MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN SOBRE A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN AO ABEIRO DA MEDIDA LEADER DE
GALICIA 2014-2020. CONVOCATORIA 2020-2021

I.- Identificación do proxecto
- GDR: 16 Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra Norte
- Nº de Expediente: L19 1920 16 0134
- Titulo: Instalacion de planta de fabricación de xeo seco e centro de recarga de gases
- Natureza: Produtivo
- Promotor:FACOSA EQUIPAMENTO INDUSTRIAL, S.L
II.- Antecedentes
- O 30/03/2019o promotor presentou unha solicitude de axuda para a execución do proxecto citado.
- O 10/06/2019 o equipo técnico do GDR emitiu un informe de control de elixibilidade (ICE), verificado
favorablemente por Agader.
- O 17/09/2019 a xunta directiva do GDR aprobou a proposta de resolución de concesión da axuda.
- O 03/03/20201 entra na sede do GDR unha solicitude do promotor de ampliación do prazo de execución.
III.- 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 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 do 13 de decembro de 2016 entre a Axencia Galega de desenvolvemento rural
(AGADER) e o GDR 16 Pontevedra Norte 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 do 17 de xuño de 2016 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.
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Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se publica o Acordo do 13 de decembro de 2019 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) (DOG. núm.
246).
Resolución do 18 de decembro de 2019 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 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (DOG. núm. 247).

Tendo en conta:
- O ICE,
- A proposta de resolución da Xunta Directiva do GDR que é coherente co ICE verificado por Agader
-Os controis administrativos realizados sobre a solicitude de axuda tal como queda reflectido no ICE
-Que a competencia para resolver sobre a concesión das axudas correspóndelle a persoa titular da Dirección Xeral
de Agader en virtude do artigo 17 do acordo do Consello de Dirección de Agader do 13/12/2019
- Que á data de hoxe aínda non finalizou o prazo de execución e xustificación do proxecto, que as alegacións do
promotor xustifican a concesión da prórroga que solicita, esta non exceden da metade do prazo inicial de
execución de xustificación e coa concesión da mesma non se prexudican dereitos de terceiros. Polo tanto,
cúmprense as condicións do artigo 32 da citada Lei 39/2015 para a prórroga de que se trata.

De conformidade co que antecede, RESOLVO:
Modificar a resolución de concesión da axuda do expediente indicado, segundo se indica a continuación:
-

O prazo de execución e xustificación remata o 15/06/2021

O resto dos contidos da resolución de concesión da axuda non deben alterarse.
Tendo en conta o que antecede, proponse conceder unha axuda ao proxecto sinalado, en base aos datos do proxecto,
fundamentos legais e condicións da axuda descritos.
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Asinado por: SANTE RIVEIRA, INES
Cargo: Directora Xeral
Data e hora: 03/03/2021 22:42:47

Santiago de Compostela
O Consello de Dirección de Agader
(P.D.: Acordo do 13/12/2019)
A directora xeral de Agader
(Asinado electronicamente)
Inés Santé Riveira

