(s) motivo(s) da súa exclusión de cara á súa posterior
comunicación ao promotor.
Deberán comprobar en catro epígrafes: os gastos subvencionables, os non subvencionables, as
consideracións sobre a moderación dos custes e a compatibilidade con outras axudas; conforme o indicado
neste
MANUAL
DE
PROCEDEMENTO
nos
Apartados
3.4.
RÉXIME
XERAL
DE
SUBVENCIONABILIDADE DOS GASTOS, 3.8. RÉXIME DE COMPATIBILIDADE E ACUMULACIÓN
DE AXUDAS
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Sobre a compatibilidade:

Cando o promotor declare como “solicitadas” outras axudas e das que non teña coñecemento da súa
concesión ou denegación, a comprobación da compatibilidade e da acumulación de axudas realizarase no
momento en que o promotor a comunique (é unha das obrigas do promotor: comunicar cando teña
constancia calquera concesión de axudas para o mesmo proxecto).
Non obstante, xunto coa solicitude de pagamento final é obrigatoria a presentación, unha vez mais, do
modelo normalizado de outras axudas solicitadas e/ou concedidas (Anexo XIII).
O persoal técnico do grupo deberá informar ao promotor sobre a existencia de diferentes bases de datos
que permitirán detectar aqueles proxectos nos que se puidera estar incorrendo nunha dobre financiación.
¿Que facer ante unha incompatibilidade de axudas?
Cando se detecte que un mesmo proxecto ten concedida outra axuda incompatible, e dado que o promotor
non ten que renunciar a ela antes de coñecer a axuda que se lle pode conceder ao abeiro do Leader,
continuarase a tramitación normal do expediente. No caso de que resultara subvencionable emitirase a
correspondente Resolución de concesión condicionada á presentación por parte do promotor da renuncia
a aquela(s) axuda(s) incompatibles. No caso de escoller a axuda Leader, o promotor deberá achegar o
escrito debidamente rexistrado da renuncia á axuda concedida perante o organismo correspondente. No
caso de non escoller a axuda Leader debe presentar a correspondente renuncia á mesma e os fondos dese
expediente quedarían de novo dispoñibles para o programa.
Así mesmo nas declaracións nas que figuren como “solicitadas” outras axudas das que xa se teña
coñecemento da súa incompatibilidade débese informar ao promotor sobre esta circunstancia e sobre a
necesidade dunha posible renuncia no caso de que lle sexan concedidas.
Dado que a través do Réxime de Axudas Leader pódese subvencionar un amplo abano de gastos, un
mesmo proxecto ou “operación” non poderá dividirse “artificialmente” en dous subproxectos para evitar a
posible incompatibilidade de axudas.
-

Sobre a acumulación de axudas

Se do estudo das axudas que o promotor declara concedidas para o seu proxecto se conclúe que estas son
compatibles, o importe da mesmas deberá terse en conta á hora de calcular a porcentaxe e importe da
axuda proposta segundo as limitacións existentes para o financiamento das distintas medidas e proxectos
(ver apartado Proposta de financiamento).
A aplicación informática calculará automaticamente o importe máximo a conceder para non superar esas
limitacións.
No caso de axudas compatibles, e de cara ao estudo da % máxima de axuda que se pode conceder resulta
importante a comparación dos orzamentos, en base ós que se calculou a subvención concedida, xa que se
fosen distintos porque algún deles incluíu máis conceptos ou os importes das partidas foron modificados,
a acumulación das axudas deberase calcular en base aos conceptos coincidentes.
4) Baremación: O cumprimento dos criterios de selección
Posteriormente, o proxecto deberá ser avaliado segundo os criterios de selección propostos polo GDR e
aprobados polo Director Xeral da Agader. O baremo haberá de publicitarse a través da páxina web do
GDR.
A puntuación que obteña cada proxecto será a que determine a contía individualizada da axuda que lle
poida corresponder de ser seleccionado o proxecto, de acordo doas regras que o GDR ten establecidas na
súa estratexia de desenvolvemento local.
O grupo contará cun baremo específico para proxectos produtivos e outro para proxectos non produtivos
baseados ámbolos dous nas seguintes regras básicas:
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-

-

Tanto as categorías de proxectos non produtivos (prioridade alta, media e baixa) coma os rangos
de puntuación e as variables ou aspectos concretos que considerar en cada criterio de selección
aplicable, tanto en relación cos proxectos produtivos como en relación cos proxectos non
produtivos, deberán determinarse de xeito totalmente obxectivo, para que todos os potenciais
beneficiarios teñan pleno coñecemento do que se vai ter en conta para avaliar o seu proxecto.
Cada baremo establecerá a nota de corte, é dicir, a puntuación mínima que haberá de obter un
proxecto para ser subvencionado, o cal será a porcentaxe de axuda para esa nota de corte. Así
mesmo, establecerá a puntuación á que se lle asignará a porcentaxe de axuda máxima.
As porcentaxes de axuda entre o máximo e o mínimo, unha vez definidas a nota de corte e a nota
á que se lle asignará a porcentaxe de axuda máxima, calcúlanse mediante unha relación
proporcional directa cos puntos obtidos no baremo, axustada esa porcentaxe a dous decimais e
tendo en conta que a porcentaxe de axuda mínima que poderán percibir os proxectos sitúase no
15 % para os proxectos produtivos e no 30 % para os proxectos de natureza non produtiva
Deberá establecerse un criterio obxectivo, transparente e non discriminatorio (tanto para a
selección dos proxectos produtivos coma dos non produtivos) que resolva os posibles supostos
de empate na puntuación correspondente á valoración dos criterios de selección que cada GDR
estableza.

Será o equipo técnico o que vaia asignando unha a unha as distintas puntuacións obtidas polo expediente;
conforme o indicado neste MANUAL DE PROCEDEMENTO nos Apartado 3.6. BAREMO E NORMAS DE
XESTIÓN DA EDLP.
Dado que algúns dos criterios que se puntúan “a priori” deben ser asumidos polo promotor no momento
da execución do proxecto e van a ser obxecto de comprobación “a posteriori” (Ex. creación de emprego e
tipoloxías do mesmo, utilización de recursos da zona, compromisos medioambientais...etc.) o persoal do
grupo que realiza a baremación debe advertir ao promotor que o incumprimento dos criterios puntuados
poderán supoñer a rebaremación do expediente e consecuentemente unha diminución na porcentaxe de
axuda concedida inicialmente.
Nos proxectos enmarcables dentro da submedida 19.4 B (animación) , así como os destinados á formación
da submedida 19.2. non será necesaria a baremación dos mesmos, tendo en conta que o promotor é o
propio GDR e que estes proxectos alcanzarán a porcentaxe máxima de axuda.
5) Proposta de financiamento
Unha vez obtida a puntuación segundo o baremo, calcularase a porcentaxe e o importe de axuda que lle
correspondería ao expediente no caso de ser seleccionado pola Xunta Directiva do GDR, segundo se
especificará nos vindeiros apartados deste Manual de Procedemento.
No caso de que sexa necesario facer axustes tanto na porcentaxe como no importe da axuda (tendo en
conta as limitacións que se sinalan a continuación), deixarase constancia das motivacións que levan á
modificación da axuda proposta inicialmente.
-

Limitacións das axudas segundo as tipoloxías de proxectos da submedida 19.2

Investimentos no sector da produción agraria primaria (FE I)
A intensidade de axuda situarase nun mínimo do 15% e nun máximo do 50% do investimento
total subvencionable.
As axudas concedidas para esta tipoloxía de proxectos estarán amparadas no Regulamento (UE)
nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013.
Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios (FE II)
A intensidade de axuda situarase nun mínimo do 15% e nun máximo do 50% do investimento
total subvencionable.
As axudas concedidas para esta tipoloxía de proxectos estarán amparadas:
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No Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de
decembro de 2013 nos supostos nos que o produto final estea incluído na súa totalidade
no anexo I do Tratado.
No Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á
aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás
axudas de minimis nos supostos nos que o produto final non estea incluído na súa
totalidade no anexo I do Tratado.

Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais (FE III)
A intensidade de axuda situarase nun mínimo do 15% e nun máximo do 40% do investimento
total subvencionable.
O importe de axuda estará limitado a un máximo de 200.000 €.
As axudas concedidas para esta tipoloxía de proxectos estarán amparadas no Regulamento (UE)
nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013.
Investimentos que supoñan diversificación das explotacións agrarias cara actividades non agrarias (FE
IV)
A intensidade de axuda situarase nun mínimo do 15% e nun máximo do 50% do investimento
total subvencionable.
O importe de axuda estará limitado a un máximo de 200.000 €.
As axudas concedidas para esta tipoloxía de proxectos estarán amparadas no Regulamento (UE)
nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108
do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.
Investimentos que supoñan a creación, modernización ou ampliación de todo tipo de empresas que
desenvolvan actividades non agrarias (FE V)
A intensidade de axuda situarase nun mínimo do 15% e nun máximo do 50% do investimento
total subvencionable.
importe de axuda estará limitado a un máximo de 200.000 €.
As axudas concedidas para esta tipoloxía de proxectos estarán amparadas no Regulamento (UE)
nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108
do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.
Investimentos en proxectos non produtivos (FE VI)
A intensidade de axuda situarase entre un mínimo do 30% e un máximo do 90% do investimento
total subvencionable.
O importe de axuda estará limitado a un máximo de 200.000 €, non obstante poderán acadarse os
250.000 € no caso de que o proxectos non deba ampararse no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da
Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo ás axudas de minimis e sempre que Agader o
autorice expresamente.
As axudas concedidas para esta tipoloxía de proxectos estarán amparadas no Regulamento (UE)
nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108
do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no suposto de que
supoñan o desenvolvemento dunha actividade económica e poidan afectar, a xuízo de Agader, á
libre competencia.
Proxectos de formación promovidos polos GDR coa finalidade de incrementar a empregabilidade da
poboación activa do territorio (FE VII)
Os gastos en proxectos de formación para incrementar a empregabilidade da poboación activa do
territorio que sexan promovidos polos GDR financiaranse dentro dos límites orzamentarios que
anualmente autorice Agader para cada GDR no ámbito desta tipoloxía de gasto.
A porcentaxe máxima de axuda pública poderá acadar o 100% dos gastos subvencionables.
O gasto público total dedicado a esta tipoloxía de proxectos de formación non poderá superar, en
ningún caso, o 2,5 % dos fondos públicos que se asignen á submedida 19.2 (apoio para a
realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) de cada
GDR.
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Limitacións para as tipoloxías de proxectos da submedida 19.4

Gastos correntes ou de funcionamento dos GDR (FE VIII)
Os gastos de funcionamento dos GDR financiaranse dentro dos límites do cadro financeiro anexo
ao convenio de colaboración que asinen con Agader e de acordo co orzamento máximo
dispoñible que anualmente autorice Agader para cada GDR.
A porcentaxe máxima de axuda pública poderá acadar o 100% dos gastos subvencionables.
Gastos de animación e de promoción territorial (FE XIX)
Os gastos de animación dos GDR financiaranse dentro dos límites do cadro financeiro anexo ao
convenio de colaboración que asinen con Agader e de acordo co orzamento máximo dispoñible
que anualmente autorice Agader para cada GDR.
A porcentaxe máxima de axuda pública poderá acadar o 100% dos gastos subvencionables.
O gasto público total dedicado aos gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4.A) e
aos gastos en animación (submedida 19.4.B) non poderá superar, en ningún caso, o 25 % do gasto
público total en que se incorra no marco da estratexia de desenvolvemento local.
Con cargo á submedida de animación e promoción da estratexia e do territorio do GDR, en
ningún caso se poderán realizar actividades ou actos promocionais de calquera tipo que supoñan
unha promoción directa e específica para calquera empresa ou grupo de empresas.
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P6. Emisión do Informe de Control de Elixibilidade (ICE) e do Informe técnico de viabilidade (ITV)

Fase
Unidade
Prazo

Emisión do Informe de Control de Elixibilidade (ICE) e do Informe técnico de
viabilidade (ITV)
Equipo xestor do GDR
10 días desde que o expediente estea completo

Descrición
Froito da análise completa do expediente e os diferentes controis administrativos efectuados sobre o
posible beneficiario e o proxecto presentado, corresponde ao equipo técnico do GDR emitir o Informe de
Control de Elixibilidade (ICE), que poderá ser favorable ou desfavorable, dependendo de se o proxecto se
axusta ou non ás bases da convocatoria, á estratexia de desenvolvemento local do GDR e á normativa
sectorial de aplicación, así como do Informe técnico de viabilidade (ITV) que tamén poderá ser favorable
ou desfavorable, dependendo da viabilidade técnica e financeira do proxecto (para proxectos non
produtivos) e da viabilidade técnica, económica e financeira ( para proxectos produtivos).
O prazo para a emisión de ambos informes (ICE e ITV) é de 10 días, a contar desde a data na que o
expediente estea completo.
1) Informe de Control de Elixibilidade (ICE)
Compételle ao equipo xestor do GDR emitir o ICE, segundo modelo normalizado que facilitará Agader, e
que reflectirá o resultado da avaliación e baremación do proxecto, ao abeiro da estratexia de
desenvolvemento local aprobada, destas bases reguladoras e da normativa que resulte de aplicación.
O ICE será asinado polo xerente do GDR e deberá ser remitido a Agader en formato orixinal,
tanto en papel como en soporte dixital, para que manifeste a súa conformidade co mesmo.
Xunto co ICE deberase achegar copia de toda a documentación relativa ao expediente.
A documentación presentada polo promotor a través da sede electrónica ou, de ser o caso a
documentación presentada de xeito presencial, deberá estar dispoñible na sede do GDR.
Unicamente no caso de renuncia ou desistencia expresa do promotor non será necesario emitir
ICE. O equipo xestor do GDR remitirá a Agader o documento presentado polo promotor e o resto
da documentación que forme parte do expediente para aceptar a renuncia ou a desistencia
expresa e declarar concluso o procedemento
ICE Favorable
No caso de ICE favorable, o equipo xestor do GDR emitirá o informe control de elixibilidade en modelo
normalizado, este conterá todos os datos relativos ao beneficiario e ao proxecto, así como a baremación, a
proposta de financiamento e os controis administrativos efectuados polo grupo. Tamén conterá unha
relación de toda a documentación presentada polo promotor, así coma unha relación da documentación
que o promotor deberá presentar de cara á xustificación do investimento. O grupo deberá sinalar no
apartado correspondente cal é esa documentación diferenciando se se ten que achegar na 1ª solicitude ou
na solicitude final de pagamento.

ICE Desfavorable
No caso de que o equipo xestor do GDR emita un ICE desfavorable en modelo normalizado, deberá conter
o(s) motivo(s) da non subvencionabilidade do expediente, e que entre outros poderán ser:
O promotor presentou a súa solicitude de axuda fora do prazo máximo establecido no Réxime de
Axudas.
O proxecto está iniciado na data de presentación da solicitude da axuda, tal e como queda
reflectido na correspondente Acta de Non Inicio.
O promotor non cumpre os requisitos indicados no Réxime de Axudas como posible beneficiario
para a medida na que se encadra o proxecto.
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O proxecto non é encadrable dentro de ningunha liña das establecidas na estratexia de
desenvolvemento local aprobada
O proxecto non é encadrable dentro de ningunha medida das que figuran no Réxime de axudas
O proxecto non é viable técnica, económica ou financeiramente, tal e como figura no ITE.
O proxecto non é finalista, ao abeiro do Réxime de axudas non son admisibles fases de proxectos.
O proxecto desenvolvese dentro dunha entidade singular de poboación excluída do territorio de
aplicación da Estratexia de desenvolvemento local do GDR
O proxecto non acadou a puntuación mínima no baremo
A Documentación requirida non foi presentada ou foi fóra de prazo

2) Informe técnico de viabilidade (ITV)
Compételle ao equipo xestor do GDR emitir un informe técnico de viabilidade por cada proxecto, que se
remitirá xunto co ICE, tendo en conta o modelo normalizado que lle facilite Agader ao equipo xestor do
GDR.
O informe técnico de viabilidade pronunciarase sobre a capacidade, solvencia técnica e financeira do
promotor para levar a cabo o proxecto. No caso de proxectos produtivos, o informe de viabilidade
pronunciarase tamén sobre a solvencia económica do proxecto.
O equipo xestor do GDR requiriralle ao promotor a acreditación do contido recollido nos puntos
anteriores.
O promotor poderá acreditar esta capacidade e solvencia mediante calquera medio válido
admitido en dereito.
3) Disposición común ao informe control de elixibilidade (ICE) e ao informe técnico de viabilidade
(ITV)
Xunto co ICE e co ITV, o xerente ou técnico do equipo xestor do GDR que realice a aplicación dos criterios
de selección e a análise económica do proxecto deberá remitir a Agader unha declaración de intereses
segundo modelo normalizado (modelo de conflito de intereses do equipo xestor).
No suposto de que o xerente ou técnico que realicen a baremación e/ou análise do ITV do expediente e
polo tanto asinen calquera dos dous documentos sinalen a existencia dun conflito de intereses con respecto
a un expediente concreto, a análise dos expediente será realizada por outro técnico do equipo xestor do
GDR e no caso de que persistira o conflito de intereses ou non houbese outro técnico dispoñible, deberá
remitirse o expediente a Agader para que os técnicos da Subdirección de Relacións cos GDR realicen, de
xeito totalmente excepcional, a análise e valoración de calquera destes dous documentos, de xeito que a
obxectividade e imparcialidade da análise quede totalmente garantida.
En caso de dúbida sobre a existencia ou non dun conflito de intereses, o GDR elevará a consulta a Agader
para que se pronuncie sobre o particular, segundo dispón o modelo normalizado de conflito de intereses.

