
 

 

Resolucion pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de 

proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia 

de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as 

anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. 

GDR 21 Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes 

Convocatoria 2020-2021: proxectos produtivos/non produtivos públicos/non produtivos privados 

Mediante o Acordo do Consello de Dirección da Agader do 13 de decembro de 2019 aprobáronse as 

bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, 

cofinanciadas con Feader (DOG nº 246) e mediante a Resolución  do18 de decembro de 2019 do director 

xeral da Agader, convocáronse, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución 

de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á 

estratexia de desenvolvemento local participativo), para as anualidades 2020 e 2021 (DOG núm. 247). 

Para o financiamento desta convocatoria, prevíase que no ano 2020 disporíase  de 3.302.990,00 €   con 

cargo ás  aplicacións orzamentarias da Agader 14.A1.712A.7600, 14.A1.712A.7700 e 14.A1.712A.7810 

(aplicación orzamentaria 14.04.712A.732.09 da Consellería do Medio Rural, proxecto 2016-00221 da 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural). 

Para atender os compromisos derivados desta convocatoria con cargo á anualidade 2021, prevese un 

importe de 3.302.990,00 €, que se imputarán con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de 

Galicia da citada anualidade 2021. 

A Resolución do 28 de xullo de 2020 do director xeral da Agader pola que se amplía a dotación 

orzamentaria da Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se convocan subvencións para a 

execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme 

á estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de 

Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 PDR de Galicia 2014-2020), para as anualidades 2020 e 

2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader); e pola que se 

aproban, dentro das dispoñibilidades orzamentarias globais establecidas, os importes máximos 

dispoñibles dentro das distintas tipoloxías de proxectos subvencionables ao abeiro da submedida 19.2 

do PDR, posibilitan, para este GDR a seguinte distribución de importes por tipoloxías:  

 

SUBMEDIDA 
TIPO 

PROXECTO 

GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA 

2.020 % 2.021 % TOTAL % 

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

Produtivos 47.011,18 50,00 47.011,18 50,00 94.022,36 50,00 

Non produtivos 
(entidades 
públicas locais) 

47.011,18 50,00 47.011,18 50,00 94.022,36 50,00 

Non 
Productivos 
(institucións de 
carácter 
privado) 

  0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

Formación   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

TOTAL 94.022,36 94.022,36 188.044,72 

 

O artigo 17.6 das bases reguladoras das citadas subvencións establece que as subvencións concedidas 

ao abeiro destas bases reguladoras publicaranse no DOG, así coma no taboleiro de anuncios da sede da 

Agader (lugar da Barcia, nº56, Laraño, 15897 Santiago de Compostela), na web do GDR e na web da 

Agader (http://agader.xunta.gal).  
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Ademais, a resolución notificarase individualmente a cada interesado, remitíndolle unha copia ao GDR. 

Tendo en conta que:  

- A competencia para resolver sobre a concesión das axudas lle corresponde á persoa titular da 

Dirección Xeral da Agader, en virtude do Acordo de delegación do 11 de xullo de 2013 do 

Consello de Dirección da Agader, feito público mediante a Resolución do 24 de xullo de 2013 

(DOG  núm. 148, do 5 de agosto). 

- Existe dispoñibilidade  financeira para as axudas que se propoñen. 

- Existe coherencia coa  proposta da Xunta directiva do GDR do 2/07/2020 

- Existe coherencia cos informes proposta das resolucións individuais, emitidos polo  subdirector 

de Relacións cos GDR 

RESOLVO QUE SE PUBLIQUE O RESULTADO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS SEGUNDO SE 

INDICA NOS PUNTOS SEGUINTES: 

1) Establecer a listaxe de proxectos seleccionados: produtivos (anexo I) e non produtivos 

promovidos por entidades públicas locais (anexo II). 

2) Establecer a listaxe de proxectos en situación de lista de agarda para proxectos produtivos 

(anexo III) 

3) Establecer a listaxe de proxectos para os que  procede a denegación da  subvención  por non 

cumprir algún dos requisitos indicados nas bases reguladoras e/ou na estratexia do GDR (anexo 

IV). 

4) Establecer a listaxe de proxectos cuxos promotores  desisten expresamente para esta 

convocatoria e solicitan que os proxectos sexan tomados en consideración de cara á vindeira 

convocatoria de axudas por non aceptar a distribución de axuda proposta polo GDR (anexo 
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ANEXO I: PROXECTOS PRODUTIVOS CON AXUDA CONCEDIDA 

Número de 
expediente 

Título Promotor 
Orzamento 
aceptado 

Porcentaxe 
de  axuda 

(%) 

IMPORTE 
AXUDA 2020 

IMPORTE 
AXUDA 2021 

Puntuación 
segundo o 

baremo 

L20 1920 21 0077 
Implementación de sistema de xestión 
para aforo e eficiencia con enerxías 
renovables. 

