nvolvemento Rural
Presidente do Grupo de Desenvol
A Limia-Arnoia
Calle Curros Enríquez, nº 15
32630 Xinzo de Limia
Ourense

Asunto: Remisión da copia da resolución
res
pola que se aproban os criterios de selección
cción e priorización de
proxectos, así como as limitación
cións sectoriais da Estratexia de Desenvolvemento local
cal seleccionada polo
Acordo do Consello de Dirección
cción de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abeiro
abe
da medida 19
(LEADER) do PDR de Galicia 2014
014-2020.

ión citada no encabezamento, referida á aprobación
ción dos criterios de
Achégase copia da resolución
selección e priorización de proxe
roxectos, así como das limitacións sectoriais, correspond
ondente á Estratexia
de Desenvolvemento Local do GDR “Grupo de Desenvolvemento Rural A Limia-Arn
rnoia”, seleccionada
polo Acordo do Conselle de Direc
irección de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abe
abeiro da medida 19
(LEADER) do PDR de Galicia 2014
014-2020.

En Santiago de Compostela,

O director xeral de Agader
(Por delegación. Resolución do
o 24.07.2013.
24
DOG nº 148, do 5 de agosto)
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Miguel Ángel Pérez Dubois.

Presidente do “ GDR LIMIA-ARNOIA”
Rúa Curros Enriquez Nº15
32.630-XINZO DE LIMIA
(Ourense)

RESOLUCIÓN pola que se aproban os criterios de selección e priorización de proxectos, así como as
limitacións sectoriais da Estratexia de Desenvolvemento local seleccionada polo Acordo do Consello de
Dirección de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abeiro da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia
2014-2020.
O Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016 polo que se seleccionaron as
estratexias de desenvolvemento local e se seleccionaron os GDR como entidades colaboradoras para a
xestión da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020 reflectía que os criterios de selección e
priorización de proxectos, así como as limitacións sectoriais correspondentes ás normas de xestión das
estratexias quedaban pendentes de aprobación definitiva. O citado Acordo do Consello de Dirección
delegaba na persoa titula da Dirección xeral de Agader a aprobación definitiva desas normas de xestión,
condicionando a selección das estratexias de desenvolvemento local a esta aprobación definitiva.
Tendo en conta a necesidade de concreción e obxectivación dos diferentes criterios que servirán para
seleccionar, valorar e priorizar os proxectos, e unha vez concretados entre Agader e o GDR, as
limitacións sectoriais, criterios de selección e priorización de proxectos reflectidos nos parágrafos
anteriores, a xunta directiva do GDR procede á aprobación dos mesmos mediante o Acordo do 24 de
xaneiro de 2017. A versión consolidada dos mesmos xúntase a esta resolución como anexo I.
Tendo en conta o sinalado nos parágrafos anteriores, emítese esta RESOLUCIÓN pola que se aproban as
normas de xestión da estratexia que figuran como anexo I desta resolución.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de
reposición ante o Conselle de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao
da notificación, ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-administrativo de Santiago de Compostela. Tamén poderá interporse calquera outro
recurso que se estime oportuno.
En Santiago de Compostela,
O director xeral de Agader
(Por delegación. Resolución do 24.07.2013. DOG nº 148,do 5 de agosto)
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Miguel Ángel Pérez Dubois.

ANEXO I
E.D.L LIMIA ARNOIA

ÍNDEX:

A. TIPOLOXÍA PROXECTOS NON PRODUTIVOS

páx. 3

B. TÁBOA COS ÍNDICADORES XEOGRÁFICOS

páx.4

C. BAREMO PRODUTIVO, NON PRODUTIVO PÚBLICO E NON PRODUTIVO PRIVADO
D. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN CASO DE IGUAL PUNTUACIÓN

CVE: QT6AIyDQt3
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E. LIMITACIÓNS SECTORIAIS

páx. 5
páx.14

páx.14
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ANEXO V.- BAREMOS

A. TIPOLOXÍA PROXECTOS NON PRODUTIVOS
TIPOLOXÍAS
PROXECTOS NON PRODUTIVOS: SERVIZOS Á CIDADANÍA
PRIORIDADE
PRIORIDADE ALTA
MEDIA
PRIORIDADE BAIXA
(AXUDA 90%)
(AXUDA 70%)
(AXUDA 50%)
Escolas infantís, Puntos de atención á
infancia,…
Vivendas Comunitarias

Parques infantís
Oferta cultural

Servizo de xantar na casa, para os maiores
Servizos a domicilio para os maiores
(fisoterapia, perruquería, ...)
Servizos de acompañamento (médico,
compras, paseos, ...)