-

Correspóndelle a AGADER

Validación do Informe de Control de Elixibilidade (ICE) e do Informe técnico de viabilidade (ITV)
Compételle ao persoal da Subdirección de Relacións cos GDR realizar a verificación do ICE e do informe
técnico de viabilidade, ao abeiro do PDR, da estratexia de desenvolvemento local do GDR, das bases
reguladoras, da normativa reguladora do Feader, da normativa sectorial que resulte de aplicación ao
proxecto, e dos principios de complementariedade e coherencia coas políticas que se aplican na
Comunidade Autónoma de Galicia; conforme o indicado no MANUAL DE PROCEDEMENTO DE
AGADER nas “Fases de procedemeno de tramitación”- Apartado P7.
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P7. Selección e proposta de resolución de axudas

Fase
Unidade
Prazo

Selección e proposta de resolución de axudas
Xunta Directiva do GDR
31 de xuño de cada ano / 31 de agosto de cada ano (se procede segunda convocatoria)

Descrición
O órgano decisorio do GDR realizará e remitirá a Agader, tendo en conta o procedemento de selección e
priorización de proxectos definido na súa estratexia, en principio unha única proposta de selección de
proxectos motivada, con data límite do 30 de xuño de cada ano, para as solicitudes de axuda presentadas
ata o 31 de marzo de cada ano.
A proposta de selección de proxectos incluirá:
-

-

-

-

-

Lista dos proxectos que se subvencionarán, ordenados de maior a menor puntuación e ata o
límite máximo do crédito dispoñible de cada GDR e para cada tipoloxía de proxectos.
▪ Distinguirase entre proxectos produtivos e non produtivos.
▪ Dentro non produtivos, distinguirase entre os promovidos por entidades públicas locais
e os promovidos por institucións de carácter privado.
▪ A relación ordenada de maior a menor puntuación correspondente aos proxectos non
produtivos incluirá en primeiro lugar aos considerados de prioridade alta, logo os de
prioridade medida e a seguir os de prioridade baixa, tal e como se definan en cada unha
das estratexias dos GDR que foron seleccionadas.
A distribución da axuda por anualidades e o prazo máximo de execución de cada un dos
expedientes propostos. As porcentaxes de distribución da axuda deberán situarse entre os
mínimos e máximos seguintes:
▪ Con respecto á anualidade na que se concede a axuda, a porcentaxe de distribución da
mesma situarase nun mínimo do 25% en nun máximo do 100%.
▪ No caso de existir unha segunda anualidade, a porcentaxe situarase nun mínimo do 10%
en un máximo do 75% para cada expediente.
Un documento individual por cada expediente seleccionado no que o promotor asine a
conformidade coa distribución de axuda por anualidades e co prazo máximo de execución
proposta polo GDR.
No caso de que existan, unha lista de agarda (ordenada de maior a menor prioridade) formada
por proxectos que conten co ICE verificado por Agader e para os cales non exista crédito
dispoñible na anualidade.
Declaración de intereses dos membros da Xunta Directiva que participen na selección dos
proxectos, en documento normalizado. Esta declaración deberá ser cuberta por todos os membros
da Xunta Directiva. No suposto de algún membro da mesma sinale a existencia dun conflito de
intereses con respecto a un expediente concreto, non poderá participar na súa selección. No
suposto de dúbida sobre a existencia ou non dun conflito de intereses, remitiraselle a Agader
unha consulta segundo dispón o modelo normalizado de declaración de conflito de intereses que
se cita neste apartado.

A decisión da proposta de selección trasladarase a Agader, que resolverá a concesión da axuda segundo a
proposta de resolución do GDR, salvo que se constate algún erro, defecto de legalidade ou defecto do
procedemento de selección de proxectos aprobado na estratexia de desenvolvemento local do Grupo.
Unha vez realizada a proposta de resolución pola Xunta Directiva do GDR e no caso de existir crédito
orzamentario para a anualidade correspondente, poderá realizarse unha segunda proposta de
adxudicación de axudas ata o límite máximo do crédito dispoñible, con data límite do 31 de agosto de
cada ano, coas solicitudes presentadas ata o 31 de maio de cada ano e que, en todo caso, conten co ICE
verificado por parte de Agader.

84

Aquelas solicitudes que non puidesen ser atendidas no período correspondente á anualidade na que se
presenten, por non contar co ICE verificado favorablemente por parte de Agader ou por falta de crédito,
poderán ser tomadas en consideración na anualidade inmediatamente seguinte, no caso de que o
solicitante faga manifestación expresa neste sentido (ver anexo II- solicitude de axuda- dos modelos
normalizados incluídos nas bases reguladoras), sen que isto supoña preferencia ningunha como criterio de
selección.
Non poderá usarse esta posibilidade cando o GDR modifique na súa estratexia de
desenvolvemento local os criterios de selección e valoración de proxectos que rexían no momento
da presentación das solicitudes que non puideron atenderse no período anterior.
Un tratamento especial terán os expedientes que esgoten os fondos da anualidade dunha submedida
concreta e que teña que quedar parcialmente resolto á espera de que se lle asignen os fondos que
efectivamente lle corresponden na anualidade seguinte. Este expediente terá en calquera caso preferencia á
hora da asignación de fondos con respecto aos que se atopan en estado de “en espera” por carecer de
fondos dispoñibles o GDR na anualidade vixente.
No suposto de expedientes para os cales se poida completar a totalidade da axuda que lles correspondería
por baremo debido a inexistencia de fondos suficientes para completar a axuda, poderán optar polo
disposto no parágrafo anterior ou ven por renunciar aos fondos dispoñibles con cargo á anualidade onde
concorriron e presentar o seu proxecto para análise e baremación con cargo ao seguinte periodo de
comparación dos expedientes (no caso de que na solicitude de axuda fixeran referencia expresa a esta
posibilidade). Neste suposto non será necesaria presentar de novo a solicitude de axuda nin terá o GDR
que realizar unha nova Acta de non inicio.
Os proxectos promovidos directamente polos GDR referidos a formación no marco da submedida 19.2
(apoio á realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local) e os de animación
correspondentes á submedida 19.4 poderán seleccionarse a medida que os vaia verificando
favorablemente a Agader. Para este fin, unha vez verificados, a xunta directiva do GDR propoñerá ao
director xeral da Agader a concesión de axuda de cada un destes expedientes ata o esgotamento do crédito
dispoñible por cada GDR en cada anualidade.

-

Correspóndelle a AGADER

* Informe proposta de Resolución e documento contable (Proposta de Adxudicación). Resolución de
Axuda e Notificación ao interesado
Compételle á persoa titular da Dirección Xeral da Agader, por delegación do Consello de Dirección da
Agader, resolver sobre a concesión ou denegación das axudas, nos termos contidos na proposta de
resolución efectuada pola xunta directiva ou órgano decisorio similar do GDR, sempre que no caso das
resolucións de concesión de axuda, se constate a existencia de dispoñibilidades financeiras; conforme o
indicado no MANUAL DE PROCEDEMENTO DE AGADER nas “Fases de procedemeno de tramitación”Apartado P9 e P10.
* Modificación da Resolución de Concesión
Compételle á persoa titular da Dirección Xeral da Agader, resolver sobre a modificación ou denegación da
resolución de concesión das axudas; conforme o indicado no MANUAL DE PROCEDEMENTO DE
AGADER nas “Fases de procedemeno de tramitación”- Apartado P11.
* Tramitación de Anticipos
Compételle á Subdirección de Relacións cos GAL elevar a devandita solicitude ao Director Xeral para que
emita Resolución de pagamento do anticipo, así como a Notificación da resolución de pagamento ao
promotor; conforme o indicado no MANUAL DE PROCEDEMENTO DE AGADER nas “Fases de
procedemeno de tramitación”- Apartado P12.
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4.3. FASE DE XUSTIFICACIÓN E CONTROL
P8. Revisión das solicitudes de Pago. Análise e control da xustificación dos Investimentos

Fase
Unidade
Prazo

Revisión previa das solicitudes de Pago. Análise e control da xustificación dos
Investimentos
Equipo xestor do GDR
15 de outubro de cada ano

Descrición
1) Presentación de solicitudes de pagamento
O beneficiario das axudas deberá presentar a xustificación documental dos gastos ou investimentos
vinculados á operación subvencionada dentro do prazo máximo previsto no calendario de xestión das
bases reguladoras: a mais tardar a 15 de outubro de cada ano, pero sempre tendo en conta o que dispoña a
resolución de concesión da axuda emitida polo director xeral de Agader.
Para estes efectos, o beneficiario presentará no rexistro do GDR a Solicitude de pagamento, segundo o
modelo normalizado (anexo XI das bases reguladoras) que estará a dispor dos interesados na sede do
GDR.
En calquera caso, o promotor deberá indicar na solicitude si se trata dunha xustificación parcial ou final
dos investimentos.
No suposto de que o beneficiario sexa o GDR, a solicitude de pagamento dirixirase directamente a Agader.
A presentación da solicitude de pagamento, así como no seu caso, a remisión da documentación
complementaria, realizarase nos mesmos termos que se establecen no artigo 9 das bases reguladoras
respecto á presentación das solicitudes de axuda ( a través de sede electrónica para as persoas obrigadas á
tramitación electrónica ).
Unha vez recibida polo GDR a solicitude de pagamento en modelo normalizado, xunto coa
documentación complementaria que proceda segundo o contido da resolución de concesión da axuda e
dos apartados seguintes, correspóndelle ao GDR comprobar que está completa. Unha vez realizada esta
comprobación por parte do GDR, deberá remitirlla a Agader para a realización do control administrativo
da solicitude de pago.
No caso de o GDR considere incompleta a documentación presentada polo promotor, poderá requirirlle a
este que achegue a documentación complementaria.
Transcorrido o prazo establecido na resolución de concesión da axuda para a xustificación dos
investimentos sen se ter presentado esta, requiriráselle pola Agader ao beneficiario para que a presente no
prazo improrrogable de dez días. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido neste
parágrafo poderá comportar a tramitación dun expediente de perda do dereito ao cobramento total ou
parcial da subvención, a exixencia de reintegro no seu caso e demais responsabilidades que derivan da
LSG.
Documentación para a xustificación

-

Os investimentos xustificaranse, para cada un dos gastos realizados, a través da seguinte documentación:
a)

Facturas orixinais ou documentos probatorios de valor equivalente debidamente desagregadas por conceptos
ou unidades de obra.
A expedición das facturas e o seu contido axustarase ao que resulta do Real decreto
1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan
as obrigas de facturación, entre os que cómpre destacar:
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Data de expedición da factura
Número de factura
Datos identificativos do provedor (nome, apelidos, denominación ou razón
social, NIF/CIF e domicilio)
▪
Datos identificativos do destinatario do ben e/ou servizo, que deberá coincidir co
beneficiario da axuda.
▪
Descrición das operacións que se documentan.
▪
De ser o caso, data na que se teña recibido un pago anticipado, sempre que se
trate dunha data distinta á da expedición da factura.
▪
IVE: tipo impositivo aplicado e cota tributaria resultante debendo, de ser o caso,
especificar por separado as partes da base impoñible que estean exentas ou non
suxeitas, ou aquelas suxeitas a distintos tipos impositivos.
▪
En ningún caso se admitirán como xustificantes de gasto albaráns, notas de
entrega, facturas proforma, tiques cando sexa obrigatoria a expedición de factura,
nin as facturas que non conteñan todos os requisitos citados para a súa
consideración como tal.
Unha vez presentadas as facturas orixinais polos promotores na sede do GDR, o equipo
xestor do mesmo selará as facturas (selo de imputación segundo o formato facilitado pola
Agader) indicando a subvención para cuxa xustificación foron presentadas e se o importe
do xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención, indicando, neste último
caso, a porcentaxe que resulte afectada pola subvención e, posteriormente, devolveraas
ao promotor.
▪
▪
▪

-

b)

A documentación acreditativa do pagamento efectivo en favor dos acredores:
1. Como regra xeral, presentarase o xustificante bancario de pagamento polo beneficiario
(xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso en conta,
certificación bancaria, etc.) en que conste o concepto facturado e o número de factura, a
identificación da persoa que realiza o pagamento, que deberá coincidir co beneficiario
da axuda, e a identificación do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa
persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.
2. Se o pagamento se instrumenta mediante efectos mercantís (cheque, obriga de
pagamento, letra de cambio, etc.) achegarase copia do efecto mercantil, acompañado da
documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario
acreditativo do pagamento do efecto, etc.) na que conste claramente que dito efecto foi
efectivamente cargado na conta do beneficiario dentro do prazo de xustificación.
3. Os xustificantes de pagamento obtidos a través da banca electrónica deberán estar
validados co selo da entidade bancaria correspondente.
4. Para os efectos da súa xustificación, no caso dunha factura cuxo pagamento se xustifique
mediante varios documentos de pagamento, estes deberán incluírse, xunto coa factura,
nunha única solicitude de pagamento. En ningún caso se admitirá a inclusión dos pagos
restantes dunha factura en posteriores solicitudes de pagamento.
5. No caso de facturas pagadas conxuntamente con outras non referidas ao proxecto,
deberá identificarse claramente no documento de pago a factura ou facturas cuxo pago
se imputa ao proxecto.
6. No caso de ordes de pago conxuntas tramitadas por administracións locais deberá
achegarse certificado do secretario ou interventor que acredite que o pago da factura que
se está a imputar, está incluída dentro da orde de pago achegada.
7. No caso de facturas, pagarés ou letras de cambio “endosadas” deberán contar coa
correspondente cláusula de endoso no reverso do documento correctamente asinada.
8. No caso de facturas en moeda estranxeira, deben acompañarse os documentos bancarios
de cargo nos que conste o cambio utilizado.
Tanto a data das facturas como a dos xustificantes de pagamento deberán estar comprendidas
dentro do período de execución e xustificación dos investimentos, é dicir, a partir do día da
solicitude de axuda (con excepción dos custes xerais vinculados ao investimento sinalados na
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letra e) do artigo 4 do réxime de axudas, que poderán ser de data anterior), e ata a data límite de
execución e xustificación dos investimentos que determine a resolución de concesión da axuda.
Os gastos xustificados deberán ter correspondencia clara coas partidas e conceptos de gasto do
orzamento aceptadas por Agader na resolución de concesión da subvención e responder de xeito
indubidable á natureza do proxecto subvencionado.
Cando non se xustifique a totalidade do investimento ou gasto aprobado na resolución de
concesión, o investimento certificarase aplicando ao investimento ou gasto subvencionable
xustificado a porcentaxe de subvención concedida, sempre e cando este investimento xustificado
represente cando menos o 60% do investimento aceptado na resolución de concesión da axuda e
se cumpra a finalidade ou obxectivo para o que se concedeu a axuda.
Na fase de xustificación do gasto Agader poderá contrastar os prezos achegados polo beneficiario
por calquera dos medios previstos no artigo 30, número 5, da LSG co fin de comprobar que os
gastos subvencionables se axustan ao valor de mercado. En caso de discrepancia minoraranse os
importes aprobados na concesión da axuda.
c)

