esenvolvemento Comarca de
Presidente da Asociación de Dese
Ordes
Oficina Comarcal Xunta de Galicia
licia, 1º Andar. Rúa de Galicia , s/n
15680 Ordes
A Coruña

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
GD “Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes”,
Ord
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 da Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes
Rúa Galicia s/n
15680 Ordes
A Coruña

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 26 de
decembro de 2016. Posteriormente, e por indicación de Agader, elévase a puntuación mínima (ou "nota
de corte") a 20 puntos tanto para os proxectos produtivos como non produtivos. Polo tanto, os
proxectos deberán acadar unha puntuación mínima de 20 puntos para optar a unha axuda.
A versión consolidada das normas de xestiónos 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
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(Por delegación. Resolución do 24.07.2013. DOG nº 148,do 5 de agosto)

Miguel Ángel Pérez Dubois.

ANEXO I
V.1 NORMAS PARA A IMPLEMENTACIÓN E XESTIÓN DO PROGRAMA
O proceso de selección de proxectos por parte deste GDR seguirá o esquema proposto pola Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural, dependente da Consellaría do Medio Rural e, en todo caso,
seguirá necesariamente a seguinte secuencia:

Convocatorias selección
de proxectos

Solicitude de axuda

Avaliación

Rexistro do GDR

Equipo técnico do GDR

Control de Elixibilidade

Selección/non selección

AGADER

X.D. DO GDR

Resolución
AGADER

Beneficiario

Se as peticións de cada ano esgotan os fondos previstos no cadro financeiro na anualidade
correspondente, todas as peticións dese ano que se presenten con posterioridade serán instruídas
normalmente pero quedarán por resolver. Cando comece o ano seguinte todos os expedientes que
conten coa validación por parte de Agader do Informe do Control de Elixibilidade con data 31 de
decembro, serán sometidos, xunto cos expedientes da primeira convocatoria do seguinte ano á
selección do órgano de decisión do GDR por concorrencia entre eles, é dicir, aprobándose primeiro
os que máis puntuación obteñan no baremo. Se os fondos da nova anualidade chegan para todos
os proxectos iranse seleccionando por rigorosa orde de puntuación ate esgotar a anualidade.
Os proxectos que non puideran finalmente ser seleccionados, por estar esgotados os fondos,
quedarían excluídos, podendo os promotores, se así o desexan, quedar nunha lista de agarda a
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expensas de que se volva a dispoñer de fondos.

LÍMITES DE AXUDA PÚBLICA MÁXIMA.
SUBMEDIDA 19.2: APOIO PARA A REALIZACIÓN DE OPERACIÓNS CONFORME A
EDLP

PROXECTOS DE NATUREZA PRODUTIVA
A intensidade de axuda que poder percibir un proxecto produtivo non excederá dos seguintes límites
porcentuais e cuantitativos:
Intensidade mínima da axuda : 30 % do gasto elixible
Porcentaxe máximo da axuda. Ate o 50% sobre o gasto subvencionable
Importe máximo da axuda: 200.000 euros por proxecto.
Os proxectos que se amparen no Regulamento (CE) Nº 1407/2013 , da Comisión do 18 de
decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de mínimis, limitaranse
a un máximo de 200.000 euros por promotor durante un período de tres exercicios fiscais.
PROXECTOS DE NATUREZA NON PRODUTIVA
Intensidade mínima da axuda : 30 % do gasto elixible
Porcentaxe máximo da axuda. Ate o 90 % dos gastos elixibles, sen prexuízo dos límites que de ser o
caso, se establezan sobre a base da tipoloxía de proxectos que se establece nas bases reguladoras
para a selección das estratexias de desenvolvemento rural e para a selección e recoñecemento dos
GDR como entidades colaboradoras.
Importe máximo da axuda: 200.000 euros.
Para estes efectos, terán a consideración de proxectos non produtivos aqueles promovidos por
entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais en man
común ou as súas mancomunidades, que non supoñan o inicio ou o desenvolvemento dunha
actividade económica. No suposto de que o proxecto constitúa unha actividade económica, terá a
consideración de non produtivo cando os ingresos que se xeren procedan de taxas no caso de
proxectos promovidos por entidades públicas locais. No resto dos casos, tanto para os proxectos
promovidos por entidades públicas locais en que os ingresos proceden de prezos públicos como nos
casos de proxectos promovidos por outros promotores distintos ás entidades públicas locais, os
proxectos poderán ter a consideración de non produtivos cando o beneficio neto non chegue a
superar o valor de capitalización do investimento ao xuro legal do diñeiro. En todo caso, esixirase
que os proxectos non produtivos teñan un interese público ou colectivo, é dicir, deberán ser
proxectos que afecten, interesen ou beneficien dalgún xeito o conxunto da poboación en xeral.
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Limitacións:
•

Locais sociais: 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 € por
proxecto.