Áulas natureza
Terápia asistida con
animais
puntos de Información
turística

Servizos tecnolóxicos (Wifi, TIC,..) tales
como telecentros, aulas informática
Centros de día para os maiores

Tanatorios

Rehabilitación e acondicionamento
de locais sociais
Ludotecas
Áreas recreativas e de lecer
Instalación deportivas
Sinalización de recursos turísticos
Actuacións no sector da hospedaxe
e restauración, en función do
convenio AGADER/TURISMO

CVE: QT6AIyDQt3
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Servizos de igualdade e benestar
Inclusión sociolaboral
Pisos tutelados
Centros de emerxencia social
Plataformas dixitais dirixidas á poboación
en xeral
Transporte adaptado
Recuperacion patrimonial
Recuperación paisaxística
Intervenciós arqueolóxicas
Termalismo
Mellora do entorno (biodiversidade,
mediambiente, auga)

* calquera proxecto non definido nestos cadros, será asimilado ao máis parecido, en función do
informe emitido pola equipa técnica do GDR e autorización de AGADER.
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B. TÁBOA COS ÍNDICADORES XEOGRÁFICOS

Concello

CVE: QT6AIyDQt3
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Allariz
Baltar
Bande
Baños de Molgas
Blancos, Os
Bola, A
Calvos de Randín
Celanova
Entrimo
Lobeira
Lobios
Maceda
Muíños
Porqueira
Quintela de Leirado
Rairiz de Veiga
Sandiás
Sarreaus
Taboadela
Trasmiras
Verea
Vilar de Barrio
Vilar de Santos
Xinzo de Limia
Xunqueira de Ambía

Variacion
POBOACIÓN
2011-2015
0,01
-0,04
-0,13
-0,07
-0,14
-0,04
-0,16
-0,04
-0,09
-0,13
-0,05
-0,05
-0,07
-0,11
-0,14
-0,11
-0,03
-0,10
-0,08
-0,08
-0,11
-0,08
-0,03
-0,03
-0,11

Taxa de
Taxa de
natalidade
paro 2015
2014

Ínllecemento de
envellecemento
2010

0,80
19,93
192,1
0,37
37,67
686,3
0,16
30,32
652,9
0,24
29,43
750,3
0,11
37,45
462,4
0,22
41,71
562,6
0,19
25,38
905,9
0,57
24,77
276,8
0,14
29,00
438,6
0,00
34,75
1299,4
0,26
28,43
468,3
0,56
27,07
246,3
0,18
37,69
547,6
0,21
44,76
797,4
0,14
42,73
557,8
0,34
33,22
677
0,37
21,71
450,5
0,14
3,74
784,2
0,32
25,67
261,8
0,28
36,99
558,9
0,18
35,75
751,4
0,06
16,37
468,4
0,32
18,57
147,2
0,78
27,28
261,8
0,07
23,38
570,7
Fonte: IGE (Instituto Galego de Estatística)
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C. BAREMO PRODUTIVO, NON PRODUTIVO PÚBLICO E NON
PRODUTIVO PRIVADO

Do total dos fondos públicos:
70% proxectos produtivos
30% proxectos non produtivos

BAREMO NA PUNTUACIÓN DE PROXECTOS PROPOSTOS

BAREMO DE ACCIÓNS PRODUTIVAS

CRITERIOS

Puntuación Criterios

SITUACIÓN XEOGRÁFICA

30

Taxa de desempredo no concello

10

(referencia: IGE 2015)
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego superior á media auton
ómica do 20% ou máis
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 15 e menos 20%
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 10 e menos do 15%
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 5 e menos do 10%
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego igual ou
superior á media autonómica en menos do 5%

10
8
6
4
2

Características demográficas do concello (1.2.1+1.2.2)

10

Envellecemento da poboación (IGE) ano 2011

5

I.E. máis 450

5

I.E. máis de 300 até 450

4

I.E. máis 150 até 300

3

I.E. < ou = a 150

2

Variación da poboación entre os anos 2011 e 2015 (IGE)
CVE: QT6AIyDQt3
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Puntuación
máxima por grupo
de criterios

5

>‐0,1

5

Máis de ‐0,05 a ‐0,1

4

Máis de ‐0,03 até ‐0,05

3
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De ‐0,01 até ‐0,03

2

Núcleo ou entidade de poboación onde se realiza o proxecto

5

Tamaño dos núcleos, nº de habitante do nomenclator de 2015
<100 habitantes

5

100‐500 habitantes

4

501‐1000 habitantes

3

1001 a 2499 habitantes

2

>2499 habitantes

1

Outros criterios. Acumulables até un máximo de 5 puntos.