Documentación acreditativa da titularidade dos terreos ou inmobles sobre os que se executa o proxecto, ou
da dispoñibilidade destes durante o período mínimo equivalente ao que se vai exixir a permanencia do
investimento, así como o resto da documentación que especificamente se relacione na resolución de
concesión.
Xunto coa primeira solicitude de pagamento

d)

Copia do resumo do orzamento por capítulos e da memoria do mesmo, (na primeira xustificación) e
certificacións de obra asinadas por técnico competente
No caso dunha operación que requira proxecto técnico visado polo colexio oficial
correspondente.
É importante insistir na importancia de que a certificación de obra se asemelle o máis
posible a realidade para evitar as diferenzas entre os importes do realmente investido
polo promotor xustificado mediante facturas e un importe menor nas certificacións
debido a “deformación” profesional de certificar tal cal figura no proxecto orixinal sen
reflectir os posibles cambios, e mais aínda tendo en conta que o que prevalece é o que
figura na certificación.

e)

Exemplar en soporte informático adecuado para a súa difusión nos casos de proxectos non produtivos que
conleven a realización de estudos, proxectos técnicos, planos e documentos similares, así como de folletos,
libros, guías, etc, sempre que sexan difundibles.

f)

Copia dos temas tratados e as conclusións de seminarios ou actividades semellantes, se procede.

g)

Declaración, en documento normalizado, doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades
públicas e/ou privadas para o mesmo proxecto, con referencia, de ser o caso, ás axudas de minimis

h)

Relación dos equipamentos subvencionados no que conste a marca, o modelo e o número de serie ou
referencia equivalente para a súa identificación segundo Modelo normalizado (anexo XII das bases
reguladoras).
A factura correspondente deberá identificar, cando menos, a marca e modelo dos
equipamentos subvencionados.

i)

Documentación acreditativa da nova clasificación no caso de investimentos destinados ao aumento de
categoría dun establecemento turísticos aloxativo

j)

Documentación xustificativa dos empregos creados e mantidos, xunto co Modelo normalizado da
xustificación do emprego( anexo XIV das bases reguladoras) e a documentación acreditativa seguinte
(xustificación final do pagamento):
Informe de vida laboral da/s conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores
autónomos, correspondente aos doce meses anteriores á data de presentación da
solicitude de pagamento final.
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-

-

Informe de plantilla media de traballadores en situación de alta durante os doce meses
anteriores á data de presentación da solicitude de pagamento, expedido pola Tesourería
Xeral da Seguridade Social.
Copia dos contratos de traballo correspondentes aos empregos creados, debidamente
comunicados ao Servizo Público de Emprego.

k)

O promotor deberá presentar os permisos, inscricións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica
ou local para o tipo de actividade de que se trate, para proceder ao pagamento final do expediente.

l)

No caso de que o solicitante non lle outorgue a autorización a Agader para obter de oficio os certificados
acreditativos do cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e de que non ten
pendente de pagamento débeda ningunha coa Administración pública da Comunidade Autónoma de
Galicia, deberá achegar as correspondentes certificacións.

m) Memoria dos investimentos realizados na que quede constancia das posibles modificacións respecto do
proxecto inicialmente previsto.
n)

Documentación adicional indicada na Resolución de Concesión de axuda.

2) Función dos GDR respecto da Solicitude de Pagamento
a)
b)

c)

d)

e)

Recepción da documentación xustificativa da execución dos proxectos subvencionados, debendo
comprobar que está completa (factura e documento acreditativo do pago) e resulta lexible.
Estampillar as facturas co selo do programa segundo o modelo facilitado por Agader, realizar
dúas copias e cotexalas (o grupo debe quedar cunha das copias).
Normas de Estampillado.- Todas as facturas deberán estar estampilladas co cuño oficial, en
caso contrario non se consideran válidas de cara a xustificación, e polo tanto serán
excluídas da mesma. O selo indicará se o importe do xustificante se imputa total ou
parcialmente ao programa, neste último caso indicarase ademais a contía exacta que
resulte afectada pola axuda. No caso en que unha factura fose estampillada e tras o seu
estudio se detecte que esta non foi admitida como subvencionable, o que procede é a
emisión dun certificado por parte de Agader anulando a imputación da citada factura ao
programa Leader ou mesmo na propia resolución de pagamento.
Facer copia cotexada da documentación achegada e enviala debidamente ordenada a Agader na
maior brevidade posible despois de tela recibido. Así mesmo o grupo debe quedar con outra
copia de toda a documentación.
Deberá facer xunto co promotor unha revisión dos xustificantes presentados así como da
documentación reflectida na Resolución de Concesión de Axuda que o promotor debe achegar
adxunta á solicitude de pagamento (licencias, permisos, xustificantes de emprego,...) co obxecto
de evitar na medida do posible a carencia de documentación xustificativa ou a inclusión de
documentación non válida que puidese levar a retrasar a tramitación do pago ou incluso a
aplicación de “reducións”.
Realizar unha visita “in situ” ao lugar da realización dos investimentos e levantar unha acta de
control de investimentos en modelo normalizado.

3) Agader: control administrativo da solicitude de pagamento
Unha vez recibida a documentación en Agader, compételle aos técnicos da Area de Seguimento e Control
de Programas examinar toda a documentación presentada, tendo en conta as normas e consideracións
pertinentes.
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A maiores dos controis sobre os documentos xustificativos do gasto, os técnicos realizarán as seguintes
comprobacións:
1.-Comprobación sobre a Documentación adicional necesaria para a Xustificación dos Investimentos
Froito da análise previa da solicitude de axuda e da elaboración do ICE, na Resolución de concesión da
axuda figura o listado de toda aquela documentación adicional que o promotor debe achegar no momento
da solicitude de pagamento.
Neste listado diferenciase aquela que debe de ser achegada xunto coa primeira solicitude de pagamento
daquela que debe ser achegada no momento da solicitude de pagamento final.
Os técnicos revisores disporán do citado listado e irán comprobando, segundo o caso de que se trate, se
efectivamente o promotor achegou a documentación requirida e si esta é correcta. En caso contrario o que
procede é o requirimento da mesma para poder continuar a tramitación do pago da axuda.
2.- Comprobación na 1ª Solicitude de pagamento
2.1.- Control da dispoñibilidade dos bens nos que se leva a cabo o investimento
O promotor debe acreditar o dereito de uso sobre os bens sobre os que está a actuar mediante algunha da
seguinte documentación: título de propiedade, recibo do IBI, contrato de arrendamento ou aluguer,
documento de cesión do uso por parte do propietario...etc.
No caso de adquisición de inmobles ou terreos, a maiores da documentación xustificativa da compra
(escritura notarial e pagamento) e da documentación esixida para a autorización da adquisición (taxación e
declaración do propietario).
No caso de bens inscribibles nun rexistro público, deberá facerse constar na escritura esta circunstancia, así
como o importe da subvención concedida, debendo ser obxecto estes extremos de inscrición no rexistro
público correspondente.
3.- Comprobacións na Solicitude de Pagamento Final
3.1.- Axuste das partidas con límites
Cando un expediente conteña partidas nas que se apliquen límites porcentuais respecto do Orzamento
Aceptado, no momento da solicitude de pagamento final, e unha vez que xa foron examinados todos os
xustificantes e imputados nas partidas correspondentes, é necesario facer a comprobación de que trala
xustificación dos investimentos se están a respectar eses límites.
3.2.- Control sobre o financiamento do expediente
Xunto coa solicitudes de pagamento parcial e final un dos documentos de obrigada presentación é o
Modelo de declaración doutras axudas segundo documento normalizado (anexo XIII das bases
reguladoras) correctamente cumprimentado, independentemente de que no momento da solicitude inicial
de axuda non constara que o promotor tiña solicitada ou concedida calquera outra axuda.
Deberase comparar cos datos inicialmente declarados, de tal xeito que o promotor deberá informar sobre o
estado de tramitación no que se atopan aquelas axudas que declarou como solicitadas.
As solicitudes de axudas que declare como denegadas deberán acompañarse da copia da Resolución
desestimatoria emitida polo organismo convocante.
No caso de que o promotor declare que o proxecto ten outras axudas concedidas (e que non constaban no
expediente), deberanse facer as oportunas comprobacións sobre a compatibilidade das mesmas así como,
no caso de que sexan compatibles, deberase de comprobar o respecto aos límites de acumulación de
axudas que figuran no Réxime de Axudas para cada tipo de proxecto. En calquera caso o promotor deberá
achegar copia da Resolución de Concesión da axuda e, nos casos que se estime necesario, Agader solicitará
do organismo cofinanciador toda a información que precise acerca do proxecto.

90

3.3.- Control sobre o cumprimento dos compromisos relativos ao emprego
En calquera expediente no que figure como compromiso a creación ou o mantemento do emprego no
momento da certificación final é necesario efectuar a comprobación e control sobre o cumprimento do
mesmo.
Mantemento do emprego
▪
Haberá que comprobar a través da documentación achegada (Informe de vida laboral da
empresa, recibos de autónomos, TCs....etc.) que o nivel de emprego co que conta a entidade
promotora no momento da solicitude de pago, continúa a ser, cando menos, igual ao
reflectido na resolución de concesión de axuda.
▪
período de cálculo que se considera é o de 12 meses inmediatamente anteriores á data da
presentación da solicitude de pagamento final do expediente.
▪
De non cumprirse este requisito, o que corresponde será a denegación do pagamento da
axuda solicitada e, se o expediente xa recibiu pagamentos parciais, o inicio dun expediente
de reintegro polos importes indebidamente percibidos.
Creación do emprego
▪
No caso de que entre os compromisos do promotor figure a creación dun determinado
número de empregos, o primeiro que debe comprobar o técnico é si o beneficiario indica ou
non na súa solicitude de pagamento a prorroga de 6 meses (a contar dende a data do pago
final) para acreditar a creación dun máximo de dous terzos do emprego comprometido, xa
que de ser así, quere dicir que polo menos un terzo dos postos de traballo deberán estar
cubertos no momento da solicitude de pagamento final do expediente.
▪
De non solicita-lo o promotor deberá xustificar a creación da totalidade dos empregos
comprometidos.
▪
A concesión do prazo de 6 meses de prórroga, unicamente será admitida para proxectos que
creen 5 UTAS ou mais.
▪
Os empregos creados xustificaranse mediante a achega das copias dos contratos ou alta dos
mesmos na Seguridade Social.
▪
No caso dos empregos autónomos débese achegar a alta do traballador no Réxime de
Autónomos. Para ser considerados como emprego “creado” a data de alta debe ser posterior
á data da solicitude de axuda En calquera caso, xa sexa creación ou mantemento, os
empregos autónomos deberán respectar o establecido na lei que regula o Estatuto do
Traballador autónomo (Lei 20/2007 do 11 de xullo). A vinculación do emprego autónomo
coa empresa beneficiaria do proxecto deberá realizarse en base a contratos mercantís que
deberán especificar o número de horas de dedicación á citada empresa.
▪
Naqueles expedientes nos que se prorrogase o compromiso da creación dunha parte dos
empregos, unha vez transcorrido o período dos 6 meses deberase comunicar ao promotor a
necesidade de xustificación da creación da totalidade dos empregos.
▪
Cando un promotor non poida acreditar a creación da totalidade dos empregos
comprometidos o que procede é a rebaremación do expediente puntuando no
correspondente criterio do baremo única e exclusivamente os empregos efectivamente
creados. Desta rebaremación do proxecto poderá concluírse unha redución da axuda ou a
necesidade do inicio da tramitación dun expediente de perda do dereito á axuda concedida
ou mesmo un reintegro ( no suposto de ter xa cobrado o promotor algún ou algúns
pagamentos parciais).
Nos expedientes nos que se combine a creación e o mantemento haberá que facer as comprobacións
descritas anteriormente para ambos casos.
Se trala análise completa da solicitude de pagamento se comproba a falla dalgún documento ou algún tipo
de incidencia nos xustificantes presentados que impedise a Certificación e o pago dos investimentos,
Agader procederá a requirir ao promotor, a través do equipo xestor do GDR, para que emende tales
deficiencias.
Se no prazo que se sinale (10 días hábiles), non se recibe en Agader contestación ao requirimento, e as
aclaracións solicitadas e non clarexadas permiten seguir o trámite da solicitude de pagamento, o que
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corresponde é a certificación dos investimentos, excluíndo todos aqueles que non foron correctamente
xustificados.
Se polo contrario a documentación solicitada resulta imprescindible para o trámite do pagamento, e
Agader non obtivo resposta por parte do promotor poderá iniciarse a tramitación dun expediente de
perda do dereito e/ou no seu caso de reintegro, en función do disposto no artigo 61 do Decreto 11/2009,
do 11 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de
Galicia.

Réxime de Pagamento
O pagamento calcularase sobre a base dos importes que se consideren admisibles durante o control
administrativo da solicitude de pagamento.
Poderán concederse pagamentos parciais e anticipos de conformidade co disposto no artigo 31.6º da LSG,
nos artigos 62, 63 e 67 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e nos artigos 42.2 e 45.4 do Regulamento (UE)
nº 1305/2013, do 17 de decembro.
Os anticipos foron tratados no punto P12 do procedemento deste Manual.
2) Pagamentos parciais
Poderán realizarse pagamentos á conta que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas e aboaranse por contía equivalente á xustificación presentada, sempre e cando o
orzamento aceptado do expediente sexa superior a 30.000 €.
Os pagamentos á conta só acadarán o 100% da axuda correspondente ao investimento
xustificado, sen superar en ningún caso o importe previsto na resolución de concesión de axuda
para a anualidade, no caso de concederse exención polo Consello da Xunta para a superación da
porcentaxe máxima do 80% que recolle o artigo 62.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O número de pagamentos á conta non poderá ser superior a tres por cada expediente.
▪ O réxime dos pagamentos a conta en custes correntes e animación levada a cabo polos
GDR será o establecido no modelo de convenio de colaboración entre a Agader e o GDR
que autorizou o Consello da Xunta do 4 de agosto de 2016.
Para os gastos correntes ou de funcionamento dos GDR poderán presentarse xustificacións de
gastos mensuais, ou se é o caso, no momento de esgotamento do anticipo.
3) Cando non se xustifique a totalidade do investimento ou gasto aprobado na resolución de concesión, o
expediente certificarase aplicando ao investimento ou gasto subvencionable xustificado, a porcentaxe
de subvención inicialmente concedida, sempre e cando se cumprira a finalidade ou obxectivo para o
que se concedeu a axuda e o xustificado non sexa inferior ao 60% do orzamento inicialmente aceptado
pola Agader.
4) Con carácter previo a emisión dos documentos de proposta de pagamento, o técnico comprobará que o
beneficiario se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
e que non ten pendente de pagamento débeda de ningunha natureza coa Comunidade Autónoma de
Galicia. No caso de que exista algún certificado negativo non se realizará pagamento ningún ata que
estea ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
5) Reducións e exclusións
Conforme o artigo 63 do Regulamento de execución (UE) nº 809/2014, do 17 de xullo, Agader
examinará a solicitude de pago presentada polo beneficiario e determinará os importes admisibles.
Deste xeito fixará:
a) O importe que correspondería pagar ao beneficiario en función da solicitude de pago e
da decisión de concesión.
b) O importe que correspondería pagar ao beneficiario tras o exame de admisibilidade do
gasto que figure na solicitude de pago.

92

Se o importe fixado na letra a) anterior supera o importe fixado na letra b) do mesmo parágrafo en
mais dun 10%, aplicarase unha sanción administrativa ao importe fixado con arreglo á letra b). O
importe será igual á diferenza entre eses dous importes, pero non irá mais alá da retirada total da
axuda.
Non obstante, non se aplicarán sancións cando o beneficiario poida demostrar a satisfacción da Agader
que non é responsable da inclusión do importe non admisible ou cando a Agader adquira doutro
modo a convicción de que o beneficiario non é responsable diso..
6) Débese ter en conta que as solicitudes de pago poden modificarse en calquera momento tras a súa
presentación no caso de existiren erros manifestos recoñecidos por Agader. Comunmente estes erros
detéctanse mediante a comprobación administrativa da información rexistrada no formulario da
solicitude. Agader deberá quedar convencida de que os erros son de boa fe. Aínda así, a reiteración do
mesmo erro reduce a marxe de consideración como non intencionado. En todo caso, a consideración
dun erro manifesto deberá quedar plenamente xustificada.