GANADERÍA DAMIÁN 
REGUEIRO SC   

25.500,00 44,00% 11.220,00 0,00 56,00 

L20 1920 21 0076 
Sistema de aforro, eficiencia enerxética 
e xestión de cargas con enerxía 
renovables 

Ganadería Casa de Pedro SC   24.500,00 40,67% 9.964,15 0,00 51,00 

L19 1920 21 0075 
Ampliación e modernización de 
carpintería de madeira 

José Luis Gestal Candal 73.214,72 39,33% 14.397,67 14.397,68 49,00 

L20 1920 21 0080 
Creación de empresa textil totalmente 
equipada e modernizada 

KOKOMO TRICOT, S.L  (*) 207.343,02 37,43% 11.429,36 32.613,50 46,25 

(*) Expediente con resolución parcial, ten 33.555,27 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto 47.011,18 47.011,18 
 

 

ANEXO II: PROXECTOS NON PRODUCTIVOS ENTIDADES PUBLICAS LOCAIS CON AXUDA CONCEDIDA 

Número de 
expediente 

Título Promotor 
Orzamento 
aceptado 

Porcentaxe 
de  axuda 

(%) 

IMPORTE 
AXUDA 2020 

IMPORTE 
AXUDA 2021 

Puntuación 
segundo o 

baremo 

L20 1920 21 0078 Centro Sociocomunitario e ambiental Concello de Tordoia   346.037,92 63,92% 35.000,00 35.000,00 54,00 

L20 1920 21 0084 
Humanización e rehabilitación do local 
social en Castelo 

Concello de Trazo  (*) 48.290,97 60,88% 12.011,18 12.011,18 46,00 

(*) Expediente con resolución parcial, ten 5.377,18€ sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto 47.011,18 47.011,18 
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ANEXO III : LISTA DE AGARDA PROXECTOS PRODUTIVOS 

Número de expediente Título Promotor 
Orzamento 
aceptado 

Porcentaxe 
de  axuda 

(%) 

Puntuación 
segundo o 

baremo 

L20 1920 21 0081 
Construción de nave destinada o comercio 
de productos fitosanitarios 

Suministros Fernández Vázquez 
S.L   

391.970,66 37,08% 45,63 

L20 1920 21 0079 
Ampliación e traslado de empresa de 
construcción e obras 

Excavaciones y Obras Marcos SL   537.651,40 30,67% 36,00 

L19 1920 21 0073 
Instalación novo equipo frigorífico empresa 
maiorista de Cebo Vivo 

Micebo, S.l.   13.900,00 27,33% 31,00 

L19 1920 21 0065 
Creación , rehabilitación de Pazo Senlleiro e 
incremento da categoria a 3 Garfos 

Disfabial S.L   209.298,61 25,33% 28,00 

L19 1920 21 0064 Modernización empresa textil Maslamas, S.L   46.277,80 25,33% 28,00 

L19 1920 21 0057 
Mellora de instalacións e novos 
equipamentos en empresa maiorista de 
Cebo vivo 

Micebo, S.l.   33.849,00 25,33% 28,00 

 

ANEXO IV: EXPEDIENTES CON DENEGACIÓN DA AXUDA 

Número de 
expediente 

Promotor Motivo Observacións 

L19 1920 21 0074 Alimentación Entique 3   

Motivos: 

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

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

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

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

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

6.       Outras: especificar a causa no apartado de observacións 
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ANEXO V : LISTA DE PROXECTOS QUE DESISTEN EXPRESAMENTE PARA ESTA CONVOCATORIA 

Número de expediente Título Promotor 
Orzamento 
aceptado 

Porcentaxe 
de  axuda (%) 

Puntuación 
segundo o 

baremo 
NATUREZA 

L20 1920 21 0083 
Construcción de nave para fabricación e montaxe de luminarias 
Led 

Dipaled Ibérica S.L   549.815,83 38,00% 47,00 Produtivo 

 

 

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderáinterporse recurso potestativo de reposición ante o Consello de Dirección da Agader, no prazodun 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. Taménpoderáinterpoñersecalqueraoutro recurso que se estime 
oportuno.  
Santiago de Compostela  
 
 
O Consello de Dirección de Agader  
(P.D.: Acordo do 13/12/2019)  
O director xeral de Agader  
(Asinadoelectronicamente)  
Miguel Ángel Pérez Dubois 

C
VE

: 2
XR

m
nl

yz
41

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=2XRmnlyz41

		2020-09-16T12:56:29+0200
	Xunta De Galicia
	PEREZ DUBOIS, MIGUEL ANGEL
	Sinatura de Aprobación