SUBMEDIDA 19.3: COOPERACIÓN
Dado que os proxectos de cooperación nos que o GDR poida participar serán obxecto dunha
convocatoria específica, as normas de xestión deste tipo de proxectos axustaranse ás que rexan na
mencionada convocatoria.

SUBMEDIDA 19.4: AXUDA PARA OS CUSTES CORRENTES DA ESTRATEXIA DE
DESENVOLVEMENTO LOCAL E PARA A ANIMACIÓN
SUBMEDIDA 19.4.A: CUSTOS CORRENTES DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL
Esta submedida comprende os gastos necesarios en que incorren os GDR para a posta en práctica
da E.D.L.P.

dentro dos límites do cadro financeiro que figure como anexo ao convenio de

colaboración que asinen con Agader tendo en conta os importes máximos autorizados por Agader
anualmente, de acordo co disposto nas bases de selección de programas e de GDR.
Porcentaxe máximo da axuda.
A.

Regra Xeral: ate o 100% sobre o gasto subvencionable.

B.

Limitacións:
•

Gastos de Persoal: Serán de aplicación os límites establecidos na normativa de
aplicación.

•

Asistencias técnicas: Estes gastos precisarán autorización previa da AGADER e
limitaranse á porcentaxe máxima que se estableza no réxime de axudas e nos convenios
de colaboración que se asinen cos GDR.

•

Axudas de custo, gastos de representación institucional, gastos por desprazamentos ou
gastos asociados ás reunións dos órganos de decisión do GDR: Limitaranse as contías
máximas que se establezan no réxime de axudas e nos convenios de colaboración que
se asinen cos GDR.

SUBMEDIDA 19.4.B: ANIMACIÓN E PROMOCIÓN TERRITORIAL
Comprende os gastos necesarios en que incorren os GDR para a promoción e difusión do seu
territorio e da súa E.D.L.
Os gastos destinados a animación e promoción territorial financiaranse dentro dos límites do cadro
financeiro anexo ao convenio de colaboración que asine o GDR con AGADER, tendo en conta os
importes máximos autorizados por Agader anualmente, de acordo cos importes máximos
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autorizados por Agader anualmente, de acordo co disposto nas bases de selección de programas e
de GDR.
Porcentaxe máximo da axuda.

C.

Regra Xeral: ate o 100% sobre o gasto subvencionable.

D.

Limitacións:
o Gastos derivados da organización e/ou asistencia do equipo técnico do GDR a eventos
de información, sensibilización, difusión e promoción da estratexia (viaxe e asistencia a
feiras,...) e Asistencias técnicas para a promoción e difusión da Estratexia: Estes gastos
precisarán autorización previa da AGADER limitaranse á porcentaxe máxima que sobre o
importe anual de fondos públicos asignados para custos correntes e animación de cada
GDR se estableza no réxime de axudas e no convenio de colaboración

ESTAS LIMITACIÓNS XENÉRICAS PODERÁN SER MODIFICADAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE AGADER,
POLO GDR POR MOR DUNHA MELLOR XESTIÓN DO PROGRAMA E UN MAIOR NÚMERO DE
PROXECTOS AUXILIADOS, SEMPRE EN CANDO NON AFECTE ÓS PROXECTOS EN CURSO.

CRITERIOS PARA A SELECCIÓN E PRIORIZACIÓN DE PROXECTOS.
Establécese un baremo aplicable obrigatoriamente a todos os proxectos obxecto da axuda do
programa Leader. Este baremo deberá se aprobado por Agader, será publico (estará a disposición
de todos os interesados na sede do GDR) e obxectivo (aplicarase por igual a todos os proxectos de
forma de forma uniforme). A valoración que se faga dos proxectos (resultante de aplicar o baremo)
determinará a porcentaxe de subvención dos mesmos.
Para que un proxecto poida ser baremado e subvencionado deberá cumprir en primeiro lugar os

requisitos de subvencionalidade que a continuación se enumeran:


Viabilidade: no caso de proxectos non produtivos o proxecto debe ser viábel técnica, e
financeiramente. Nos proxectos produtivos requirirase, ademais, viabilidade económica.