Reintegro
Procederá o reintegro das contías percibidas indebidamente e a exixencia dos xuros de demora nos
supostos previstos no artigo 33.1 da LSG. Estes xuros calcularanse en función do tempo transcorrido entre
a finalización do prazo de pagamento para o beneficiario indicado na orde de recuperación, que non
poderá fixarse en máis de 60 días, e a data de reembolso ou dedución (Regulamento de execución (UE) nº
809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2012).
No caso de que na análise da solicitude de pagamento se detecte que un incumprimento atinxe ao
compromiso de creación de emprego ou a calquera outro compromiso derivado da aplicación dos criterios
de selección ao proxecto, estes incumprimentos suporán a tramitación dun expediente de perda do dereito
ao cobro da subvención e o reintegro da totalidade da axuda percibida en certificacións parciais, sempre e
cando este/s compromiso/s fora/n determinantes para a selección do proxecto. No caso de que o
compromiso ou compromisos incumpridos non foran determinantes para a selección do
proxecto,revisarase a puntuación asignada inicialmente e axustarase a axuda á puntuación que lle
corresponda conforme aos criterios de selección que lle sexan de aplicables.
En relación co período de permanencia dos compromisos derivados da resolución de concesión de axuda,
tendo en conta o artigo 14.1.n) da LSG, se o incumprimento atinxe ao mantemento do ben, da operación
subvencionada ou ao compromiso de mantemento de emprego, a cantidade que se reintegrará será
proporcional ao tempo de incumprimento, ata acadar os 5 anos, sempre e cando non se produza o
incumprimento nos primeiros dous anos de compromiso posto que neste caso procederá o reintegro total
da axuda.
O procedemento de reintegro tramitarase nos termos previstos no artigo 77 do Decreto 11/2009.
Non procederá o reintegro da axuda nos seguintes supostos:
a) Falecemento do beneficiario.
b) Incapacidade laboral de longa duración do beneficiario.
c) Expropiación dunha parte importante do ben subvencionable, se esta expropiación non era
previsible o día en que se presentou a solicitude de axuda.
d) Catástrofe natural grave que afecte considerablemente os bens da empresa subvencionada e
impida o seu normal funcionamento.

Réxime sancionador
Os beneficiarios das axudas, de ser o caso, estarán suxeitos ao réxime sancionador previsto nos títulos IV
da LSG e VI do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da LSG, ao disposto
no Regulamento de execución (UE) nº 809/2014 e no Regulamento delegado (UE) nº 640/2014.
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P9. Visita de Control

Fase
Unidade
Prazo

Visita de control
Equipo xestor ou técnico do GDR
Xunto a Solicitude final de pagamento

Descrición
Todas as operacións de investimento incluirán unha visita in situ para comprobar o remate do proxecto
obxecto da solicitude de pagamento, en cumprimento do artigo 48 do Regulamento (UE) nº 809/2014, da
Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº
1306/2013.
Os gastos xustificados deben coincidir cos compromisos adquiridos segundo a resolución de concesión da
subvención.
Esta visita consistirá nunha auditoría física que permita comprobar in situ a efectiva execución material do
proxecto (modelo normalizado). Esta tarefa asegurará:
A existencia real dos bens obxecto de comprobación
O seu axuste á memoria do proxecto presentada
A súa utilidade e funcionamento
Cantas comprobacións sexan necesarias en función dos investimentos ou gastos subvencionados
▪
En caso de obra civil ou execución material, o promotor terá que presentar as
correspondentes certificacións de obra avaladas coa sinatura dos técnicos competentes).
O cumprimento dos compromisos do promotor relativos á adopción das medidas de difusión e
publicidade dos investimentos.
Tal e como queda establecido no Plan de Controis, por regra xeral, realizarase unha única visita de control
ao lugar dos investimentos, e sempre coincidindo coa solicitude de pagamento final do expediente. En
todo caso, e a raíz de solicitudes de pagamentos parciais, é potestativo de Agader a realización de visitas
naqueles expedientes nos que o considere necesario. Non obstante, os centros xestores poderán decidir
non levar a cabo tales visitas no caso de investimentos menores, cando se considere pouco probable a non
realización do investimento ou o cumprimento do compromiso ou se a operación está incluída na mostra
do control sobre o terreo. Nestes supostos as unidades xestoras realizarán os correspondentes informes coa
xustificación desta decisión que deberán remitir ao organismo pagador
Esta Visita de Control será levada a cabo polo equipo xestor ou técnico do GDR, excepto nos casos nos que
sexa beneficiario do expediente o propio GDR. Nestes supostos, corresponderá a Agader a realización da
citada visita in situ.
Inspeccionados os investimentos, os técnicos procederán a levantar unha acta de inspección final froito
desa visita, e na que, no caso de existiren, os técnicos deberán deixar constancia do xeito mais claro e
detallado posible das incidencias ou discrepancias atopadas respecto da xustificación de gastos presentada
polo promotor. Esta acta deberá ser asinada polo promotor (ou representante) ao cal se lle entregará copia
da mesma e será remitida a Agader na maior brevidade posible de tempo, e acompañarase dun breve
anexo fotográfico.
O técnico de Agader comprobará a existencia de incidencias ou observacións na acta, debendo valorar se
estas teñen ou non repercusión sobre o importe que finalmente debe ser aboado ao expediente.
Non obstante, os centros xestores poderán decidir non levar a cabo tales visitas no caso de investimentos
menores, cando se considere pouco probable a non realización do investimento ou o cumprimento do
compromiso ou se a operación está incluída na mostra do control sobre o terreo. Nestes supostos as
unidades xestoras realizarán os correspondentes informes coa xustificación desta decisión que deberán
remitir ao organismo pagador.
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Resolución de incidencias
INCIDENCIA

SOLUCIÓN

O promotor non asina a Acta.

O técnico deixa
incidencia na acta.

constancia

desta

A visita de control mostra que o proxecto
non está executado no grado que debería
estar segundo as facturas presentadas.

O técnico deixa constancia desta
incidencia na acta e a remite a Agader
xunto coa solicitude de pago e a
documentación xustificativa do mesmo.

A visita de control correspondente a unha
solicitude de pago final mostra que o
proxecto non está en funcionamento.

O técnico deixa constancia desta
incidencia na acta e a remite a Agader
xunto coa solicitude de pago e a
documentación xustificativa do mesmo.
No caso de darse esta circunstancia, non
se procederá ao pagamento final do
expediente e poderá iniciarse un
procedemento de perda do dereito ao
cobro e/ou de reintegro no seu caso.
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P10. Proposta de Pagamento do GDR

Fase
Unidade
Prazo

Proposta de Pagamento do GDR
Equipo xestor do GDR
Xunto coas solicitudes de pagamento: 15 de outubro de cada ano

Descrición
Compételle ao equipo xestor do GDR elaborar o listado de proposta de pagamento de todos os
expedientes da anualidade, segundo modelo que facilitará Agader, e que reflectirá o resultado das
certificacións de cada proxecto, ao abeiro da resolución de concesión de axuda, destas bases reguladoras e
da normativa que resulte de aplicación.
O documento deberá ser remitido a Agader en soporte dixital, para que revise a conformidade co mesmo;
salvo que se constate algún erro e/ou defecto na consignación dos importes imputados na certificación por
parte do promotor, e dos importes imputados polo GDR.

-

Correspóndelle a AGADER

* Informe de Proposta de Pagamento e documento contable PP
Compételle á Subdirección de Relacións cos Gal avaliar se é correcto o resultado dos procesos de auditoría
documental e física (no caso de que sexa necesaria unha Visita de Control). Se froito desta avaliación se
constata o cumprimento dos requisitos necesarios para o pagamento total ou parcial da axuda procederase
conforme o indicado no MANUAL DE PROCEDEMENTO DE AGADER nas “Fases de procedemeno de
tramitación”- Apartado P15.
* Autorización Área Xurídica
Compételle á área xurídica de Agader procede a dar a súa conformidade ó Informe Proposta e ó
documento de pago PP; conforme o indicado no MANUAL DE PROCEDEMENTO DE AGADER nas
“Fases de procedemeno de tramitación”- Apartado P16.
* Autorización e Contabilización Área Económica-Financeira
Compételle á area Económica Financeira a contabilización desa Proposta de Pagamento PP, procedendo a
xerar os correspondentes documentos de recoñecemento da obriga O e K OK, en unha vez asinada pola
Dirección Xeral a Resolución de Pagamento, elaboraríase o documento de pago (P); conforme o indicado
no MANUAL DE PROCEDEMENTO DE AGADER nas “Fases de procedemeno de tramitación”- Apartado
P17.
* Resolución de Pagamento
Compételle ao Director xeral ditar resolución coa que autoriza o pagamento da axuda correspondente ao
expediente, na conta bancaria a tal efecto designada polo beneficiario; conforme o indicado no MANUAL
DE PROCEDEMENTO DE AGADER nas “Fases de procedemeno de tramitación”- Apartado P18.
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P11. Controis a posteriori

Fase
Unidade
Prazo

Controis a posteriori
Equipo xestor do GDR
Ata 31 de decembro de cada ano. Sempre que exista período de permanencia de
compromisos derivados das resolucións de concesión de axuda.

Descrición
Responsables dos controis
As unidades xestoras efectuarán controis a posteriori das operacións de investimento para comprobar que
se cumpren os compromisos contemplados no artigo 71 do Regulamento (UE) nº 1303/ 2013 ou os
establecidos no PDR.

Planificación dos controis
Os controis a posteriori cubrirán cada ano natural como mínimo unha porcentaxe do 1% dos gastos do
FEADER relativos a operacións de investimento con pago final nos cinco anos anteriores. As inspeccións
dos expedientes seleccionados realizaranse nun prazo de doce meses unha vez rematado o ano civil
correspondente ao pago final.
Entre o 20 e o 25% dos gastos deberán seleccionarse aleatoriamente.

Contidos dos controis
Os controis terán por obxecto comprobar que as operacións de investimento en infraestruturas ou
investimentos produtivos non sufriron modificacións nos cinco anos posteriores ao pago, tales como:
• O cese ou relocalización dunha actividade produtiva fora da zona do PDR.
• Un cambio de propiedade dun elemento de infraestrutura que proporcione a unha
empresa ou organismo público unha vantaxe indebida.
• Algún cambio substancial que afecte á natureza, aos obxectivos e as condicións de
execución da operación, de xeito que se menoscaben os seus obxectivos orixinais.
Poderán realizarse controis dirixidos cando por razóns fundadas se considere oportuno e tendo en conta
que estes controis non computan para a porcentaxe mínima esixida.
E a realización dos controis a posteriori plasmarase nunha acta de control segundo modelo normalizado.

-

Correspóndelle a AGADER

* Controis sobre o terreo
A responsabilidade dos controis sobre o terreo recae na Subdirección de Relacións cos Grupos de
Desenvolvemento Rural; conforme o indicado no MANUAL DE PROCEDEMENTO DE AGADER nas
“Fases de procedemeno de tramitación”- Apartado P19.
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4.4. FASE DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN
P12. Seguimento, control e avaliación da EDLP

Fase
Unidade
Prazo

Seguimento, control e avaliación da EDLP
GDR
Permanente durante todo o periodo da implementación da medida Leader 2014-2020

Descrición
O regulamento de disposicións comúns (Regulamento UE 1303/203 do Parlamento e o Consello) indica
que as estratexias locais de desenvolvemento deben incluír disposicións específicas de cara á súa
avaliación (art. 33.1.f). Do mesmo xeito, establece no artigo seguinte, no apartado g, “que se realizará un
seguimento da posta en práctica da estratexia… e das operacións subvencionadas e levar a cabo
actividades de avaliacións específicas vinculadas a esa estratexia”.
Co obxectivo de realizar un adecuado seguimento do cumprimento da EDLP, formúlase un Plan de
Avaliación da mesma, que deberá ser coherente co sistema de seguimento xenérico que se estableza por
parte da autoridade de xestión, para a avaliación conxunta da medida Leader
Responsables do seguemento e avaliación
As funcións de seguimento son responsabilidade do GDR, a través dos seus órganos sociais e o equipo
xestor, que realizarán un seguimento continuado durante todo o período de aplicación do programa.
Podemos indicar que o proceso de seguimento e avaliación se estrutura en dúas áreas diferenciadas:
-

A avaliación externa, que contempla o propia medida Leader ante a Autoridade de Xestión ou
Organismo Intermedio de Xestión. Esta avaliación estará supeditada aos requirimentos que se
establezan por parte das administración competentes, de cara a dar cumprimento ao establecido no
entramado de disposicións normativas das políticas e dos diferentes programas (FEADER e fondos
EIE). Esta avaliación dará conta da execución agregada do conxunto de EDLP, que se implementa en
relación ao PDR de Galicia 2014-2020. Para isto responderase ao conxunto de indicadores de avaliación
que se soliciten, facéndoo polos medios e procedementos pautados. Darase conta da información
relativa á xestión do GDR e do programa de axudas, tendo en conta información económico-financeira,
administrativa e estatística dos expedientes que se tramiten. Esta parte fai referencia ao sistema de
indicadores de seguimento.

-

A avaliación interna, é una avaliación que afonda na execución da EDLP, indo máis alá da análise de
indicadores concretos que se abordan no apartado anterior. Esta avaliación, preténdese facer partindo
dunha metodoloxía de traballo que coordine a visión cuantitativa coa visión cualitativa, afondando na
análise da eficacia e o impacto na posta en marcha da estratexia.

Sistema de indicadores para o seguimento da EDLP
O artigo 14 do Regulamento de Execución (UE) num. 808/2014 da Comisión de 17 de xullo de 2014 polo
que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) num. 1305/2013 do Parlamento
Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), establece un marco para o seguimento e avaliación das operacións financiadas
baixo o citado Fondo.
No apartado 1.b, indica que o sistema de seguimento, aprobado pola Comisión, debe incluír un conxunto
común de indicadores de contexto, resultados e produtividade, incluídos os indicadores que deban
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utilizarse para o establecemento de obxectivos cuantificados en relación cos ámbitos de interese de
desenvolvemento rural (no caso que nos atinxe o 6B, Promover o desenvolvemento local nas zonas rurais) e
unha serie de indicadores predefinidos para o exame do rendemento do Programa.
O sistema de indicadores está dividido en función das submedidas do programa, co obxectivo de reflectir
o nivel de execución asociado a cada submedida en concreto.
No que respecta á submedida 19.2 os indicadores fan referencia:
• Gasto público, concedido ao abeiro do programa de axudas, diferenciando entre investimentos
produtivos e non produtivos.
• Inversión total, que supoñería o investimento total realizado pola persoa ou entidade promotora.
• O emprego xerado, diferenciando entre a creación ou consolidación dos mesmos.
• O número de actividades ou operacións subvencionadas diferenciando en función da tipoloxía de
investimentos
• A formación realizada, diferenciando a número de horas impartidas e o número de participantes
nas accións.
Na submedida 19.3, malia a que non se financia con cargo á EDLP, senón que terá unha convocatoria
específica, realizarase tamén o seguimento do número de operacións que se realicen con cargo á orde
específica.
Na submedida 19.4, os indicadores farán referencia a:
• Operacións de custos correntes, nos diferentes exercicios económicos
• Operacións o actividades de sensibilización, diferenciando entre operacións de diferentes ámbitos
en xeral, e o ambiental en particular.
• Operacións financiadas de difusión da EDLP
Por último, con carácter global, atenderase aos seguintes factores:
• Gasto público total, que se realizara agrupando a partida de gastos asociados ás submedidas 19.2
e 19.4
• Poboación obxecto da EDLP, que terá en conta as limitacións establecidas para os núcleos con
poboación, que exceden da aplicación da EDLP.
• Número total de promotores, que promoveron iniciativas vinculadas ao programa.
• Número de persoas ou entidades asesoradas, como potenciais beneficiarias do programa de
axudas.
Informe anual de Seguemento e Avaliación
O GDR deberá elaborar un informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da estratexia
de desenvolvemento local, e remitilo á Agader antes do 30 de maio do ano seguinte. Este informe deberá
recoller o seguinte contido mínimo:
- Actas das xuntanzas da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva ou órgano decisorio similar, debidamente
dilixenciadas polo secretario do GDR.
- Relación actualizada de membros do GDR.
- Memoria que inclúa o seguimento dos indicadores establecidos e a avaliación da efectividade, eficiencia,
relevancia, utilidade e sostenibilidade das medidas realizadas.
-Calquera circunstancia relevante para a correcta execución da estratexia como o grado de execución dos
proxectos subvencionados, o rexeitamento de candidatos a ser socios, as contas anuais da asociación,
incidencias observadas, etc.
Antes de remitilo á Agader, o devandito informe debe ser sometido a aprobación pola asemblea xeral do
GDR.
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Comprobación de actuacións e control financeiro.
O GDR someterase ás actuacións de comprobación que, respecto da colaboración na execución da
estratexia de desenvolvemento local e da xestión dos fondos asignados, poida efectuar a Agader, así como
a calquera outra de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control
competentes, tanto autonómicos, nacionais como comunitarios, para o que achegará canta información lle
sexa requirida en relación ao exercicio das funcións que lle corresponden.
O GDR quedará suxeito ás disposicións comunitarias de control establecidas no Regulamento de
execución (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de
aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao
sistema integrado de xestión e control, medidas de desenvolvemento rural e condicionalidade, así como
do Plan Galego de Controis Feader.
Durante os cinco anos seguintes ao último pagamento de gastos vinculados a execución da estratexia de
desenvolvemento local, o GDR deberá conservar e, de ser o caso, poñer á disposición dos órganos
sinalados anteriormente, a documentación administrativa, os libros de contabilidade e todos os
documentos xustificativos referidos aos gastos realizados e á efectividade do pagamento.
O beneficiario terá a obriga de facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Agader, pola
Autoridade de Xestión do PDR, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de
Contas,polo Consello de Contas e polos organismos comunitarios que correspondan, no exercicio das súas
funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Informática.
Corresponde a Agader a posta en marcha dunha aplicación específica para a tramitación dos expedientes
LEADER que posibilitará, entre outras particularidades: comprobar o estado exacto de tramitación do
expediente: data da solicitude de axuda, data de verificación do ICE, descargar o ICE en formato
electrónico, descargar a RESOLUCIÓN en formato electrónico, comprobar se ten pagos tramitados e
modificacións da RESOLUCIÓN, etc.
Por outra parte, a base de datos posibilitará a consulta da dispoñibilidade de fondos no cadro financeiro
do GDR, así como o importe executado por cada anualidade, o comprometido e o dispoñible en cada
momento do programa.
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5.

