Presidente do GDR 10 “Asociación de desenvolvemento rural Limia Arnoia”
Rúa Portelo nº4, 2º andar
32660 Allariz
Ourense

RESOLUCIÓN pola que se aproba a modificación 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.
Tendo en conta a modificación das bases reguladoras que rexen a medida LEADER, publicadas no DOG
núm. 53, do 18 de marzo de 2021, abren a posibilidade de que o GDR poida seleccionar proxectos non
previstos inicialmente, así como, no seu caso, priorizar, no suposto de que así o consideren necesario
para o desenvolvemento do seu territorio de actuación, estes novos proxectos, a xunta directiva do GDR
/a asemblea xeral do GDR procede á aprobación da modificación da estratexia de desnvolvemento rural,
mediante o Acordo do 8 de abril de 2021. Xúntase a modificación da estratexia como anexo I desta
resolución.
Tendo en conta o sinalado nos parágrafos anteriores, emítese esta RESOLUCIÓN pola que se aproban a
modificación da estratexia, que figura como anexo I desta resolución.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de
reposición ante o Consello 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 Consello de Dirección da Agader
(Por delegación, A directora xeral de Agader
Resolución do 24.07.2013. DOG nº 148,do 5 de agosto)
(Asinado electronicamente)
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Gume
ersindo lamass Alvar, presidente da Gru
upo de Desen
nvolvemento Rural Limia e desenvolvem
mento
Rural Limia Arnoia,
Inform
ma,
Que co
c obxectivo de adaptar a nosa estrattexia ás Bases Reguladoraas publicadas o 18 de marzo de
2021 e incorporarr modificación
ns no Baremo aprobouse en Xunta Diirectiva do día 25 de marrzo de
2021,, a modificació
ón da EDL e Baremos.
B
Incorp
póranse as se
eguintes modiificacións:
a) M
MODIFICACIÓN da EDL:
Páxina 86. 20. Desscrición da esttratexia. Xusttificación das propostas
p
incluídas, coa baase da análise de
p
particcipativo social.
conteexto, DAFO e proceso

I.
Piares da estratexia
e
de desenvolvemento local
Incorp
porar no cadro, columna Se
ector Agrario..


Dar respaldo ás propostas ou proxectos dentro da Lei d
de Recuperación de
Terras Abandonadaas, e dos instrrumentos quee recolle (aldeea modelo, po
olígono
agrofo
orestal,)



Dar reespaldo á spro
opostas do Plaan estratéxico
o do sector aggrario da Limiaa



Dar respaldo ás propostas de calquera
c
outrro Plan de carácter comarrcal ou
local dependentes
d
da administraación galega.

Identiificamos tres liñas de acción, AGRO, MED
DIO AMBIENTTE e OS SERVIZZOS AOS MAIO
ORES, isto sign
nifica
que see terán en con
nta no deseño
o dos program
mas de cooperración, na prio
orización de p
proxectos, noss plans
de forrmación a dessenvolver por parte do GDR
R e na busca doutrosproxec
d
ctos de coopeeración fora do
o
LEADEER 2014‐2020
0.
1.

P
PIARES
DA EDLL, as MEDIDASS CONCRETAS nas que se reesume as liñass estratéxicas son:
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Todoss os proxecto
os enmarcablles dentro daa Lei de Recuperación e Terras
Aband
donadas e oss seus instrum
mentos de xesstión, Plan esstratéxico do sector
agrario da Limia ou calquerra outra plan estratéxico
o promovido
o pola
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Administración galega no territo
orio do GDR.
b) ANEXO
A
BAREM
MOS:
i.