5

Taxa de natalidade (IGE 2014)

2

Concello con taxa de natalidade inferior á media galega en máis do 5%

2

Concello con taxa de natalidade inferior á media galega entre 0 e o 5%

1

Proxectos en concellos declarados como Desfavorecidos ou de Montaña.

3

INCIDENCIA AMBIENTAL
Redución do consumo de carburantes e electricidade (mínimo 40%) en proxectos
de ampliación e/ou modernización. Acreditado por un técnico competente na
materia

5
4
3

Utilización de enerxías renovables
CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR

10

Persoas con discapacidade

10

Mulleres

10

Infancia, xuventude ou terceira idade

10

Colectivos en risco de exclusión social

10

* en caso de persoas xurídics debe cumplir esta condición > do 25 de socios
INCIDENCIA NO EMPREGO

30

CVE: QT6AIyDQt3
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Creación de emprego en UTA (Unidade de Traballo Anual)

Ponderables os intervalos
(a partir de 0,25 UTA)

3 UTA

17

2 UTA

15

1 UTA

10

0.25 UTA
Mantemento de emprego durante 5 anos seguintes (Considérase mantemento de
emprego en función das UTAs calculadas na vida laboral da empresa dos últimos
12 meses anteriores á solicitude do proxecto)

4
Ponderables os intervalos
(a partir de 0,5 UTA)

Mantemento de 3 UTA

8

Mantemento de 2 UTA

7

Mantemento de 1 UTA

5

Mantemento de 0.5 UTA
Contratación de colectivos desfavorecidos
(puntuacións acumulables ata un máximo de 15 puntos)
Colectivos en risco de exclusión social (Persoas en proceso de
reinserción social, emigrantes retornados, inmigrantes, vítimas de violencia de xé
nero, minorías étnicas)

2

10

Discapacitados

10

17

8

15
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Maiores de 45 anos

6

Mulleres

6

Mozos (ata 30 anos)

4

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

25

Actividades estratéxicas (sector agroforestal, termal, mediambiental e servizos a
persoas maiores)

20

Capacidade de arrastre do proxecto (acumulable)
Utilización de factores do territorio do GDR durante o primeiro ano de actividade
(utilización de insumos-proveedores do territorio para realizar a inversión do
proxecto: por riba do 25% dos insumos totais requiridos polo proxecto). Insumos:
materias primas, produtos e servizos intermedios, persoal)
Utilización de productos ou servizos de empresas do territorio para o
desenvolvemento da actividade (virá reflexado no proxecto e demostrable con
facturación)

5

5

5

Novos productos, actividades ou servizos non existentes na zona. Presentar
certificadodo conello en base aos datos IAE

5

Actividades ou servizos non existentes no GDR

5

Actividades ou servizos non existentes no concello

3

Actividades ou servizos non existentes na parroquia

1

TOTAL DO BAREMO

100

Puntuación máxima posible: 100
Considérase subvencionable a partir de: 25
Porcentaxe máxima de axuda (a partir de 60 puntos): 40% en proxectos de
transformación e comercialización de produtos forestais e un 50% nos demais
proxectos.
Porcentaxe mínima de axuda (25 puntos): 25%
Axuda máxima: 200.000,00 €/proxecto

CVE: QT6AIyDQt3
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EXCLUSIÓNS SECTOR SERVIZOS E COMERCIO POLO MIÚDO:


Nas entidades singulares de menos de 1.500 habitantes son subvencionables os investimentos en
creación, ampliación e/ou modernización de empresas, sempre e cando esta actividade sexa
innovadora. O requisito de actividade innovadora acreditarase mediante un informe ou certificado
do concello que constate que non existe dado de alta no epígrafe do IAE correspondente á actividade
subvencionable, ningún outro establecemento.



