RESOLUCIÓN SOBR
RE A AUTORIZZACIÓN AO GDR
G 20 ASOCIIACIÓN DE DEESENVOLVEM
MENTO RURALL ULLA
BRE MANDEO
O PARA OS GASTOS
G
CORR
RENTES OU DE
D FUNCIONA
AMENTO (SUBMEDIDA 19
9.4A) E
TAMB
PARA
A A AUTORIZA
ACIÓN DO IM
MPORTE MÁXIMO PARA GASTOS DE AN
NIMACIÓN (SSUBMEDIDA 19.4B),
1
CON CARGO
C
Á ANU
UALIDADE 2021

I.‐ Dattos identificattivos
R: 20 ‐ Asociación de Desenvvolvemento Rural
R
Ulla Tam
mbre Mandeo
‐ GDR
‐ Anuaalidade: 2021
‐ Expeedientes:
Para gastos
g
correnttes (submedid
da 19.4A): L21
1‐1940‐20‐A00
05
Para gastos
g
de anim
mación (subm
medida 19.4B): autorización
n ao GDR 20 ‐ Asociación dee Desenvolvemento
Rural Ulla Tambree Mandeo da dotación fin
nanceira máxima que se poderá
p
destin
nar a proxecttos de
de 2021.
animaación con carggo á anualidad
ntecedentes
II.‐ An
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o convenio dee colaboración
n entre a Agad
der e o GDR establece
e
un iimporte máximo de
‐ A clááusula 10ª do
cento
o corenta e cin
nco mil seteceentos sesenta e sete euros con
c trinta e trres céntimos ((145.767,33€)) que o
GDR poderá dediccar a gastos correntes
c
(19.4A) e á anim
mación (19.4B
B) con cargo á anualidade 2021.
de á Agader a autorización anual do orzaamento máxim
mo de que disporá o
Tamén sinala que lle correspond
p
esta tipo
oloxía de gasstos, que nunca poderán superar
s
o 25%
% do gasto público total en
e que
GDR para
incorrra o GDR no marco da estratexia de desenvolvemento local. En
E relación a estes aspecttos, os
imporrtes para os que se pide a autorización
a
d gastos nas submedidas 19.4A
de
1
e 19.4B
B da medida Leader,
L
sitúan
nse dentro das disponibilidaades orzamen
ntarias sinalad
das na citada cláusula
c
10ª d
do convénio
orización do G
GDR 20 ‐ Asocciación
‐O díaa 19/02/2021 tivo entrada no rexistro daa Agader soliccitude de auto
de Deesenvolvemen
nto Rural Ulla Tambre Man
ndeo pola que se prevía un importe para gastos corrrentes
con cargo á submeedida 19.4A por
p un importte global de cento dez mil setecentos seesenta e sete euros
de 2021.
con trrinta e dous cééntimos (110..767,32€), parra a anualidad
orización do G
GDR 20 ‐ Asocciación
‐O díaa 19/02/2021 tivo entrada no rexistro daa Agader soliccitude de auto
de Deesenvolvemen
nto Rural Ullaa Tambre Man
ndeo para pro
oxectos de an
nimación e prromoción territorial
con cargo
c
á subm
medida 19.4B
B por un im
mporte global de trinta e cinco mil eeuros cun cé
éntimo
(35.00
00,01€), para a anualidade 2021.
undamentos legais
l
III.‐ Fu
do do Consello de Direcció
ón de Agaderr do 10 de feb
breiro de 201
16 polo que se aproban ass bases
‐Acord
regulaadoras para a selección
n de estrateexias de desenvolvemento local, paara a seleccción e
recoñ
ñecemento do
os grupos de desenvolvem
mento rural como
c
entidad
des colaborad
doras na xestión da
medid
da Leader de Galicia e parra a concesió
ón da axuda preparatoria,
p
cofinanciada co Fondo Eu
uropeo
Agríco
ola de Desenvvolvemento Rural
R
(Feader) no marco do
d PDR de Gaalicia 2014‐20
020, e se convvoca o
corresspondente proceso de seleección, publicaado mediante
e a Resolución
n do 11 de feb
breiro de 2016
6 (DOG
núm. 42, do 2 de marzo).
m
ordo do Consello de Direccción da Agad
der do 16 de
e novembro de 2016 polo
o que se resolve a
‐ Aco
convo
ocatória sobree a selección de estratexiias de desenvvolvemento local e de GD
DR como entidades
colabo
oradoras na xestión da medida Lead
der de Galicia, así como
o sobre a co
oncesión da axuda
prepaaratoria, cofinanciada co Fo
ondo Agrícolaa de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR
P de
Galicia 2014‐2020.
nvenio de colaboración en
ntre a Axencia Galega de desenvolvem
mento rural (A
AGADER) e o GDR,
‐ Con
asinad
do o 13 de decembro de 2016, para a aplicación du
unha estratexxia de desenvvolvemento lo
ocal na
medid
da LEADER dee Galicia, cofin
nanciado co fo
ondo europeo
o agrícola de desenvolveme
d
ento rural (FEEADER)
no maarco do PDR de
d Galicia 2014
4‐2020.