Adecuación do proxecto á estratexia definida no programa de desenvolvemento.



Deben axustarse á normativa sectorial, que lles resulte de aplicación.



Deben ser finalistas e estar localizados en territorio elixible.

Unha vez superados os requisitos de subvencionalidade, procederase á aplicación do baremo. O
baremo constará duns criterios para avaliar os proxectos produtivos e outros para avaliar os
proxectos non produtivos.
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V.2 BAREMO, PORCENTAXES DE AXUDA E CONTÍA DA
SUBVENCIÓN.
Os proxectos aprobados serán baremados segundo o seu carácter produtivo ou non produtivo
aplicando o baremo que figura a continuación e que debe ser previamente aprobado por AGADER.
A porcentaxe de axuda e a súa contía determinarase en base a puntuación obtida polo proxecto en
aplicación do baremo aprobado. As regras que rexen o baremo son as que se recollen a
continuación.

PROXECTOS DE CARÁCTER PRODUTIVO
REGRA XERAL PARA A ASIGNACIÓN DAS PORCENTAXES DE AXUDA
Puntuación mínima (nota de corte): os proxectos deberán acadar unha puntuación mínima de 20
puntos no baremo, correspondendo unha porcentaxe de axuda mínima do 20 %.
Por cada punto adicional a partir da nota de corte (20 puntos) a porcentaxe de axuda increméntase
adicionalmente en 0,66667 puntos porcentuais (0,66667%).
Cunha puntuación maior ou igual a 65 puntos acádase a porcentaxe de axuda máxima que pode
acadar o 50% do investimento subvencionable.
Importe máximo de axuda por promotor:
200.000 € baixo o réxime de mínimis durante un período de tres exercicios fiscais.
BAREMO PARA PROXECTOS PRODUTIVOS

1.- UBICACIÓN XEOGRÁFICA DO PROXECTO: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
E DEMOGRÁFICAS

1.1 Renda dispoñible Bruta (2009) do Concello onde se localiza o proxecto

MÁXIMO 40
PUNTOS

Máximo 5 puntos

RDB maior do 75% e menor ou igual ó 80% da media galega. TORDOIA

5

RDB maior do 80% e menor ou igual ó 85% da media galega. TRAZO

4

RDB maior do 85% e menor ou igual ó 90% da media galega. MESÍA E

3

RDB maior do 90% e menor ou igual ó 95% da media galega. FRADES, ORDES

2

RDB maior do 95%

0

CERCEDA

E OROSO

1.2 Índice de paro (% parados respecto poboación 16-64 anos). Datos IGE
decembro de 2014

Máximo 5 puntos

Índice de paro maior ao 13 % - ORDES

5

índice de paro maior ao 12 % e menor ou igual 13 %

4

Índice de paro maior ao 11% e menor ou igual 12 % - OROSO

3

Índice de paro maior ao 10 % e menor ou igual 11 % - FRADES, MESÍA, TORDOIA
E TRAZO

Índice de paro maior ao 9 % e menor ou igual 10 % - CERCEDA
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MÁXIMO 100
PUNTOS

1.3 Densidade de poboación (hab. 2014/km2 do Concello no que se localiza
o proxecto
Densidade de poboación menor a 30 hab./Km2 - MESÍA E TORDOIA

2
1

Máximo 5 puntos
5

Densidade de poboación maior ou
hab./km2 - CERCEDA, FRADES E TRAZO
Densidade de poboación maior ou
hab./km2
Densidade de poboación maior ou
hab./km2 - ORDES
Densidade de poboación maior ou
hab./km2 - OROSO

igual a 30 hab/km e menor de 50
igual a 50 hab/km e menor de 70
igual a 70 hab/km e menor de 90
igual a 90 hab/km e menor de 110

1.4 Variación de poboación entre 2009 e 2014 no Concello no que se
localiza o proxecto.
Caída da poboación superior ó 8,00 %. - FRADES E TORDOIA
Caída da poboación maior ou igual ó 6,00 % e menor ó
MESÍA

3
2
1

Máximo 5 puntos
5

8,00%. CERCEDA E

4

Caída da poboación maior ou igual ó 3,00 % e menor ó 6%. TRAZO

3

Caída da poboación maior ou igual ó 0,00 % e menor ó 2,00 %.