Nas entidades singulares de poboación de 1.500 habitantes ou máis, son subvencionables os
investimentos en creación de empresas, sempre e cando esta actividade sexa innovadora. O requisito
de actividade innovadora acreditarase mediante un informe ou certificado do concello que constate
que non existe dado de alta no epígrafe do IAE correspondente á actividade subvencionable, ningún
outro establecemento.
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BAREMO DE ACCIÓNS NON
PRODUTIVAS SECTOR PÚBLICO
CÓDIGO

CRITERIOS

Puntuación Criterios

1

SITUACIÓN XEOGRÁFICA

30

1.1

Taxa de desempredo no concello
(referencia: IGE 2015)

10

Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego supe
rior á media autonómica do 20% ou máis
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 15 e menos 20%
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 10 e menos do 15%
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 5 e menos do 10%
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego igual
ou superior á media autonómica en menos do 5%

1.2
1.2.1

1.3

1.4
1.4.1

8
6
4
2
10
5

I.E. máis 150 até 300

5
4
3

I.E. < ou = a 150

2

I.E. máis de 300 até 450

1.2.2

10

Características demográficas do concello (1.2.1+1.2.2)
Envellecemento da poboación (IGE) ano 2011
I.E. máis 450

CVE: QT6AIyDQt3
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Puntuación máxima por
grupo de criterios

Variación da poboación entre os anos 2011 e 2015 (IGE)
>‐0,1
Mais de ‐0,05 a ‐0,1
Mais de ‐0,03 até ‐0,05
De ‐0,01 até ‐0,03
Núcleo ou entidade de poboación onde se realiza o prox
ecto
Tamaño dos núcleos, nº de habitante do nomenclator de
2015
<100 habitantes
100‐500 habitantes
501‐1000 habitantes
1001 a 2499 habitantes
>2499 habitantes
Outros criterios. Acumulables até un máximo de 5
puntos.
Taxa de natalidade (IGE 2014)
Concello con taxa de natalidade inferior á media galega
en máis do 5%

5
5
4
3
2
5

5
4
3
2
1
5
2
2
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1.4.2

Concello con taxa de natalidade inferior á media galega
entre 0 e o 5%
Proxectos en concellos declarados como Desfavorecidos
ou de Montaña.

2

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PRO
XECTO.

2.3.

Proxectos participados por 2 concellos (con convenio ou
acordo)
Proxectos promovidos por mancomunidades de carácter
público
Proxecto promovido por concello en colaboración con
entidade privada ou traballo de voluntariado (con
convenio)

3

INCIDENCIA AMBIENTAL (acumulable)

2.1.
2.2.

3.3.

Proxectos que teñan por obxectivos a mellora da
biodiversidade e conservación de hábitats*
Uso sostible dos recursos endóxenos e que virá
claramente reflexado no proxecto presentado polo
promotor, e validado polo GDR e por AGADER.
Uso de enerxías renovables ou mellora da eficiencia
enerxética

3.4.

Actuacións de complemento ao establecido na Lei de
Prevención de Incendios de Galicia.

4

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.
4.2.1.

CVE: QT6AIyDQt3
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4.2.2.

Poboación beneficiada co proxecto e incidencia sobre a
mellora da calidade de vida
Acción ou servizo non existente no territorio GDR
Acción ou servizo non existente no concello
Acción ou servizo non existente na parroquia ou lugar
Novo produto nun servizo xa existente.
Incidencia sobre colectivos determinados: mocidade, pro
moción da igualdade, integración de colectivos de especi
al dificultade.
Beneficiarios aos que vai dirixido específicamente
o proxecto (acumulable)
Discapacitados
Mulleres
Infancia, xuventude ou terceira idade
Colectivos en risco de exclusión social
Perspectiva de xénero
Proxectos que incorporen no seu desenvolvemento actu
acións que promovan a igual-dade de xénero (Plan ou
Programa de igualdade visado pola Consellería de
Servizos Sociais ou órgano competente.