RÉXIME DO MANUAL DE PROCEDEMENTO.

Aprobación
Este Manual de procedemento do GDR Pontevedra-Morrazo apróbase por acordo da Xunta Directiva, e
deberá contar coa aprobación do Director Xeral de AGADER.
Calquera revisión que modifique os criterios básicos de xestión requirirá da mesma autorización.
Modificación/revisión
Os cambios parciais derivados de necesidades de actualización ou modificacións que non impliquen
cambios substanciais no procedemento de xestión serán autorizados pola Subdirección de Relacións cos
GAL.
Divulgación
O manual estará a disposición dos interesados na sede do GDR Pontevedra-Morrazo, na súa páxina web
http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/.
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6.
D1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRAMITACIÓN (MODELOS ANEXOS).
Modelos normalizados incluídos nas bases reguladoras
Anexo II: Solicitude de axuda (galego)
Anexo III: Resumo do proxecto e plan de empresa (proxectos produtivos)
Anexo IV: Resumo do proxecto e plan de xestión (proxectos non produtivos)
Anexo V: Orzamento
Anexo VI A: Relación de ofertas solicitadas e elixidas
Anexo VI B: Declaración sobre as ofertas solicitadas e elixidas
Anexo VII: Solicitude de Anticipo
Anexo VIII: Desistencia
Anexo IX: Renuncia
Anexo X: Solicitude de Modificación da Resolución
Anexo XI: Solicitude de Pagamento
Anexo XII: Relación de Equipos Subvencionados
Anexo XIII: Declaración doutras axudas
Anexo XIV: Modelo de xustificación do Emprego

D2

Modelo de Acta de non inicio (ANI)

D3

Listado de verificación para os promotores públicos

D4

Listado de verificación da moderación dos custes propostos

D5

Modelo de ICE favorable

D6

Modelo de ICE desfavorable

D7

Modelo de informe técnico de viabilidade

D8

Modelo de conflito de intereses do equipo xestor do GDR

D9

Modelo de resolución de concesión de axuda.

D10

Modelo de placa ou cartel de obra

D11

Modelo de logos para a medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020

D12

Modelo de selo de imputación de facturas

D13

Modelo de acta de visita de control

D14

Modelo de Acta de visita de control a posteriori

D15

Modelo de declaración compromiso de “Responsabilidade social corporativa”(elaboración ou
compromiso de elaboración dun plan de RSC e/ou de Igualdade de Oportunidades, etc.) - Para proxectos
produtivos
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D16

Modelo de declaración compromiso de “Incidencia sobre a creación de emprego”(de persoas de
colectivos desfavorecidos e/ou local) - Para proxectos produtivos

D17

Modelo de declaración compromiso de “Capacidade de arrastre do proxecto”(utilización de
provedores locais do territorio do GDR) - Para proxectos produtivos

D18

Modelo de declaración compromiso de “Incidencia medioambiental do proxecto” - Para
proxectos produtivos

D19

Modelo de non conflito de intereses de cada membro da Xunta Directiva do GDR

D20

Modelo de conflito de intereses de cada membro da Xunta Directiva do GDR

D21

Modelo de requirimento de documentación no expediente do GDR

D22

Modelo de Ficha para proxectos de creación de novas prazas de aloxamento

D23

Modelo de xustificación de gastos do expedientes dos promotores

D24

Modelo de envio do ICE e ITV do expediente polo GDR

D25

Modelo de envio polo GDR da solicitude de pagamento do promotor

D26

Modelos de solicitude de gastos de funcionamento
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DOC. 1: MODELOS NORMALIZADOS INCLUÍDOS NAS BASES REGULADORAS
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105

106

º

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124
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DOC. 2: ACTA DE NON INICIO

ACTA DE NON INICIO

TÍTULO DO PROXECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

-

-

Anualidade Medida

Grupo Nº Orde

Proxectos de investimento. Medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020
Datos do xerente/técnico que fai a ACTA DE NON INICIO
Nome e Apelidos

GDR

En presenza de D/Dna

en calidade de

Promotor /

Representante legal

con DNI

INFORMA

Que para os efectos de dar cumprimento ao establecido na normativa reguladora da xestión
da medida Leader de Galicia 2014-2020, preséntase o (data e hora)
, no lugar
,
parroquia de
concello de
, na provincia de
, comprobando que os
investimentos previstos na solicitude de axuda
:

Non están iniciados

Están iniciados

O levantamento desta acta non supón compromiso de concesión da axuda por parte do Grupo
nin de Agader.
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Observacións:

En

O xerente ou técnico/a do GDR

Asdo.

,a

de

de 20

O/A solicitante da subvención

Asdo.

NOTAS:
•
•

Este documento, deberá estar avalado con material fotográfico que garanta a comprobación posterior do non inicio previo á presentación da
solicitude
Se os investimentos corresponden a unha actividade xa existente, anexarase á acta un informe descritivo da situación actual do
establecemento, que preferentemente irá acompañado do correspondente material gráfico e documental (listados de maquinaria,
equipamento, planos, etc.)
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DOC. 3: LISTADO DE VERIFICACIÓN DE PROMOTORES PÚBLICOS

LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA OPERACIÓNS DE INVESTIMENTO PÚBLICO
PROBAS A REALIZAR

COMPROBADO
CONFORME
SI

1

VERIFICACIÓNS NA FASE DE PREPARACIÓN DO CONTRATO

2

Existencia dunha memoria de necesidade da contratación
Competencia do órgano de contratación
Certificado de existencia de crédito
Acta de replanteo previo
Aprobación do proxecto
Existencia no prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP)
duns criterios de adxudicación válidos, e a súa ponderación
Aprobación polo órgano de contratación do PCAP, do gasto e da
apertura do procedemento de adxudicación
No caso de que se prevexan melloras:
• Que están definidas no PCAP as unidades de obra sobre as
que se admiten e os criterios de valoración e que non
supoñen aumento do volume de obra
VERIFICACIÓNS NA FASE DE LICITACIÓN E ADXUDICACIÓN

OBSERVACIÓNS

NON

A adecuada xustificación no expediente do procedemento de
licitación seleccionado
O cumprimento da preceptiva publicidade, se procede
Que as ofertas se presentaron en prazo
Que está acreditada a personalidade xurídica dos licitadores
De ser o caso, a correcta composición da Mesa de Contratación
A existencia dun informe técnico de valoración das ofertas, á vista
dos criterios de valoración determinados no PCAP
Que a adxudicación recae no licitador que presenta a oferta
economicamente máis vantaxosa
Constitución da garantía definitiva en prazo
Acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social
Notificación da adxudicación a todos os licitadores e publicación no
perfil do contratante.
No caso do procedemento negociado sen publicidade
• Que se solicitaron polo menos tres ofertas (ou, de ser o
caso, a xustificación das causas que o impiden), e que
constan no expediente as invitacións cursadas, as ofertas
recibidas e, de ser o caso, as razóns de rexeitamento.
No caso de contratos menores:
• Que corresponde a súa tramitación por razón da contía
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•
•

3

Que se incorporou ao expediente a aprobación do gasto e
da factura correspondente
Que se solicitaron polo menos tres ofertas (ou, de ser o
caso, a xustificación das causas que o impiden), e que
constan no expediente as invitacións cursadas, as ofertas
recibidas e, de ser o caso, as razóns da aceptación ou
rexeitamento

VERIFICACIÓNS NA FASE DA FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
Que se formalizou o contrato en prazo
Que o contrato identifica claramente o obxecto e determina o
prezo, consonte a oferta presentada polo adxudicatario, e non
contén cláusulas contrarias aos pregos
A publicidade da formalización do contrato

4

EXECUCIÓN DO CONTRATO

Que o contrato se executou no prazo determinado
Que se aboou o prezo do contrato en prazo

Asinado,
O secretario/interventor/empregado público responsable do procedemento de contratación
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DOC. 4: LISTADO CONTROL DE VERIFICACIÓN DE CUSTES
A MODERACIÓN DE CUSTES
LISTADO DE CONTROL ESPECÍFICO DAS OFERTAS PRESENTADAS E ESCOLLIDAS
Expediente:
Promotor:
GDR:
 Nas ofertas ou facturas proforma figuran os datos identificativos do provedor e
do solicitante (NIF, nome e enderezo da empresa oferente, identificación do
solicitante, data de expedición).
Si
Non
Observacións:
 As ofertas proceden de empresas con distinto NIF e están asinadas ou seladas
polas empresas ofertantes ou constan na/s oferta/s os datos de contacto
(teléfono, correo electrónico) que permiten comprobar que as ofertas son reais:
Si
Non
Observacións:
 As empresas ofertantes posúen capacidade para prestar o servizo ou realizar a
operación obxecto da oferta. (Non consta que o obxecto social e/ou CNAE das
empresas ofertantes impida prestar o servizo ou realizar a operación obxecto da
oferta):
Si
Non
Observacións:
 Os conceptos están suficientemente detallados nos termos esixidos no réxime de
axudas:
- No caso de obra civil e instalación: figura a relación pormenorizada e cuantificada
das unidades de obra que inclúe
- No caso de subministracións de maquinaria e equipamentos: figura a marca e o
modelo que permita identificar as súas características técnicas.
- No caso de prestación de servizos: descrición suficientemente detallada do servizo
a prestar.
Si

Non

Observacións:
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 As ofertas refírense a obras, bens ou servizos que son comparables entre sí:
Si

Non

Observacións:
 ¿Tense constancia de que algunhas ofertas proceden de empresas vinculadas
entre elas , nos termos previstos na lexislación de contratos do sector público?:
Si
Non
Observacións:
 ¿Tense constancia de que algunha oferta proceda de algunha empresa vinculada
co promotor, nos termos previstos na lexislación de contratos do sector público?:
Si
Non
Observacións:
 No caso de existir ofertas de empresas vinculadas co promotor, ¿consta a
solicitude de autorización previa a Agader?:
Si
Non
Observacións:
 Comprobación, a través de bases de datos de prezos e/ou a través de listaxes de
prezos ofertados en páxinas web de outras empresas do sector, que a oferta
escollida correspóndese cos prezos de mercado:
Si
Non
Observacións:
 Comprobación na páxina web das empresas ofertantes, sempre que sexa posible,
do prezo ofertado polos bens ou servizos obxecto da oferta:
Si
Non
Observacións:
ESCOLLA DE OFERTA NON MAIS VANTAXOSA ECONOMICAMENTE OU NON POSIBLIDADE DE
PRESENTAR POLO MENOS 3 OFERTAS DE DIFERENTES PROVEDORES
 Indícase expresamente no modelo normalizado de achega das 3 ofertas no recadro
de observacións.
Si
Non
Observacións:
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 Achegarse unha MEMORIA XUSTIFICATIVA da razón ou razóns que fundamenten a
escolla na oferta non mais vantaxosa economicamente ou da non presentación de
polo menos 3 ofertas de diferentes provedores.
Si
Non
Observacións:
Comprobación da memoria xustificativa:
Comprobouse que o alegado polo promotor na memoria xustificativa é real:
-

Que non existen mais empresas que poidan subministrar o ben.

-

Que as condicións de subministro ou financiamento son mais favorables.

-

Outras:
Si
Non
Observacións:

En

a

de 20

.

O xerente do GDR
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DOC. 5: INFORME DE CONTROL DE ELEXIBILIDADE (ICE):

FAVORABLE
NÚMERO DE EXPEDIENTE

Grupo de Desenvolvemento Rural

Anualidade

Medida

Grupo

Nº Orde

TITULO DO EXPEDIENTE:
Tipoloxía

Apelidos ou Razón social

NIF/CIF:

Nome

Entidade
singular. Concello
Localidade. Parroquia

PROMOTOR

Enderezo a efectos de notificacións

Provincia

(rúa ou praza e número ou lugar)
Código Postal

Teléfono

Fax

Representan 1º apelido
te

Tel. Móbil

Correo electrónico

2º apelido

DATOS DA EMPRESA (último exercicio económico pechado) ■Ano
■Volume de negocio:
■Activo de balance:
■Nº de traballadores:

Nome

DNI

■Tipo de empresa:

O promotor ou algún socio membro (empresa ou persoa física) que participe en mais do 25% do capital social da
mesma ¿posúe unha participación igual ou superior ó 25% noutras empresas?

Sí

Non
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Documentación acreditativa da personalidade do solicitante e, de ser o caso, do seu representante legal
Declaración censual tributaria (modelo 036 ou 037) ou compromiso de comunicar o inicio da actividade á
AEAT
Documentación acreditativa de que se cumpre co requisito de ser pequena empresa: ultimas contas
depositadas no rexistro correspondente e última memoria anual de actividades aprobada pola entidade.
Infome da plantilla media de traballadores correspondente aos 12 meses anteriores á data da presentación
da solicitude de axuda.
Informe da vida laboral da conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores autónomos,
correspondente aos 12 meses anteriores á data da solicitude de axuda.
Escritura de constitución e dos estatutos da entidade solicitante, debidamente inscritos no rexistro
competente.