nda ao convenio de colaboración entre a Agader e o GDR,
G
asinada o 11 de decembro de 2020
0.
‐ Aden

que se aprob
ban as
‐ Acordo do Conseello de Direccción da Agadeer, do 13 de decembro dee 2019, polo q
q se tramiteen ao abeiro da medida Leeader (submeedidas 19.2 e 19.4),
basess reguladoras das axudas que
cofinaanciadas con Feader no maarco do PDR de
d Galicia 201
14‐2020, e se publican med
diante a Reso
olución
do dirrector xeral da Agader do 13
1 de decemb
bro de 2019 (DOG
(
núm. 24
46, do 27 de d
decembro de 2019).
Mediaante Acordo do
d Consello dee Dirección daa Agader, do 10
1 de marzo de
d 2021, modiificáronse as citadas
c
basess reguladoras (DOG núm. 53
3 do 18 de maarzo de 2021).
o en conta os
o anteceden
ntes, os fundamentos legais expostos e que a ccompetencia para
Tendo

resolvver sobre as
a autorizaccións solicitaadas lle corresponde á persoa titu
ular da Dire
ección
Xeral da Agader, en virtude do Acordo do 13 de de
ecembro de 2019.
2
RESOLVO:
utorizar ao GDR
G
20 Asociiación de De
esenvolvemen
nto Rural Ulla Tambre M
Mandeo a se
eguinte
1. Au
dotacción financeiraa máxima que poderá desstinar a gasto
os para proxeectos de anim
mación e prom
moción
territo
orial con cargo
o á submedida 19.4B do PD
DR de Galicia 2014‐2020:
2
ANO
2021

IMP
PORTE
35.0
000,01
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c
distribu
uirase entre os
o proxectos concretos paara os que o GDR lle soliciite axuda a Agader,
A
Esta contía
confo
orme ao previssto nas bases reguladoras.
utorizar ao GDR
G
20 Asociiación de De
esenvolvemen
nto Rural Ulla Tambre M
Mandeo a se
eguinte
2. Au
dotacción financeiraa para o ano 2021
2
con cargo a gastos corrrentes da sub
bmedida 19.4
4A do PDR de Galicia
G
2014‐‐2020, de acorrdo coas cond
dicións que a seguir
s
se indiccan.
A O orzamen
A.
nto presentad
do e aprobado
o desagregado
o por partidass é o seguinte:
C
CONCEPTO
I‐Gasttos de persoall
II‐Axu
udas de custe do persoal téccnico do GDR
III‐Asistencia a xetió
ón
IV‐ Su
uministros exteriores
V‐Inm
mobles e equip
pos
VI‐Outros gastos
TOTAIS

Orzamen
nto
presentaado
83.652
2,72
3.000
0,00
2.745
5,00
4.360
0,00
9.549
9,60
7.460
0,00
110.767
7,32

Orzam
mento
aprob
bado
83.6
652,72
3.0
000,00
2.7
745,00
4.3
360,00
9.5
549,60
7.4
460,00
110.7
767,32
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ncionable.
IVE subven
Non se escclúe ningún co
oncepto dos presentados
p
no
n orzamento
B A axuda co
B.
orrespondentte a estes gasttos é incompaatible con calq
quera outra qu
ue, para os mesmos
gastos, levve cofinanciam
mento comun
nitario, indepe
endentementte do fondo d
de procedencia e da
súa tipoloxxía. En particu
ular, será inco
ompatible con calquera axuda cofinanciada con Feade
er.
C A intensid
C.
dade da axudaa con cargo á estratexia para os gastos de
d funcionam
mento poderá ser do
100%.
D O GDR poderá obter fin
D.
nanciamento suplementario
s
o ou recursoss materiais do
os seus asociad
dos ou
N obstante
e o importe das
d subvenció
óns en ningún
n caso
doutras entidades paraa eses fins. Non
mente ou en concorrencia
c
con outras su
ubvencións, axudas,
poderá seer de tal contíía que, illadam
ingresos ou
o recursos, su
upere o custe da actividade
e subvencionaada.
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E.

