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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de desem-
bre de 2018, del director de l’Agència Valenciana de 
Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es con-
voquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Pro-
grama de desenvolupament rural de la Comunitat Valen-
ciana 2014-2020, Suport per a la realització d’operacions 
d’acord amb l’estratègia de desenvolupament local par-
ticipatiu, dels grups d’acció local LEADER 2014-2020. 
Segona ronda de presentació de projectes. [2018/12311]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de 
diciembre, del director de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan las 
ayudas previstas en la submedida 19.2 del Programa de 
desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, 
Apoyo para la realización de operaciones conforme a la 
estrategia de desarrollo local participativo, de los Grupos 
de Acción Local LEADER 2014-2020. Segunda ronda de 
presentación de proyectos. [2018/12311]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451, de 
26 de diciembre de 2018, se ha publicado la disposición de referencia. 
Se han detectado los siguientes errores en dicha publicación, que se 
rectifican como sigue.

En el apartado tercero, Financiación de las ayudas,
Donde dice:
2. La dotación presupuestaria se hará con cargo a la Sección 12, 

Entidad 91, Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, capí-
tulo VII, línea SO833000, hasta un importe máximo de 11.000.000 de 
euros, con la siguiente distribución de anualidades:

2018 2019 2020

2.000.000 euros 8.000.000 euros 1.000.000 euros

Debe decir:
2. La dotación presupuestaria se hará con cargo a la Sección 12, 

Entidad 91, Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, capí-
tulo VII, línea SO833000, hasta un importe máximo de 11.000.000 de 
euros, con la siguiente distribución de anualidades:

2019 2020 2021

2.000.000 euros 8.000.000 euros 1.000.000 euros

València, 28 de diciembre de 2018.– El director de la Agencia 
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria: Francisco Rodríguez Mule-
ro.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8451, de 
26 de desembre de 2018, ha sigut publicada la disposició de referència. 
Han estat detectats les següents errades en aquesta publicació, que es 
rectifiquen com segueix.

En l’apartat tercer. Finançament de les ajudes,
On diu:
2. La dotació pressupostària es farà a càrrec de la secció 12, entitat 

91, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, capítol VII, línia 
SO833000, fins a un import màxim d’11.000.000 d’euros, amb la dis-
tribució d’anualitats següent:

2018 2019 2020

2.000.000 euros 8.000.000 euros 1.000.000 euros

Ha de dir:
2. La dotació pressupostària es farà a càrrec de la secció 12, entitat 

91, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, capítol VII, línia 
SO833000, fins a un import màxim d’11.000.000 d’euros, amb la dis-
tribució d’anualitats següent:

2019 2020 2021

2.000.000 euros 8.000.000 euros 1.000.000 euros

València, 28 de desembre de 2018.– El director de l’Agència Valen-
ciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.
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