CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN SOBRE A AUTORIZACIÓN AO GDR 12
ASOCIACIÓN CARBALLIÑO RIBEIRO PARA OS GASTOS CORRENTES OU DE
FUNCIONAMENTO (SUBMEDIDA 19.4A) E PARA A AUTORIZACIÓN DO IMPORTE
MÁXIMO PARA GASTOS DE ANIMACIÓN (SUBMEDIDA 19.4B), CON CARGO Á
ANUALIDADE 2018

I.‐ Datos identificativos
- GDR: 12 ‐ Asociación Carballiño Ribeiro
- Anualidade: 2018
- Expedientes:
Para gastos correntes (submedida 19.4A): L18‐1940‐12‐A002
Para gastos de animación (submedida 19.4B): autorización ao GDR 12 ‐ Asociación Carballiño Ribeiro da
dotación financeira máxima que se poderá destinar a proxectos de animación con cargo á anualidade
2018.

II.‐ Antecedentes
- A cláusula 10ª do convenio de colaboración entre a Agader e o GDR establece un importe máximo de
cento oitenta e catro mil setecentos trinta e uns euros con nove céntimos (184.731,09€) que o GDR
poderá dedicar a gastos correntes (19.4A) e á animación (19.4B) con cargo á anualidade 2018. Tamén
sinala que lle corresponde á Agader a autorización anual do orzamento máximo de que disporá o GDR
para esta tipoloxía de gastos, que nunca poderán superar o 25% do gasto público total en que incorra o
GDR no marco da estratexia de desenvolvemento local. En relación a estes aspectos, os importes para os
que se pide a autorización de gastos nas submedidas 19.4A e 19.4B da medida Leader, sitúanse dentro
das disponibilidades orzamentarias sinaladas na citada cláusula 10ª do convenio
-O día 29/01/2018 tivo entrada no rexistro da Agader solicitude de autorización do GDR 12 ‐ Asociación
Carballiño Ribeiro pola que se prevía un importe para gastos correntes con cargo á submedida 19.4A por
un importe global de cento trinta e tres mil euros con cero céntimos (133.000,00€), para a anualidade
2018.
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-O día 28/11/2017 tivo entrada no rexistro da Agader solicitude de autorización do GDR 12 ‐ Asociación
Carballiño Ribeiro para proxectos de animación e promoción territorial con cargo á submedida 19.4B por
un importe global de trinta e seis mil novecentos corenta e seis euros con veintidos céntimos
(36.946,22€), para a anualidade 2018.
‐O 28/01/2018 tivo entrada no rexistro da Agader solicitude de autorización do GDR 12‐ Carballiño
Ribeiro para proxectos de animación e promoción territorial con cargo á submedida 19.4B por
un importe global de vinte e seis mil seiscentos euros (26.600,00€), para a anualidade 2018; pola que se
emendaba a solicitude remitida a Agader o pasado 28/11/2017.

II.‐ Fundamentos legais
-Acordo do Consello de Dirección de Agader do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases
reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e
recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da
medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014‐2020, e se convoca o
correspondente proceso de selección, publicado mediante a Resolución do 11 de febreiro de 2016
(DOG núm. 42, do 2 de marzo).
- Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016 polo que se resolve a
convocatória sobre a selección de estratexias de desenvolvemento local e de GDR 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 a Axencia Galega de desenvolvemento rural (AGADER) e o GDR,
asinado o 13 de decembro de 2016, 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 do Consello de Dirección da Agader 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 publicado no DOG do 18 de xaneiro de 2017 (DOG.
núm. 12).
‐Artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
Administracións Públicas.

Tendo en conta os antecedentes, os fundamentos legais expostos e que a competencia para resolver
sobre as autorizacións solicitadas 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:
A rectificación de erro material na resolución de concesión de axuda en virtude do artigo 109.2 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas,
consistente en substituír os seguintes puntos da Resolución de concesión de axuda, emitida o 12 de
abril de 2018 :

1. Autorizar ao GDR 12 Asociación Carballiño Ribeiro a seguinte dotación financeira máxima que
poderá destinar a gastos para proxectos de animación e promoción territorial con cargo á submedida
19.4B do PDR de Galicia 2014‐2020:
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ANO
2018

IMPORTE
36.946,22

2. Autorizar ao GDR 12 Asociación Carballiño Ribeiro a seguinte dotación financeira para o ano
2018 con cargo a gastos correntes da submedida 19.4A do PDR de Galicia 2014‐2020, de acordo coas
condicións que a seguir se indican, así como emitir un documento contable (PG negativo) pola diferenza

entre o total solicitado para a suma da 19.4A (custes correntes) e da 19.4B (animación) e o importe
establecido na cláusula 10ª do Convenio de colaboración entre a Agader e o GDR para o financiamento
do total da submedida 19.4 con cargo ao ano 2018. Este saldo, que ascende a un total de catorce mil
setecentos oitenta e catro euros con oitenta e sete céntimos (14.784,87€), será destinado ao
financiamento de proxectos da submedida 19.2 do GDR con cargo á anualidade 2018, en base ás
reprogramacións previstas na cláusula 18ª do Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de
desenvolvemento rural (AGADER) e o GDR.
Polo tanto, os dous puntos indicados anteriormente pasan a ser substituídos polos seguintes:

1. Autorizar ao GDR 12 Asociación Carballiño Ribeiro a seguinte dotación financeira máxima que
poderá destinar a gastos para proxectos de animación e promoción territorial con cargo á submedida
19.4B do PDR de Galicia 2014‐2020:

Asinado por: PEREZ DUBOIS, MIGUEL ANGEL
Cargo: Director Xeral de Agader
Data e hora: 21/05/2018 15:41:30

ANO
2018

IMPORTE
26.600

2. Autorizar ao GDR 12 Asociación Carballiño Ribeiro a seguinte dotación financeira para o ano
2018 con cargo a gastos correntes da submedida 19.4A do PDR de Galicia 2014‐2020, de acordo coas
condicións que a seguir se indican, así como emitir un documento contable (PG negativo) pola diferenza
entre o total solicitado para a suma da 19.4A (custes correntes) e da 19.4B (animación) e o importe
establecido na cláusula 10ª do Convenio de colaboración entre a Agader e o GDR para o financiamento
do total da submedida 19.4 con cargo ao ano 2018. Este saldo, que ascende a un total de vinte e cinco
mil cento trinta e un euros con nove céntimos (25.131,09 €), será destinado ao
financiamento de proxectos da submedida 19.2 do GDR con cargo á anualidade 2018, en base ás
reprogramacións previstas na cláusula 18ª do Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de
desenvolvemento rural (AGADER) e o GDR.

O resto dos contidos da Resolución de concesión de axuda, emitida o 12 de abril de 2018 permanecen
inalterables.
Contra esta resolución, que pon fin a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de
reposición ante o Consello de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao
da notificación, ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso‐administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados igualmente
desde o día seguinte ao da notificación. Tamén poderá interpoñerse calquera outro recurso que se
estime oportuno

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

Miguel Ángel Pérez Dubois.