Limitació
óns sectorias.. Incorporáse o seguinte texxto:

C) Criterios de actuación no sector do
o SECTOR SER
RVIZOS
e
singulares de menos
m
de 1.5
500 habitante
es son subveencionables oss investimenttos en
Nas entidades
creación, ampliación e/ou modernización de
d empresas do sector servizos,
s
sem
mpre e cando
o esta
dade sexa inn
novadora. O requisito de acctividade inno
ovadora acred
ditarase mediante un inforrme ou
activid
certifiicado do conccello que constate que non
n existe dado
o de alta no epígrafe do IAE correspondente á
activid
dade subvenccionable, ningún outro estaablecemento.
e
sin
ngulares de poboación de
d 1.500 habitantes ou máis, son ssubvencionables os
Nas entidades
investtimentos en creación de em
mpresas, semp
pre e cando esta actividadee sexa innovad
dora. O requissito de
activid
dade innovad
dora acreditarrase mediantee un informe ou certificad
do do concello
o que constatte que
non existe
e
dado dee alta no epíggrafe do IAE corresponden
c
te á actividad
de subvencion
nable, ningún
n outro
establecemento.
os de actuación no sector do
o COMERCIO POLO MIÚDO
O
d) Criterio

Nas entidades
e
singulares de menos
m
de 1.5
500 habitante
es son subveencionables oss investimenttos en
creación, ampliaciión e/ou mo
odernización de empresaas, sempre e cando estta actividade
e sexa
nte un inform
me ou certificaado do
innovvadora. O requisito de activvidade innovaadora acreditarase median
conceello que constate que non
n existe dado
o de alta no epígrafe
e
do IA
AE correspon
ndente á activvidade
subveencionable, ningún outro esstablecemento.
Nas entidades
e
sin
ngulares de poboación de
d 1.500 habitantes ou máis, son ssubvencionables os
investtimentos en creación de em
mpresas, semp
pre e cando esta actividadee sexa innovad
dora. O requissito de
activid
dade innovad
dora acreditarrase mediantee un informe ou certificad
do do concello
o que constatte que
non existe
e
dado dee alta no epíggrafe do IAE corresponden
c
te á actividad
de subvencion
nable, ningún
n outro
establecemento.

n excluídos dee subvencionalidade todas as
a actuación que
q teñan com
mo fin a consttrución
g) Quedan
ou melloraa dun velorio ou tanatorio.
odas as actu
uación que tteñan como fin a
h) Quedaan excluídos de subvencionalidade to
construció
ón ou mellora dunha aula da
d natureza no
o territorio do
o GDR 10
i.

Anotaación aos proxxectos Servizo
os Sociais.

CVE: JQMK9lCiD9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

nta de Galicia
a
reecollidas na Le
ei de Servizos Sociais da Xun
** Alta naalgunhas das actividades
ii.
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BAREM
MO DE ACCIÓN
NS PRODUTIV
VAS
CRITERIOS
1
1.1

P
Puntuación Criterios

SITUACIÓN XEEOGRÁFICA
T
Taxa
de desem
mpredo no con
ncello (T)

30
9

(rreferencia: IGE 2015)

1.2

30 puntos >T

9

20 <T<=30 Pun
ntos

7

10<T<=20

5

T = 10 puntoss
T<

3

C
Características
s demográficas do concello (1.2.1+1.2.2)

10

Envellecementto da poboación, IE ( IGE an
no 2011)

5

I.E. máis 500,,01

5

I.E. máis de 30
00,01 até 500
0

4

I.E. < = 300

3

Variación da po
V
oboación (V) entre os anoss 2011 e 2015 (IGE)
V
V>8%

5
5

1.3
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1.4

4
4<V<
=8 %

4

V< =4%
V
N
Núcleo
ou entiidade de pobo
oación onde se
s realiza o pro
oxecto. Tamañño dos

3
8

núcleos, nº de habitante do nomenclator de 2015
2

<200 habitantees

8

M ou = 200 e menos 100
Máis
00 habitantes

5

> = ou 1000 habitantes
h

3

O
Outros
criterio
os. Acumulablees até un máxximo de 5 pun
ntos.