O GDR deberá executar e xustificar os gastos correntes de fun
ncionamento ((19.4A) seguin
ndo as
d Axudas. Ad
demais, debeerá acreditarse a moderación de
regras xerrais previstas no Réxime de
custes, calquera que seexa a contía do
d gasto subvvencionable, mediante
m
o sisstema adecuaado de
n que estableza a Agader no
n Réxime de
e Axudas ou en
e instruciónss ditadas ao efecto.
e
valoración
Dito sistem
ma de valoracción de custess poderá consistir no establlecemento dee custes máxim
mos de
referenciaa, na comparaación de polo menos tres ofertas
o
de difeerentes proveedores, con caarácter
previo á asunción do gasto ou no
o estableceme
ento de prezzos máximos por un com
mité de
avaliación que designe a Agader.
F. A Agaderr pagará oss gastos corrrespondentess aos custes correntes da estratexxia de
desenvolvvemento local,, do seguinte xeito:
No caso de
d solicitude do GDR, pod
derá concederse un anticip
po de ata o 50% do orzamento
disponiblee en cada anualidade, unha vez xusttificados os gastos en cu
ustes correnttes da
anualidade anterior.
m
O importee restante da anualidade liberarase unha vez que se xustifique o aanticipo e a medida
que o GDR
R presente as solicitudes dee pago xunto coa
c documentación xustificcativa das mesmas.
Os gastoss poderán ser xustificados mensualm
mente ou, see é o caso, no momen
nto do
esgotamento do anticiipo; sendo o 15 de novem
mbro de 2021 o último día de prazo para
p
a
mento así como para a presentación
p
da documen
ntación
execución e xustificación do orzam
DER. Unicamen
nte serán elixibles os gasto
os causados naa anualidade na
n que
xustificativva ante AGAD
o GDR solicite o seu pagamento,agáss os gastos no
os que incorraa o GDR nos d
dous meses fin
nais de
p
ser im
mputados polo GDR con caargo ao orzam
mento dispoñiible da
cada anuaalidade, que poderán
anualidade inmediatam
mente posterio
or (esta excep
pción non seráá aplicable na anualidade fiinal do
programa).
d Convenio de colaborración, o GD
DR poderá percibir
Segundo dispón a clááusula 12ª do
os anticipadoss por importte conxunto de ata o 100
0% da
pagamenttos a conta e pagamento
porcentaxxe subvencion
nada correspo
ondente aos pagamentos
p
x
xustificados,
rrespecto dos gastos
en custes correntes. Assí mesmo, exím
mese ao GDR da constituciión de garantíías nos pagam
mentos
ue poida perccibir en relació
ón cos citadoss gastos en cu
ustes correntees, cando o im
mporte
a conta qu
conxunto de pagamenttos a conta e de
d pagamento
os anticipadoss sexa superio
or aos 18.000 euros.
G non preccise os equipaamentos adqu
uiridos con caargo á estrateexia, destinaranse a
Cando o GDR
entidades sen ánimo dee lucro que reealicen actividaades vinculad
das ao desenvo
olvemento rural.
G. Para a xusstificación doss gastos derivvados desta re
G
esolución de concesión
c
de axuda será essixible,
en funció
ón do tipo de
d gasto imp
putado, a accreditación do
d cumprimento dos requisitos
establecid
dos na Instrucción 1/2021, sobre a apliccación da Lei 9/2017, de 8 de novemb
bro, de
contratos do sector pú
úblico, aos GD
DRs pola súa condición
c
de poderes adxu
udicadores qu
ue non
ondición de Ad
dministración
n Pública.
teñen a co
ución, que pon fin a vía ad
dministrativa, poderá interrpoñerse recu
urso potestattivo de
Contrra esta resolu
repossición ante o Consello
C
de Dirección
D
da Agader,
A
no praazo dun mes contado
c
desd
de o día seguinte ao
da notificación, ou
o ben direectamente reecurso contencioso administrativo an
nte o Xulgad
do do
nistrativo de Santiago
S
de Compostela,
C
no
n prazo de dous
d
meses co
ontados igualmente
Conteencioso‐admin
desdee o día seguinte ao da no
otificación.Tam
mén poderá interpoñerse calquera outro recurso que
q se
estime oportuno
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ostela,
Santiaago de Compo
O Con
nsello de Direccción de Agad
der
(P.D.: Acordo do 13
3/12/2019)
A direectora xeral dee Agader
(Asinaado electroniccamente)
Inés Santé
S
Riveira