1
3

10
10
10
10

20
12
9
7
5

40
20
20
15
10
5
20
10
6
3
3
3
10

10
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TOTAL DO BAREMO

100

Puntuación máxima posible: 100
Considérase subvencionable a partir de: 25
Porcentaxe máxima de axuda (a partir de 70 puntos):
90%
Proxectos de prioridade alta: axuda máxima 90% e
axuda mínima 40%
Proxectos de prioridade media: axuda máxima 70% e
axuda mínima 40%
Outros proxectos: axuda máxima 50% e axuda mínima
40%
Axuda máxima: 200.000,00 €/proxecto
CONDICIONANTES:
Os locais sociais de nova creación só será subvencionables cando
NON EXISTA OUTRO NA PARROQUIA e se instale nunha
EDIFICACIÓN TRADICIONAL a rehabilitar.
Para locais sociais existentes (ampliación ou modernización): axuda
máxima 20.000 €
*Proxectos encadrados nos conceptos de biodiversidade e hábitat
sempre que teñan a ver con especies autóctonas nos seus hábitats
naturais.
Biodiversidade: termo co que se fai referencia á ampla variedade de
seres vivos que conforman a terra segundo o Convenio Internacional
sobre Diversidade Biolóxica.
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Hábitat é o ambiente que ocupa una poboación biolóxica, espazo no
que una especie pode residir e reproducirse perpetuando a súa
presenza.
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BAREMO DE ACCIÓNS NON
PRODUTIVAS SECTOR PRIVADO
CÓDIGO

CRITERIOS

Puntuación Criterios

1

SITUACIÓN XEOGRÁFICA

30

1.1

Taxa de desempredo no concello
(referencia: IGE 2015)

10

Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego sup
erior á media autonómica en mais do 20%
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 15 e o 20% máis
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 10 e o 15% máis
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego
superior á media autonómica entre o 5 e o 10% máis
Proxectos ubicados en concellos con taxa de desemprego igu
al ou superior á media autonómica en menos do 5%

1.2
1.2.1

1.3

1.4
1.4.1

8
6
4
2
10
5

I.E. máis 150 até 300

5
4
3

I.E. < ou = a 150

2

I.E. máis de 300 até 450

1.2.2

10

Características demográficas do concello (1.2.1+1.2.2)
Envellecemento da poboación (IGE) ano 2011
I.E. máis 450
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Puntuación máxima
por grupo de criterios

Variación da poboación entre os anos 2011 e 2015 (IGE)
>‐0,1
Mais de ‐0,05 a ‐0,1
Mais de ‐0,03 até ‐0,05
De ‐0,01 até ‐0,03
Núcleo ou entidade de poboación onde se realiza o pro
xecto
Tamaño dos núcleos, nº de habitante do nomenclator
de 2015
<100 habitantes
100‐500 habitantes
501‐1000 habitantes
1001 a 2499 habitantes
>2499 habitantes
Outros criterios. Acumulables até un máximo de 5
puntos.
Taxa de natalidade (IGE 2014)
Concello con taxa de natalidade inferior á media galega
en máis do 5%

5
5
4
3
2
5

5
4
3
2
1
5
2
2
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1.4.2

Concello con taxa de natalidade inferior á media galega
entre 0 e o 5%
Proxectos en concellos declarados como
Desfavorecidos ou de Montaña.

2

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PRO
XECTO.

2.1.
2.2.

Peso na entidade promotora de colectivos desfavorecid
os* (máis do 50 %)
Implicación no proxecto de varias entidades

3

INCIDENCIA AMBIENTAL (acumulable)

3.3.

Proxects q teñan por obxectivos mellora da
biodiversidade e conservación de hábitats*
Uso sostible dos recursos endóxenos e que virá
claramente reflexado no proxecto presentado polo
promotor, e validado polo GDR.
Uso de enerxías renovables que contribúan á eficiencia
enerxética

3.4.

Actuacións de complemento ao establecido na Lei de
Prevención de Incendios de Galicia.

4

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

3.1.

3.2.

4.2.2.

Poboación beneficiada co proxecto e incidencia sobre a
mellora da calidade de vida
Acción ou servizo non existente no territorio GDR
Acción ou servizo non existente no concello
Acción ou servizo que supoña rehabilitación dunha
edificación tradicional
Acción ou servizo non existente na parroquia ou lugar
Novo produto nun servizo xa existente.
Incidencia sobre colectivos determinados: mocidade, pr
omoción da igualdade, integración de colectivos de esp
ecial dificultade.
Beneficiarios aos que vai dirixido específicamente
o proxecto (acumulable)
Persoas con discapacidade
Mulleres
Infancia, xuventude ou terceira idade
Colectivos en risco de exclusión social
Perspectiva de xénero

4.3.

Proxectos que incorporen no seu desenvolvemento act
uacións que promovan a igualdade de xénero
Proxecto promovido por concello en colaboración con
entidade privada ou traballo de voluntariado (con
convenio)

4.1.

4.2.

CVE: QT6AIyDQt3
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

4.2.1.