3

C
Concello
inseriido en Parqueena natural ou
u Reserva da Biosfera
B

1

Proxectos en concellos decclarados como
o Desfavorecid
dos ou de
Montaña.
M

2

iii.
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2 IN
NCIDENCIA AM
MBIENTAL

5

Redución do co
R
onsumo de caarburantes e electricidade
e
(mínimo
(
40%)) en
p
proxectos
de ampliación
a
e/o
ou modernización ou uso de
d Enerxias
R
Renovables.
Accreditado porr un técnico co
ompetente naa materia. Fich
ha II,
III,IV, V

4

Certificicación Ecolóxica, PEFC ou calquerra ou norma que
C
q certifique unha
xestion sustentable da empresa

3

iv.

Incide
encia no emprego (proxecttos produtivo
os)

4 IN
NCIDENCIA NO
O EMPREGO

30
Pon
nderables
os in
ntervalos

4.1

Ratio de investtimento emprrego xerado. €/UTA
R
€
. UTA (U
Unidade de
T
Traballo
Anual)

(a p
partir de
0,2
25 UTA)

R =30.000 €/U
R<
UTA

17

30.000 <R=<60
0.000 €/UTA

12

6
60.000
<R=< 80
0.000 €/UTA

9

80.000<R=< 10
00.000 €/UTA

7

R
R>100.000
€/U
UTA

5

17

Pon
nderables
os in
ntervalos

4.2

Mantemento de
M
d emprego durante 5 anoss seguintes (C
Considérase
m
mantemento
d emprego en función das UTAs calculadas na vida laaboral
de
da empresa do
os últimos 12 meses anterio
ores á solicitude do proxectto)

(a p
partir de
0,5
5 UTA)

M
Mantemento
d 3 UTA
de

8

M
Mantemento
d 2 UTA
de

7

M
Mantemento
d 1 UTA
de

5

M
Mantemento
d 0,5 UTA
de

3

v.

8

Puntuación especcífica para pro
oxectos enmaarcables na Leei de Recupe
eración
de terrras abandonados e plans estratéxicos.
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PROXECTOS PRODU
UTIVOS:

5.1

5 IMPACTO SOBRE O TER
RRITORIO
Actividadees estratéxicass (sector agrofforestal*, term
mal,
mediambieental e servizo
os sociais**)
Proxectos enmarcadoss dentro da Lei de recuperación da terra
agraria de Galicia ou nalgúns dos insttrumentos da lei.
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Proxectos enmarcados en Plans esstratéxicos se
ectorias de ámbito
comarcal ou
o local.

P
PÚBLICOS
PROXECTOS NON PRODUTIVOS

4.2

Incidencia so
obre colectivo
os determinad
dos: mocidade
e, promoción da
d
igualdade, in
ntegración dee colectivos dee especial dificcultade.
Beneficiarioss aos que vaid
dirixido especííficamente o proxecto
p
(acumulable)
Discapacitados
Mulleres
Infancia, xu
uventude ou teerceira idade
Colectivos en
e risco de exclusión social
Proxectos en
nmarcados na Leiou Plan ap
probados
Proxectos en
nmarcados de
entro da Lei de
d recuperació
ón da terra
agraria de Galicia ou nalggunhas dos insstrumentos da lei.
nmarcados en
n plans Estratéxicos Sectorrias de ámbito
o
Proxectos en
comarcal ou local.

20
10
10
0
10
0
10
0
10
0
10

10
0

NON PRODUTIVOS PRIVADOS
4 IMPACTO SOBRE O TER
RRITORIO

Asinado por: SANTE RIVEIRA, INES
Cargo: Directora Xeral
Data e hora: 20/04/2021 13:02:30

4.1.

35

Proxectos enmarcados na Lei ou plan
ns aprobadoss
Proxectos enmarcados dentro da Leii de recuperacción da terra
agraria de Galicia ou naalgunhas dos instrumentos
i
s da lei.
Proxectos enmarcados en Plans estraatéxicos Secto
orias de ámbiito
comarcal ou
o local.

10

10

Xinzo, 08 de
d abril de 20
021
Asinad
do

G
Gumersindo
Laamas Alvar
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