PRESENTADA

DOCUMENTACIÓN

Memoria e resumo do proxecto en documento normalizado.
Orzamento de gastos, desagregado por partidas, necesarios para a execución do proxecto, segundo
modelo normalizado.
Relación de ofertas solicitadas e elixidas, nos termos indicados no artigo 10 do Réxime de Axudas Leader
2014-2020.
De ser o caso, documentación acreditativa da non suxeición ou exención do IVE, de modo que se constate
que efectivamente é soportado polo beneficiario e non recuperable.
No suposto de investimentos en explotacións agrarias, código de explotación agraria, ou no seu defecto,
rexistro oficial que corresponda á explotación agraria.
No suposto de proxectos de diversificación de explotacións agrárias cara actividades non agrarias (ficha de
elixibilidade IV) deberá achegarse a acreditación do grao de parentesco. Neste suposto tamén deberá
achegarse o certificado de empadroamento unicamente no suposto de denegarse á Agader a súa consulta.
Plano do SIXPAC indicando as coordenadas da localización da operación.
No caso de empresas xa existentes, licenza de actividade do concello ou de ser o caso acreditación da
presentación da documentación previa ( artigo 24 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da
competitividade)
No caso de obra civil: anteproxecto ou memoria valorada.
Outra documentación (especificar) :

Observacións:
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Descrición do proxecto:

Entidade de poboación. Parroquia. Localidade

Natureza

Concello

Provincia

Ficha de Elixibilidade

Tipo de proxecto

Observacións

Data solicitude de axuda

Acta de non inicio (ANI)

PROXECTO

Data

Procede

Non procede

Estado

Outras axudas concedidas ou solicitas

Incidencia sobre o emprego
Nº DE UTAS A CONSOLIDAR
TOTAL:

Nº DE UTAS TOTAIS A CREAR
TOTAL:

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres:
Mozos:
Persoas con discapacidade (mínimo 33%):
Outros colectivos (especificar cales):
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RESUMO DO ORZAMENTO
(Indicar partidas, conceptos, o orzamento presentado, o orzamento aceptado e observacións se procede)
CONCEPTO

PRESENTADO

ACEPTADO

OBSERVACIÓNS

PROXECTO

PARTIDA

TOTAL
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Observacións ao orzamento

Gastos subvencionables con regras especiais:
Custes xerais
Adquisición de terreos

Gastos notariais, rexistrais, patentes , licenzas, marcas rexistradas, dereitos de autor
Adquisición de inmobles
Elementos e equipos de transporte
IVE
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PROXECTO

CRITERIOS DE SELECCIÓN: baremo e puntación acadada
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Solic. Pagamento
Primeira Final

•

Licenzas:
o

De obra

o

De apertura

o

De actividade ou no seu caso comunicación previa ( artigo 23 da Lei 9/2013, do 19 de
decembro, do emprendemento e competitividade económica de Galicia).
Outras:

o

COA SOLICITUDE DE PAGAMENTO

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR XUNTO

•

Permisos:
o

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

o

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

o

Confederación Hidrográfica do Norte - Augas de Galicia

o

Outras entidades:

•

Alta no IAE

•

•

Xustificación da creación e mantemento do emprego (contratos , informe de vida laboral, TCs,
outros)
Acordo de licitación de contratación e listado de verificacións (operacións de investimento
público)
Acreditación da titularidade ou dispoñibilidade dos bens obxecto do proxecto

•

Compra de terreos :

•

o
o
•

Certificado/informe dun taxador independiente ou organismo oficial debidamente
autorizado
Documentos notariais e alta no Rexistro da Propiedade

Compra de inmobles:
o
o

Certificado/informe dun taxador independiente ou organismo oficial debidamente
autorizado
Documentos Notariais e Alta no Rexistro da Propiedade

o

•

Declaración xurada do propietario no que afirme que o ben inmoble non recibiu nos
últimos 10 anos ningunha subvención nacional ou comunitaria.
Alta e inscrición en rexistros sectoriais de bens inscribibles.

•

Certificación de obra asinada por un técnico competente

•

Relación dos equipos subvencionados segundo o modelo

•

Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas segundo o modelo

•

Outra:

139

CONTROIS ADMINISTRATIVOS

Controis administrativos realizados polo GDR sobre a solicitude de axuda
 Solicitude de axuda presentada en prazo
 O promotor achega toda a documentación necesaria para a tramitación do expediente consonte ao Réxime de Axudas
 O promotor cumpre cos requisitos establecidos no Réxime de Axudas para ser beneficiario
 O proxecto localízase no territorio de aplicación da Estratexia do GDR
 A operación proposta é encadrable dentro das medidas definidas na Estratexia do GDR
 O proxecto axústase á normativa sectorial (comunitaria, estatal, autonómica e local) que lle resulta de aplicación, ou de selo caso a axuda queda condicionada ao cumprimento deste requisito

 Os investimentos para os que se solicita a axuda non están iniciados
 A relación de gastos do proxecto é coherente coas tipoloxías de gastos que resultan subvencionables ao abeiro do Réxime
de Axudas e foi avaliada a moderación dos gastos propostos mediante a comparación de ofertas diferentes ou custos de
referencia

 O proxecto acredita ter carácter finalista
 O proxecto é viable técnica, económica e financeiramente
 O proxecto foi baremado de acordo coas normas de xestión do programa que foron aprobadas por Agader.
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Proposta de Financiamento
Con data
tivo entrada no rexistro (nº de rexistro
) do Grupo de Desenvolvemento Rural
………………..solicitude de axuda ao abeiro da Convocatoria Leader 20…-20… correspondente a este
expediente.
De acordo con este informe e unha vez realizados os controis administrativos que resultan de aplicación, o
equipo técnico deste GDR considera que o proxecto é SUBVENCIONABLE aos efectos do Réxime de
Axudas que regula a convocatoria LEADER, correspondéndolle a seguinte proposta da financiamento:
Puntuación

% Axuda

Importe

FINANCIAMENTO

Baremación

Financiamento proposto:
Orzamento aceptado
% Axuda
Distribución por fondos

Importe da axuda

FEADER

75%

MARM

2,5%

AGADER

22,5%

Observacións á proposta:
Nota: a proposta de financiamento e de concesión da axuda queda condicionada á existencia de crédito,
así como á selección do proxecto pola xunta directiva do GDR en función da puntuación total acadada na
valoración dos criterios de selección que son aplicables.

Remítese este ICE á Agader para que manifeste a súa Conformidade /Non Conformidade co mesmo para dar
cumprimento ao establecido no artigo 13 do Réxime de Axudas Leader de Galicia 2014-2020 .
En

,

de

de

O xerente do GDR

Asdo. :
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DOC. 6: INFORME DE CONTROL DE ELEXIBILIDADE (ICE): DESFAVORABLE
NÚMERO DE EXPEDIENTE
Grupo de
Desenvolvemento Rural

Anualidade

Tipoloxía

Apelidos ou Razón social

NIF/CIF

Nome

Enderezo a efectos de notificacións

Entidade
de Concello
poboación. Parroquia.
Localidade

Medida Grupo

Nº Orde

Provincia

PROMOTOR

(rúa ou praza e número ou lugar)
Código Postal

Representante

Teléfono

1º apelido

Fax

2º apelido

Tel. Móbil

Correo electrónico

Nome

D.N.I.

DATOS DA EMPRESA (último exercício económico pechado) ■ Ano
■ Volume de negocio:
■ Activo de balance:
■ Nº de traballadores:
■ Tipo de
empresa:
O promotor ou algún socio membro (empresa ou persoa física) que participe en mais do 25% do capital social da
mesma ¿posúe unha participación igual ou superior ó 25% noutras empresas? Sí
Non
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Documentación acreditativa da personalidade do solicitante e, de ser o caso, do seu representante legal
Declaración censual tributaria (modelo 036 ou 037) ou compromiso de comunicar o inicio da actividade á AEAT
Documentación acreditativa de que se cumpre co requisito de ser pequena empresa: ultimas contas depositadas
no rexistro correspondente e última memoria anual de actividades aprobada pola entidade.
Infome da plantilla media de traballadores correspondente aos 12 meses anteriores á data da presentación da
solicitude de axuda.
Informe da vida laboral da conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores autónomos, correspondente
aos 12 meses anteriores á data da solicitude de axuda.
Escritura de constitución e dos estatutos da entidade solicitante, debidamente inscritos no rexistro competente.
Memoria e resumo do proxecto en documento normalizado.

Relación de ofertas solicitadas e elixidas, nos termos indicados no artigo 10 do Réxime de Axudas Leader 20142020.

PRESENTADA

DOCUMENTACIÓN

Orzamento de gastos, desagregado por partidas, necesarios para a execución do proxecto, segundo modelo
normalizado.

De ser o caso, documentación acreditativa da non suxeición ou exención do IVE, de modo que se constate que
efectivamente é soportado polo beneficiario e non recuperable.
No suposto de investimentos en explotacións agrarias, código de explotación agraria, ou no seu defecto, rexistro
oficial que corresponda á explotación agraria.
No suposto de proxectos de diversificación de explotacións agrárias cara actividades non agrarias (ficha de
elixibilidade IV) deberá achegarse a acreditación do grao de parentesco. Neste suposto tamén deberá achegarse o
certificado de empadroamento unicamente no suposto de denegarse á Agader a súa consulta.
Plano do SIXPAC indicando as coordenadas da localización da operación.
No caso de empresas xa existentes, licenza de actividade do concello ou de ser o caso acreditación da presentación
da documentación previa ( artigo 24 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade)
No caso de obra civil: anteproxecto ou memoria valorada.
Outra documentación (especificar) :

Observacións:

Con data
tivo entrada no rexistro (nº de rexistro
) do Grupo de Desenvolvemento
Rural
solicitude de axuda ao abeiro da convocatoria Leader
correspondente a este
expediente.
De acordo con este informe e unha vez realizados os controis administrativos que resultan de
aplicación, o equipo técnico deste GDR considera que o proxecto NON É SUBVENCIONABLE
aos efectos do Réxime de Axudas que regula a Convocatoria LEADER, polo(s) seguinte(s)
motivo(s):
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O promotor presentou a súa solicitude de axuda fora do prazo máximo establecido no
Réxime de Axudas
O proxecto está iniciado na data de presentación da solicitude da axuda, tal e como queda
reflexado na correspondente Acta de Non Inicio
O promotor non cumpre os requisitos indicados no Réxime de Axudas como posible
beneficiario para a medida na que se encadra o proxecto.
O proxecto non é encadrable na Estratexia do GDR ( indicar apartado da estratexia e
fundamentación xurídica).
ç

O proxecto non é encadrable dentro de ningunha medida das que figuran no Réxime de
Axudas ( indicar artigo do Réxime de Axudas e fundamentación xurídica).
O proxecto non é viable técnica, económica ou financeiramente
O proxecto non é finalista,ao abeiro deste Réxime de Axudas non son admisibles fases de
proxectos.
O proxecto desenvolvese dentro dun núcleo ou parque empresarial excluídos do territorio
de aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Rural do GDR
O proxecto non acadou a puntuación mínima no baremo (achegar baremo)
Documentación requirida non presentada ou fóra de prazo
Outra causa: especificar e fundamentar xuridicamente:

Remítese este ICE á Agader para que manifeste a súa Conformidade /Non Conformidade co
mesmo para dar cumprimento ao establecido no artigo 13 do Réxime de Axudas Leader de
Galicia 2014-2020.
En

,

de

de

O xerente do GDR

Asdo. :
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DOC. 7: INFORME TÉCNICO DE VIABILIDADE DO PROXECTO:
NÚMERO DE EXPEDIENTE
Grupo de Desenvolvemento Rural

“

”

-

-

-

Anualidade Medida Grupo Nº Orde

1.Apreciación da viabilidade técnica do proxecto.

2. Plan de financiamento do proxecto

Importe (€)
Capital social
Recursos propios:

(Fondos da actividade da empresa)

Créditos ou préstamos
Subvencións concedidas
Outros (especificar) :
Total investimentos

Observacións:
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3. Apreciación da capacidade e solvencia financeira do promotor para levar a cabo o proxecto, así como para manter a
finalidade do investimento e os compromisos derivados da concesión da axuda durante polo menos 5 anos a contar dende a
data da certificación final do proxecto.

4. Previsión da conta de explotación e Indicadores económicos (só para proxectos de natureza produtiva)
Concepto

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

A) Vendas
B) Custos variábeis
C) Custos fixos
D) Amortizacións
E)
Marxe
de
explotación [A-[B+C+D]]
F) Ingresos financieirosCustos financieiros
G) Beneficio antes de
impostos [E-F]
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Indicadores económicos:
•

VAN

•

TIR

•

Pay-back

Observacións:

5. Tendo en conta o sinalado no punto anterior, apreciación da viabilidade económica do proxecto (só para proxectos de
natureza produtiva).

Remítese este INFORME TÉCNICO DE VIABILIDADE a Agader en cumprimento ao establecido
no artigo 14 do Réxime de Axudas, que ten sentido:

FAVORABLE
DESFAVORABLE
En

,

de

de

O xerente do GDR

Asdo. :
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DOC. 8 :MODELO CONFLITO DE INTERESES EQUIPO XESTOR DO GDR
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES PARA MEMBROS DO EQUIPO XESTOR QUE AVALÍE O PROXECTO
Nome
Cargo que ostenta no equipo avaliador dos proxectos do GDR
Nº de expediente
Promotor do proxecto
GDR:

Por favor, responda ás pregunta seguintes:
¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade ou afinidade) algún
tipo de relación persoal relevante ( como amizade íntima ou inimizade manifesta); ou profesional co promotor do
proxecto que poida constituír un conflito de intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinale por favor a resposta pertinente:
Si
Non

¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade ou afinidade) algún
interese económico directo na selección ou na non selección do proxecto que poida constituír un conflito de
intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinala por favor a resposta pertinente:
Si
Non
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Se respondeu «Si» a calquera das dúas preguntas anteriores, describa por favor, a situación que, ao seu xuízo,
poida constituír un conflito de intereses para a súa participación na avaliación deste proxecto:

Pola presente, declaro que a información proporcionada é veraz e que non teño coñecemento de ningunha outra
circunstancia que constitúa un conflito de intereses, xa sexa efectivo, potencial ou aparente.
En

a

de 20

Tendo en conta a presente declaración:
Participo na avaliación deste proxecto
Non participo na avaliación deste proxecto
Elévase a Agader a consulta sobre a miña participación na avaliación deste proxecto, para os efectos de que Agader
tome unha decisión sobre este particular, baseándose nos datos da presente declaración ou noutros datos que
sexan relevantes
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DOC. 9: MODELO DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AXUDA
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AXUDA
I.- Identificación do proxecto
-GDR:
-Nº de Expediente:
-Titulo:
-Natureza:
-Promotor:
II.- Antecedentes
-O
o promotor presentou unha solicitude de axuda para a execución do proxecto citado.
-O
o equipo técnico do GDR emitiu un informe de control de elixibilidade (ICE), verificado
favorablemente por Agader.
-O
a xunta directiva do GDR elaborou a proposta de resolución de concesión da axuda.
III.- Fundamentos legais
-Resolución do 11 de febreiro de 2016 pola que se publica o Acordo 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.
-Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de desenvolvemento rural (AGADER) e o GDR
«Nome_da_Asociación», para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida
LEADER de Galicia, cofinanciado co fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural ( FEADER ) no
marco do PDR de Galicia 2014-2020.
-Acordo de colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia e a Axencia Galega de desenvolvemento
rural para a coordinación de actuacións públicas con incidencia no sector turístico promovidas no
territorio de Galicia, no marco do programa de desenvolvemento rural de Galicia ( PDR) 2014-2020.
-Acordo do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a concesión de
axudas ao abeiro da medida 19 ( LEADER), cofinanciadas con FEADER no marco do programa do PDR de
Galicia 2014-2020.
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Tendo en conta o ICE, proposta de resolución da Xunta Directiva do GDR, informe proposta de
resolución e 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),

RESOLVO
Conceder unha axuda ao proxecto sinalado de acordo coas seguintes condicións:
IV.- Condicións da axuda

1. O orzamento presentado e aprobado desagregado por partidas é o seguinte:

IVE subvencionable ou non subvencionable

Exclúense do orzamento presentado os seguintes conceptos, polos motivos que se indican:
CONCEPTO

MOTIVO DA EXCLUSIÓN

IMPORTE

TOTAL

2. A puntuación obtida en cada criterio segundo o baremo do grupo é a seguinte:
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3. O importe da subvención, que se financiará con cargo á conta orzamentaria 01.01-01/19/00-656, e a
% de axuda desagregado por fontes de financiamento é o seguinte:

1)

Outras Axudas Concedidas
Organismo

Importe

O importe da axuda distribuirase en anualidades do seguinte xeito:

ANO

% TOTAL SUBVENCIÓN

2017

100%

IMPORTE

TOTAL

4. Esta axuda está amparada en:
Regulamento (UE) Nº 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro de 2013 relativo á aplicación
dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis.
Regulamento (UE) Nº 1305/2013, do Parlamento europeo e do consello de 17 de decembro de
2013 relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se deroga o Regulamento (CE) Nº 1698/2005 do
Consello.