1
3

15
15
5

20
12

9
7
5

35
10
10
9
8
7
6

15
8
4
2
2
2
7
7
10
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TOTAL DO BAREMO

100

Puntuación máxima posible: 100
Considérase subvencionable a partir de: 25
Porcentaxe máxima de axuda (a partir de 80 puntos):
90%
Proxectos de prioridade alta: axuda máxima 90% e
axuda mínima 40%
Proxectos de prioridade media: axuda máxima 70% e
axuda mínima 40%
Outros proxectos: axuda máxima 50% e axuda mínima
40%
Axuda máxima: 200.000,00 €/proxecto
*colectivos desfavorecidos: discapacitad@s, mulleres,
moz@s <30 anos, maiores de 45 anos, presonas
desempregadas de longa duración (> 6 meses)
CONDICIONANTES:
Os locais sociais de nova creación só será subvencionables cando
NON EXISTA OUTRO NA PARROQUIA e se instale nunha
EDIFICACIÓN TRADICIONAL a rehabilitar.
Para locais sociais existentes (ampliación ou modernización):
axuda máxima 20.000 €
*Proxectos encadrados nos conceptos de biodiversidade e hábitat
sempre que teñan a ver con especies autóctonas nos seus hábitats
naturais.
Biodiversidade: termo co que se fai referencia á ampla variedade de
seres vivos que conforman a terra segundo o Convenio Internacional
sobre Diversidade Biolóxica.

CVE: QT6AIyDQt3
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Hábitat é o ambiente que ocupa una poboación biolóxica, espazo no
que una especie pode residir e reproducirse perpetuando a súa
presenza.
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN CASO DE IGUAL PUNTUACIÓN:

1.- Puntuación acadada segundo baremos
2.- En caso de empate na puntuación, no criterio de selección prevalecerá o expediente que obteña maior puntuación no
apartado 1 dos baremos: "situación xeográfica".
3.- En caso de persistir empate, no criterio de selección prevalecerá a data de rexistro de entrada no GDR da solicitude
de expediente.

LIMITACIÓNS SECTORIAIS
Tendo en conta o carácter transversal da medida Leader, cómpre establecer limitacións sectoriais concretas 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.
2. Considerando o sinalado no apartado 1 deste artigo, establécense as limitacións sectoriais seguintes:
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.
b) Para os investimentos no sector das enerxías renovables: quedan excluídos de financiamento a través da medida Leader
de Galicia 2014-2020 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): será de aplicación o que determine a estratexia de desenvolvemento local do GDR que fora aprobada e
seleccionada por Agader. A estratexia aprobada indicará expresamente que tipo de servizos e en que núcleos, concellos ou
zonas concretas será territorio elixible para esta tipoloxía de investimentos. Definirase tamén en 70 cada e
estratexia se a subvencionabilidade destes investimentos se reducirá á modernización ou ampliación de establecementos
en funcionamento ou se tamén serán elixibles establecementos de nova creación.
d) No ámbito dos investimentos no sector do comercio polo miúdo: será de aplicación o que determine a estratexia de
desenvolvemento local que fora aprobada e seleccionada por Agader.
No suposto de que a subvencionabilidade de establecementos de comercio polo miúdo estean previstos na estratexia, esta
indicará os núcleos ou as zonas do territorio onde serán subvencionables os investimentos neste sector, así como o tipo de
establecementos e de produtos que serán susceptibles do dito comercio.
En ningún caso será subvencionable a adquisición das mercadorías destinadas á venda.

CVE: QT6AIyDQt3
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

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 estratexia de desenvolvemento local aprobada e seleccionada por Agader, na que estarán
Identificadas, de forma expresa e por núcleos de poboación ou parroquia s as necesidades de creación de novos locais
sociais, de reforma ou de ampliación de locais sociais xa existentes, de xeito que a subvencionabilidade destes
investimentos dependerá da planificación realizada en cada estratexia de desenvolvemento local.
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A contía máxima de axuda por cada proxecto que supoña un investimento en creación, reforma ou ampliación dun local
social non poderá exceder os 50.000,00 € por proxecto.

CVE: QT6AIyDQt3
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Asinado por: PEREZ DUBOIS, MIGUEL ANGEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 30/01/2017 15:10:09

g) Os investimentos consistentes na elaboración de estudos, edición de libros ou guías e páxinas web terán un límite
máximo de axuda de 10.000,00 € por proxecto.
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