5. Esta axuda é incompatible con calquera outra que, para o mesmo proxecto e finalidade, leve
cofinanciamento comunitario, independentemente do fondo de procedencia e da súa tipoloxía. En
particular, será incompatible con calquera axuda cofinanciada con Feader, encadrada en calquera
dos outros eixos do PDR de Galicia 2007-2013.
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6. O prazo de execución e xustificación remata o 15 de outubro de 20…. Cando non se xustifique a
totalidade do investimento ou gasto aprobado na resolución de concesión, o investimento
certificarase aplicando ao investimento ou gasto subvencionable xustificado a porcentaxe de
subvención inicialmente concedida, sempre e cando se cumprise a finalidade ou obxectivo para o
que se concedeu a axuda.
7. O pagamento efectuarase na conta bancaria designada a tal efecto polo beneficiario.
Poderán realizarse pagamentos parciais e anticipos de conformidade co disposto no artigo 31.6º da
Lei 9/2007, nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009 e no Réxime de Axudas.
Poderán realizarse pagamentos á conta cando o orzamento aceptado sexa superior a 30.000,00 €
8. Coa aceptación desta axuda o beneficiario asume as obrigas sinaladas, con carácter xeral, na Lei
9/2007 e no Decreto 11/2009 e, en particular, as seguintes:
8.1. Comunicar a Agader:
8.1.1. Os cambios que se produzan na titularidade da empresa e na localización dos
investimentos así como calquera modificación que afecte ao desenvolvemento do
proxecto.
8.1.2. A obtención doutras axudas, ingresos ou recursos públicos ou privados que financien as
actividades subvencionadas
8.1.3. A modificación das circunstancias que fundamentaron a concesión da subvención, no
momento en que se coñeza e, en todo caso, antes da xustificación da aplicación dos
fondos percibidos.
8.2. Executar o proxecto segundo o orzamento aceptado.
8.3. Xustificar debidamente os gastos realizados, tendo en conta que con excepción dos gastos
relativos á adquisición de terreos e aos custes xerais vinculados aos gastos de investimento,
como honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, honorarios relativos ao asesoramento
sobre a sustentabilidade económica e ambiental, incluídos os estudos de viabilidade, só serán
subvencionables os gastos realizados con posterioridade á acta de non inicio ou á solicitude de
axuda, e efectivamente pagados antes do remate do prazo de execución e xustificación
concedido.
Coa solicitude de pagamento o beneficiario debe presentar, con carácter xeral, as facturas
orixinais ou documentos probatorios de valor equivalente xunto coa documentación
acreditativa do pagamento en favor dos acredores. O xustificante bancario de pagamento
debe identificar o número de factura, o beneficiario que paga e o destinatario do pagamento,
que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura. Se o pagamento
se instrumenta mediante efectos mercantís, debe achegarse copia do efecto mercantil, xunto
coa documentación bancaria na que conste claramente que o dito efecto foi efectivamente
cargado na conta do beneficiario dentro do prazo de xustificación.
As facturas que se paguen de xeito fraccionado deberán incluírse no expediente nunha única
solicitude de pagamento.
Xunto coa primeira solicitude de pagamento, o beneficiario deberá achegar a documentación
acreditativa da titularidade dos terreos ou inmobles sobre os que se executa o proxecto, ou da
dispoñibilidade destes durante o período mínimo equivalente ao que se vai exixir a
permanencia do investimento.
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Para proceder ao pagamento final do expediente, o beneficiario deberá achegar os permisos,
inscricións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local.
8.4. Someterse ás actuacións de comprobación efectuadas por Agader ou polo GDR así como a
calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos competentes da
administración autonómica, estatal ou comunitaria, para o que deberá achegar canta
información lle sexa requirida para os efectos. En ningún caso o custo de adquisición dos
gastos subvencionados poderá ser superior ao valor do mercado. No suposto de discrepancias
entre o promotor e Agader respecto do valor de mercado, aplicarase o procedemento previsto
no artigo 33 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
8.5. Respectar o destino dos investimentos e, nos proxectos produtivos, manter os empregos
consolidados durante os cinco anos posteriores á resolución de pagamento final, salvo que
existan prazos de maior amplitude aplicables no ámbito da Xunta de Galicia para proxectos
determinados, caso en que se aplicarán estes.
Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, a consolidación do emprego deberá de ser
acreditada e comprobada xunta coa solicitude de pagamento final do proxecto. O período de
cómputo que se deberá de ter en conta para calcular o número de unidades de traballo anual (
UTAS) abarcará os 12 meses inmediatamente anteriores á data da solicitude de pagamento
final do expediente.
Naqueles proxectos que creen 5 UTAS ou mais, un terzo dos postos de traballo deberán estar
cubertos no momento da solicitude de pagamento final do expediente, admitíndose, respecto
dos restantes, que se creen no prazo máximo de seis meses contados desde a data de
pagamento final. En caso de incumprimento, o beneficiario debe reintegrar o importe
percibido indebidamente, incrementado, de ser o caso, cos xuros de mora correspondentes.
8.6. Adoptar as medidas de difusión e publicidade nos termos que se especifican na convocatoria e
someterse ao Plan de Comunicación do PDR.

9. Obrigas do beneficiario derivadas do proxecto, da aplicación do baremo do GDR e da normativa do
Programa Leader:

10. No momento da xustificación dos investimentos o beneficiario deberá achegar a seguinte
documentación:

Solic. Pagamento
P r i m e i r a Final

•

•

Licenzas:
o De obra
o De apertura
o De actividade ou no seu caso comunicación previa ( artigo 23 da Lei
9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e competitividade
económica de Galicia).
o Outras:
Permisos:
o Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
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•
•
•
•
•

•

o Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
o Confederación Hidrográfica do Norte - Augas de Galicia
o Outros entidades:
Alta no IAE
Xustificación da creación e mantemento do emprego (Contratos , informe de
vida laboral, TCs, outros)
Acordo de licitación de contratación e listado de verificacións (operacións
de investimento público)
Acreditación da titularidade ou dispoñibilidade dos bens obxecto do proxecto
Compra de terreos :
o Certificado/informe dun taxador independiente ou organismo oficial
debidamente autorizado
o Documentos notariais e alta no Rexistro da Propiedade
Compra de inmobles:
o Certificado/informe dun taxador independiente ou organismo oficial
debidamente autorizado
o Documentos Notariais e Alta no Rexistro da Propiedade

o

•

Declaración xurada do propietario no que afirme que o ben
inmoble non recibiu nos últimos 10 anos ningunha subvención
nacional ou comunitaria.
Alta e inscrición en rexistros sectoriais de bens inscribibles.

•
•
•
•

Certificación de obra asinada por un técnico competente
Relación dos equipos subvencionados segundo o modelo
Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas segundo o modelo
Outra:

11. Contra esta resolución, que pon fin a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de
reposición, 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.

Santiago de Compostela,

O director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
(Por delegación. Resolución do 24.07.2013. DOG nº 148, do 5 de agosto)

Miguel Ángel Pérez Dubois.
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2014_2020

Europa inviste no rural

Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural

DOC. 10: MODELO CARTEL DE OBRAS
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DOC. 11: LOGOS PARA LEADER DE GALICIA 2014-2020

157

DOC. 12: MODELO SELO DE IMPUTACIÓN.
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DOC. 13: MODELO ACTA DE VISITA DE CONTROL DE INVESTIMENTROS
VISITA DE CONTROL DE INVESTIMENTOS

DATOS DA VISITA

Proxectos de investimento. Medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020
Data e hora:
Datos do xerente/técnico que fai a visita
Nome e Apelidos

GDR

En presenza de D/Dna
con DNI.

en calidade de

Promotor

Representante legal

CÓDIGO DO EXPEDIENTE:
TÍTULO DO EXPEDIENTE:

Localización
do proxecto

Localidade

Concello

Provincia

Solicitude de Pagamento
Data de Presentación :
Pagamento solicitado:

Parcial

Final

¿Revisou algunha documentación deste expediente?
SI

NON

¿Cal?
Proxecto

Certificación de Obra

Solicitude de pago (Anexo VII)
Relación de equipos subvencionados (Anexo VIII)
Outra:
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¿Na súa opinión, en función das unidades de obra á vista, o executado correspóndese co xustificado polo
promotor?
SI

NON

Parcialmente

Observacións:

Na súa opinión, está a obra executada orientada a desenvolver a actividade proposta?

SI

NON

Parcialmente

Observacións:
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Comprobacións realizadas

- Valoración visual dos investimentos

(Engadir fotografías da actuación levada a cabo)

- No caso de comprobar partidas de obra civil, comprobacións aleatorias sobre as medicións de
obra

Medición
Unidade de Obra

(ud,m,m2 m3....etc)
Certificada

Comprobada

- Comprobación de equipamento
Os equipos que figuran na relación localízanse no lugar do investimento (marca, modelo e nº de
serie e/ou bastidor)

- ¿ O promotor cumpre os compromisos relativos á adopción das medidas de difusión e publicidade
dos investimentos?
SI
NON (Engadir fotografías dos valados e placas)

- ¿Está a actividade iniciada?

SI

NON
161

OBSERVACIÓNS:

Sinatura do
representante:

Sinatura do XERENTE/TÉCNICO que fai a visita de control:

,

de

beneficiario

ou

do

de
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DOC. 14: MODELO ACTA DE CONTROL A POSTERIORI

1) A POSTERIORI
ACTA DE CONTROL
Datos do Expediente

Nº expediente:

-

-

Anualidade

Medida

Grupo

Nº Orde

Título do Proxecto:

Localización:

Orzamento aceptado:

€

Porcentaxe subvención:

Data do pago final:

%.

/

- Subvención concedida:

€

/ 20
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Datos do Control

Tipo de control:

Aleatorio

Dirixido

Data de preaviso:

Lugar de control:

Data de control:

/

/ 20

Hora de control: inicio:

Identificación do inspector:

h; remate:

h

DNI:

Servizo ao que pertence:

Identificación beneficiario/representante:

DNI:
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Resultado do control realizado in situ e dependencias administrativas
A) ACTIVIDADE
1) Trátase dunha actividade subvencionada como
Produtiva

Non produtiva

2) Mantense a condición anterior
SI

NON

En caso negativo aclarar o motivo:

Indicar documentación xustificativa (comprobación de rendementos económicos, …)

Observacións/aclaracións:
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3)

Mantén actualmente a actividade:
SÍ

NON

Parcialmente

Observacións/aclaracións:

4) Documentación xustificativa consultada e correcta:
a. Licencia de apertura
b. Outras licenzas ou permisos
Indicar:

c. Alta IAE
d. Documentos contables que demostren a actividade
Indicar:
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e. Informe de uso
f. Memoria
g. Outra documentación
Indicar:

Observacións:

5) O Plan de xestión e o mantemento (proxectos non produtivos) é axeitado
SI

NON

Parcialmente

Observacións:

B) INVESTIMENTOS
1) Permanece a obra civil subvencionada
SI

NON

Parcialmente
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2) Estado de conservación e funcionamento dos investimentos
BO

REGULAR

MALO

3) Permanece o equipamento subvencionado
SÍ

NON

Parcialmente

Achégase documentación xustificativa (fotografías…):

Observacións/aclaracións:

C) AS INVERSIÓNS NON SUFRIRON MODIFICACIÓNS IMPORTANTES:
1) Na súa natureza
SI

NON

2) Nas condicións de execución
SI

NON

Parcialmente

Parcialmente

3) A actividade correspóndese cos obxectivos do proxecto subvencionado:
SI

NON

Parcialmente

4) Prodúxose un cambio no réxime de propiedade:
SI

NON

Parcialmente
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En caso afirmativo detallar os termos da subrogación (ademáis do novo propietario e as súas
características deben detallarse os datos que poidan alterar a subvencionabilidade do proxecto a
contía da subvención), indicando os documentos xustificativos.

5) Houbo interrupción da actividade produtiva:
SI

NON

Parcialmente

6) Houbo cambio de localización da actividade:
SI

NON

Parcialmente

7) Número de UTAs que figuran no compromiso:
Incrementouse

Mantense

Redúxose

Sinalar por sexo e idade os empregos creados, consolidados ou perdidos, se é o caso:

Documentación a consultar: TC1 e TC2 do útlimo mes dispoñible (N) e do mes (N-6) e recibos de pago de
autonómos. PEDIR INFORME VIDA LABORAL (ultimo ano dende a data de realización do control).

8) A subvención significou unha ventaxa indebida de cara á competencia:
SI

NON

Parcialmente
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Aclarar, se é o caso e/ou observacións, aclaracións:

9) ¿O promotor cumpre os compromisos relativos á adopción das medidas de difusión e
publicidade dos investimentos?
SI
NON

D) AUTENTICIDADE E FINALIDADE DOS PAGOS EFECTUADOS POLO BENEFICIARIO
1) O beneficiario mantén unha contabilidde clara onde están rexistrados os gastos presentados na
xustificación do expediente:
SI

NON

Parcialmente

2) Os gastos están amparados en facturas e xustificantes de pago válidos. Asemade non se
detectan anulacións de facturas ou devolución de gastos relacionados coa operación.
SI

NON

Parcialmente

3) Os importes de pago correspóndense coas das facturas:
SI

NON

Parcialmente

4) As facturas orixinais están debidamente estampilladas:
SI

NON

Parcialmente

Observacións:

170

E) GARANTÍAS DE QUE O INVESTIMENTO NON FOI OBXECTO DE DOBRE FINANZAMENTO:
1) Hai indicios de que existiron outras subvencións con posterioridade ao pago final:
SI

NON

2) Fíxose unha comprobación documental
SI

NON

3) Solicitouse declaración expresa de outras axudas ao beneficiario e achégase á presente acta
SI

NON

4) Recoméndase, ante posibles dúbidas, consultar o rexistro de beneficiarios do FOGGA
SI

NON

Observacións

F) APRECIACIÓN SOBRE O MANTEMENTO E IMPACTO DO PROXECTO:
1) O mantemento da inversión é axeitado
Moi baixo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moi alto

Observacións
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2) O nivel de utilización da inversión é axeitado
Moi baixo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moi alto
Observacións

3) Modernizou/innovou algún aspecto da actividade dende a súa posta en marcha:
SI

Indicar_________________________________________________________________

NON

4) Mellorou a actividade dende a súa posta en marcha
SI

Indicar_________________________________________________________________

NON

5) Apréciase impacto social no entorno
SI

Indicar_________________________________________________________________

NON

6) Apréciase impacto económico no entorno
SI

Indicar_________________________________________________________________

NON

7) Deu orixe a algunha nova actividade
SI

Indicar_________________________________________________________________

NON

8) Mellorou o patrimonio natural da zona
SI

Indicar_________________________________________________________________

NON
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9) Mellorou o patrimonio cultural da zona
SI

Indicar_________________________________________________________________

NON

Sinatura do técnico que fai a visita

Sinatura do solicitante/representante
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(Recadro para alegacións do solicitante/representante ou no seu caso, explicación da negativa do solicitante/representante a asinar a acta)
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DOC. 15: MODELO DE DECLARACIÓN COMPROMISO DE “RESPONSABILIDADE SOCIAL
CORPORATIVA”(elaboración ou compromiso de elaboración dun plan de RSC e/ou de
Igualdade de Oportunidades, etc.) - Para proxectos produtivos

DECLARACIÓN COMPROMISO RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

D./Dna. ____________________________________________, provisto/a de DNI nº
___________________ , actuando en nome propio, ou en representación da entidade
_________________ co C.I.F.______________,

COMPROMÉTESE Á:
Elaboración dun Plan de Responsabilidade Social Corporativa (para acreditar xunto coa
certificación final).
Elaboración dun Plan de Igualdade de Oportunidades (para acreditar xunto coa
certificación final).
Obtención de certificacións de calidade do ámbito da responsabilidade social, xestión
ambiental, etc. (para acreditar xunto coa certificación final).

E para que así conste, asino o presente compromiso.
___________, a ____ de ____________ de 20…..

D. / Dna. ____________________________
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DOC. 16: MODELO DE DECLARACIÓN COMPROMISO DE “INCIDENCIA SOBRE A
CREACIÓN DE EMPREGO”(de persoas de colectivos desfavorecidos e/ou local) - Para
proxectos produtivos

DECLARACIÓN COMPROMISOS CREACIÓN DE EMPREGO

D./Dna. ____________________________________________, provisto/a de DNI nº
___________________ , actuando en nome propio, ou en representación da entidade
_________________ co C.I.F.______________ ,

COMPROMÉTESE (marcar cun x o que proceda):
Á consolidación da plantilla actual (promedio anual da plantilla dos doce meses
anteriores á data de solicitude).
Á creación neta de emprego de _______ UTAS con posterioridade a solicitude de
axuda e a manter os empregos durante os 5 anos posteriores á data da resolución do
pagamento final do proxecto.
A que máis do ___ % do emprego neto creado con posterioridade a solicitude de
axuda sexa ocupado por persoas definidas como colectivo desfavorecido nos termos
recollidos na EDLP do GDR Pontevedra - Morrazo e a manter os empregos durante os 5
anos posteriores á data da resolución do pagamento final do proxecto.
A que máis do ___ % do emprego neto creado con posterioridade a solicitude de
axuda sexa ocupado por persoas que acrediten estar empadroadas nalgún concello do
GDR Pontevedra - Morrazo.
E para que así conste, asino o presente compromiso.
___________, a ____ de ____________ de 20…

D. / Dna. ____________________________
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DOC. 17: MODELO DE DECLARACIÓN COMPROMISO DE “CAPACIDADE DE ARRASTRE DO
PROXECTO”(utilización de provedores locais do territorio do GDR) - Para proxectos
produtivos

DECLARACIÓN COMPROMISO UTILIZACIÓN PROVEDORES LOCAIS

D./Dna. ____________________________________________, provisto/a de DNI nº
___________________ , actuando en nome propio, ou en representación da entidade
_________________ co C.I.F.______________,

COMPROMÉTESE Á:
•

Utilización de provedores locais do territorio do GDR Pontevedra – Morrazo segundo a
seguinte relación:

PROVEDOR

DOMICILIO SOCIAL

IMPORTE

TOTAL INVESTIMENTO REALIZADO CON PROVEDORES LOCAIS

E para que así conste, asino o presente compromiso.
___________, a ____ de ____________ de 20….

D. / Dna. ____________________________
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DOC. 18: MODELO DE DECLARACIÓN COMPROMISO DE “INCIDENCIA
MEDIOAMBIENTAL DO PROXECTO” - Para proxectos produtivos

DECLARACIÓN COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DO PROXECTO

D./Dna. ____________________________________________, provisto/a de DNI nº
___________________ , actuando en nome propio, ou en representación da entidade
_________________ co C.I.F.______________,

COMPROMÉTESE A:
•

Realizar os seguintes investimentos adicados a melloras ambientais, eficiencia
enerxética ou aplicación de enerxías renovables:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

E para que así conste, asino o presente compromiso.

___________, a ____ de ____________ de 20…

D. / Dna. ____________________________
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DOC. 19: MODELO DE NON CONFLITO DE INTERESES DE CADA MEMBRO DA XUNTA
DIRECTIVA DO GDR
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES PARA MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA OU ÓRGANO
DECISORIO SIMILAR
Nome ……………………………………………………………………………………………………………
Cargo que ostenta na Xunta Directiva do GDR ……………………………………………..

RELACION DE EXPEDIENTES NA DECLARACIÓN DE INTERESES PARA MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA
NATUREZA

Nº EXPEDIENTE

TÍTULO

PROMOTOR

SITUACIÓN DO EXPEDIENTE

Produtivo
Produtivo

Produtivo
Produtivo

NATUREZA

Nº EXPEDIENTE

TÍTULO

PROMOTOR

SITUACIÓN DO EXPEDIENTE

Non Produtivo
(público)
Non Produtivo
(público)
Non Produtivo
(público)
Non Produtivo
(público)

NATUREZA

Nº EXPEDIENTE

TÍTULO

PROMOTOR

SITUACIÓN DO EXPEDIENTE

Non Produtivo
(privado)
Non Produtivo
(privado)
Non Produtivo
(privado)
Non Produtivo
(privado)
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GDR ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE PONTEVEDRA-MORRAZO

Por favor, responda ás preguntas seguintes:

¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade ou
afinidade) algún tipo de relación persoal relevante (como amizade íntima ou inimizade manifesta); ou
profesional co promotor do proxecto que poida constituír un conflito de intereses, xa sexa real, potencial
ou aparente?
Sinale por favor a resposta pertinente:
Si
Non

¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade ou
afinidade) algún interese económico directo na selección ou na non selección do proxecto que poida
constituír un conflito de intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinala por favor a resposta pertinente:
Si
Non
Se respondeu «Si» a calquera das dúas preguntas anteriores, describa por favor, a situación que, ao seu
xuízo, poida constituír un conflito de intereses para a súa participación na avaliación deste proxecto:
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Pola presente, declaro que a información proporcionada é veraz e que non teño coñecemento de
ningunha outra circunstancia que constitúa un conflito de intereses, xa sexa efectivo, potencial ou
aparente.
En Pontevedra, a ….. de ……………………. de 20…

Sinatura …………………….……………………………...............
Tendo en conta a presente declaración:
Participo na avaliación deste proxecto
Non participo na avaliación deste proxecto
Elévase a Agader a consulta sobre a miña participación na avaliación deste proxecto, para os efectos de
que Agader tome unha decisión sobre este particular, baseándose nos datos da presente declaración ou
noutros datos que sexan relevantes
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DOC. 20: MODELO DE CONFLITO DE INTERESES DE CADA MEMBRO DA XUNTA
DIRECTIVA DO GDR
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES PARA MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA OU
ÓRGANO DECISORIO SIMILAR
Nome ……………………………………………………………………………………………………………..
Cargo que ostenta na Xunta Directiva do GDR ……………………………………………...
Nº de expediente ………………………………………………………………………….……………..
Promotor do proxecto ……………………………………………………………………………………
GDR ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE PONTEVEDRA-MORRAZO

Por favor, responda ás pregunta seguintes:
¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade
ou afinidade) algún tipo de relación persoal relevante (como amizade íntima ou inimizade
manifesta); ou profesional co promotor do proxecto que poida constituír un conflito de
intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinale por favor a resposta pertinente:
Si
Non

¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade
ou afinidade) algún interese económico directo na selección ou na non selección do proxecto
que poida constituír un conflito de intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinala por favor a resposta pertinente:
Si
Non
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Se respondeu «Si» a calquera das dúas preguntas anteriores, describa por favor, a situación
que, ao seu xuízo, poida constituír un conflito de intereses para a súa participación na
avaliación deste proxecto:

Pola presente, declaro que a información proporcionada é veraz e que non teño
coñecemento de ningunha outra circunstancia que constitúa un conflito de intereses, xa sexa
efectivo, potencial ou aparente.
En Pontevedra, a ………… de …………………………….. de 20…

Sinatura …………………….…………………………….........................

Tendo en conta a presente declaración:
Participo na avaliación deste proxecto
Non participo na avaliación deste proxecto
Elévase a Agader a consulta sobre a miña participación na avaliación deste proxecto, para os
efectos de que Agader tome unha decisión sobre este particular, baseándose nos datos da
presente
declaración
ou
noutros
datos
que
sexan
relevantes
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DOC. 21: MODELO DE REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN NO EXPEDIENTE DO GDR

Núm.Expediente:
Título:
Asunto: Requirimento de documentación

Con data …/…/20… e número de entrada …../……… (rexistro no GDR …/…/…… - num….)
preséntase solicitude de subvención para o proxecto arriba indicado dentro do procedemento MR701D
Axudas Leader. PDR de Galicia 2014-2020.
Revisada e analizada a documentación que achega coa mesma advírtense algúns defectos ou a
falta de documentos acreditativos, e requíreselle para que no prazo máximo e improrrogable de 10 días
hábiles aporte ó expediente a seguinte documentación:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

De non achegar a documentación requirida no prazo indicado, considerarase desistido da súa petición
e procederase o arquivo da súa solicitude, en función da normativa vixente sobre o réxime xurídico das
administracións publicas e o procedemento administrativo común.
Manifestando a nosa colaboración, que pode contactar coa “Asociación de Desenvolvemento Rural de
Pontevedra-O Morrazo” no teléfono 986 10 81 44 para calquera consulta.

Pontevedra, …. de …………….. de 20…
O Xerente e/ou técnico do GDR

Asdo: ………………………………………
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DOC. 22: MODELO DE FICHA PARA PROXECTOS DE CREACIÓN DE NOVAS PRAZAS DE
ALOXAMENTO

LEADER 2014 2020
PROXECTOS PARA CREACIÓN DE NOVAS PRAZAS DE ALOXAMENTO

-

-

Proxecto:
Promotor:
Investimento Estimado:
Número de prazas creadas:
Localización:
- Parroquia:
- Concello:
Recursos turísticos existentes no entorno (Camiño de Santiago, BIC, etc…).

-

Descrición do proxecto:

-

Solicitado no GDR:

SI
NON

Data solicitude:
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DOC. 23: MODELO DE XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DO EXPEDIENTES DOS PROMOTORES

Título:
Expediente Nº:
Páxina nº:

Importe aprobado
por Agader (€)

INVESTIMENTO APROBADO
Partida

Nº de
Factura
Data

NIF/CIF

Concepto facturado

XUSTIFICANTES PRESENTADOS(1)

MODELO DE RELACIÓN DE GASTOS XUSTIFICADOS

Emitida por

0,00 €

Importe
Imputado(2)

Código
Pago

Data (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe Total do(s)
Pago(s)

PAGAMENTOS EFECTUADOS

Códigos Forma de Pago: 1.- Cheque ou Pagaré (Adxuntar copia)
2.- Trasferencia bancaria
3.- Letra de cambio vencida
4.- Outros (Indicar):

Importe Factura

TOTAL:

de 20

En

de

Sinatura do beneficiario ou representante legal:

,a
(2) Nesta celda debe figurar o importe que se imputa á partida correspondente (Con ou Sen IVE dependendo de si este é subvencionable ou non)

(1)Deberanse agrupar e imputar os xustificantes en base ás partidas do Orzamento aprobado
(3)No caso de que a factura se pagara en varios prazos, debe figurar a data do primeiro pago

Asdo.:
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DOC. 24: MODELO DE ENVIO DO ICE E ITV DO EXPEDIENTE POLO GDR

Rexistro de saída do GDR

Rexistro de entrada en AGADER

Núm. Expte: ______________________________
Título: ________________________________________________________
Asunto: Remisión do expediente e dos informes técnicos para a súa verificación
Xunto remítese a seguinte documentación relativa ó expediente __________________ do/a promotor/a
________________________ xestionado polo GDR núm.15 “Asociación de Desenvolvemento Rural de
Pontevedra-O Morrazo” dentro do procedemento MR701D Axudas Leader. PDR de Galicia 2014-2020 para
a súa verificación por parte de AGADER dando cumprimento ó establecido no Réxime de Axudas:
-

Solicitude de axuda (expediente completo).
Informe de control de elixibilidade (ICE)
Informe técnico de viabilidade do proxecto
Listado de control específico das ofertas presentadas e escollidas
Formulario de declaración de intereses para membros do equipo xestor que avalíe o proxecto
Acta de non inicio (ANI)
Outros:
-

Pontevedra, __ de ________ de 20__
O Xerente e/ou técnico do GDR

Asdo.:

Director Xeral de AGADER
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
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DOC. 25: MODELO DE ENVIO POLO GDR DA SOLICITUDE DE PAGAMENTO DO
PROMOTOR

Rexistro de saída do GDR

Rexistro de entrada en AGADER

Núm. Expte: __________________________________
Título: _______________________________________________
Asunto: Solicitude de pagamento e documentación xustificativa certificación __________

Xunto remítese a seguinte documentación relativa ó expediente _______________ do/a promotor/a
_________________________ xestionado polo GDR núm.15 “Asociación de Desenvolvemento Rural de
Pontevedra-O Morrazo” dentro do procedemento MR701D Axudas Leader. PDR de Galicia 2014-2020 para
a súa tramitación por parte de AGADER dando cumprimento ó establecido no Réxime de Axudas:
-

Solicitude de pagamento e documentación xustificativa do investimento.
Acta de control
Outros:
RESUMO DATOS SOLICITUDE DE PAGAMENTO

Nº DE PAGAMENTO:
IMPORTE IMPUTADO POLO PROMOTOR:
IMPORTE IMPUTADO (GDR):
IMPORTE DE AXUDA SOLICITADA E DISPOÑIBLE NA ANUALIDADE:
IMPORTE DE AXUDA CERTIFICADA E PENDENTE DE PAGO:
Pontevedra, __ de ________ de 20__
O Xerente e/ou técnico do GDR

Asdo.:
Director Xeral de AGADER
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
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DOC. 26: MODELOS DE SOLICITUDE DE GASTOS DE FUNCIONAMENTO

PREVISIÓN DE GASTO DO ANO ---MEDIDA 19.4.A: Custes correntes
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL: PONTEVEDRA-MORRAZO
I. Gastos de persoal (Relación de postos )

Seg.Social da
empresa

Soldo

GASTO

I.1 - Xerente
I.2 - Técnico
I.3 - Administrativo

0,00
0,00
0,00

Subtotal I
II.Axudas de custe do persoal técnico do GDR

0,00

0,00

0,00

GASTO

II.1 - Dietas
II.2 - Desplazamentos
II.3 - Outros
0,00

Subtotal II
III. Asistencia á xestión ( Contratadas polo GDR)

GASTO

III.1. Asistencia técnica: Xestión contable/fiscal/laboral
III.2. Asistencia técnica: Mantenemento web, redes sociais etc.
III.3. Outras asistencias técnicas
Subtotal III
IV. Subministros exteriores
IV.1. Comunicacións: Tf, fax
IV.2. Subministro eléctrico
IV.3. Material funxible oficina
IV.4. Outros subministros (municipais, etc)
Subtotal IV
V. Material informático, telemático e de reprografía
V.1. Adquisición de material informático
V.2. Adquisición de material telemático
V.3. Adquisición de material de reprografía
V.4. Mantemento e conservación
V.5. Alugueres
V.6. Outros: Fotografía, correos, copias...

0,00

GASTO

0,00

GASTO

0,00

Subtotal V
VI. Mobiliario e equipo de oficina
VI.1. Adquisición mobiliario e equipos (oficina técnica)

GASTO

VI.2. Mantemento e conservación
0,00

Subtotal VI
VII. Inmobles e locais
VII.1. Aluguer
VII.2. Mantemento e reparacións
VII.3. Outros

GASTO

0,00

Subtotal VII
VIII. Outros gastos (especificar)
VIII.1. Axudas de custe dos membros da xunta directiva
VIII.2. Gastos de constitución de póliza bancaria
VIII.3.Gastos vinculados ao traballo en rede
VIII.4. Gastos de representación da Xunta Directiva (ata 1.000 €)

GASTO

VIII.5.Outros (especificar)
Subtotal VIII

TOTAL GASTO PREVISTO

0,00
0,00
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Xerente
Técnico
Auxiliar

Xerente
Xaneiro Técnico
Auxiliar
Xerente
Febreiro Técnico
Auxiliar
Xerente
Marzo
Técnico
Auxiliar
Xerente
Abril
Técnico
Auxiliar
Xerente
Maio
Técnico
Auxiliar
Xerente
Xuño
Técnico
Auxiliar
Xerente
Xullo
Técnico
Auxiliar
Xerente
Agosto
Técnico
Auxiliar
Xerente
Setembro Técnico
Auxiliar
Xerente
Outubro Técnico
Auxiliar
Xerente
Novembro Técnico
Auxiliar
Xerente
Decembro Técnico
Auxiliar

TOTAIS

1,02

Nómina Bruta

0,00 €
0,00 €
0,00 €

IRPF Traballador

0,00 €
0,00 €
0,00 €

XUSTIFICADO
Conceptos a descontar da nómina bruta

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Fo rmac. Práct

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Desemprego

S. So cial Traballado r
Co nt. Co muns

0,00 €
0,00 €
0,00 €

OUTROS
DESCONTOS

0,00 €
0,00 €
0,00 €

PAGADO
LEADER
19.4A

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

0,00 €
0,00 €
0,00 €

OUTROS
PROXECTOS

Seg.So cial de la Empresa

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

0,00 €
0,00 €
0,00 €

19.4A

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Impo rte

Outro s pro xecto s

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

% salario bruto

IMPUTACIÓN

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

Impo rte

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

% salario bruto

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

Soldo Neto

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€

190