2

Incremento da poboación menor ó 6%. ORDES E OROSO

1

1.5 Núcleo ou entidades de poboación no que se localiza o proxecto
(poboación total de parroquias). Nomenclator ano 2014

Máximo 10 puntos

Poboación menor ou igual a 200 hab

10

Poboación maior de 200 e menor ou igual a 400 hab

9

Poboación maior de 400 e menor ou igual a 600 hab

8

Poboación maior de 600 e menor ou igual a 800 hab

7

Poboación maior de 800 e menor ou igual a 1.000 hab

6

Poboación maior de 1.000 e menor ou igual a 1.200 hab

5

Poboación maior de 1.200 e menor ou igual a 1.400 hab

4

Poboación maior de 1.400 e menor ou igual a 1.600 hab

3

Poboación maior de 1.600 e menor ou igual a 2.000 hab

2

Poboación maior de 2.000 e menor ou igual a 4.000 hab

1

Poboación da parroquia maior ou igual de 4.000 hab

0

1.6 Taxa de envellecemento do concello (porcentaxe de poboación > 64
anos), segundo datos do IGE para o ano 2014
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4

Índice maior ou igual ao 45%.
Índice maior ou igual ao 35% e menor do 45%. TORDOIA
Índice maior ou igual ao 25% e menor do 35%. CERCEDA, FRADES, MESÍA E
TRAZO

Máximo 10 puntos
10
8
6

Índice maior ou igual ao 15% e menor do 25%. ORDES

4

Índice maior ou igual ao 5% e menor do 15%. OROSO

2

Índice menor ao 5%..

0

2.- CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR

Colectivo ao que pertence (os puntos son acumulables ata o límite de 20
puntos)

Máximo
20 puntos

Proxecto promovidos por unha persoa con discapacidade maior ou igual ó
33% ou por unha entidade na que polo menos o 25% dos socios teñan unha
discapacidade maior ou igual ó 33%

20

Proxecto promovidos por unha muller ou por unha entidade na que alúmenos
o 50% dos socios sexa unha muller

18

Proxecto promovidos por unha persoa menor de 41 anos ou por unha
entidade na que polo menos o 50% dos socios sexan menores de 41 anos

15

Proxecto promovidos por unha persoa inmigrante ou emigrante retornado ou
por unha entidade na que polos menos o 25% dos socios sexan inmigrantes
ou emigrantes retornados

12

Proxecto promovidos por unha persoa maior de 55 anos ou por unha
entidade na que alúmenos o 50% dos socios sexan maiores de 55 anos

10

Proxecto promovidos por unha persoa ou persoas integradas nalgún
programa de reinserción social

8

Proxecto promovidos por unha persoa con idade comprendida entre os 41 e
os 55 anos ou por unha entidade na que alomenos o 50% dos socios teñan a
idade comprendida entre os 41 e os 55 anos
Proxecto promovido por unha entidade de economía social ou que teña por
obxecto a creación dese tipo de entidade (cooperativa, sociedade laboral,
centro especial de emprego …..)

3.- INCIDENCIA SOBRE O EMPREGO
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MÁXIMO 20
PUNTOS

7
6

MÁXIMO 25 PUNTOS

3.1 Volume de empregos xerados (tomados como UTA: é dicir, ao número
de persoas que traballan na empresa a tempo completo durante o ano de
que se trate. O traballo das persoas que non traballan todo o ano, ou
traballan a tempo parcial, independentemente da duración do seu traballo,
ou o traballo estacional, cóntanse como fraccións de UTA.)

Máximo 10 puntos

Por cada emprego creado en termos UTA 2,5 puntos ata un máximo de 10
puntos. As fraccións de UTA computaranse de xeito proporcional. Para
poder valorar este ítem, deberase crear como mínimo 0, 25 UTA

10

3.2 Contratación de colectivos desfavorecidos (persoas con discapacidade
ou risco de exclusión social, mulleres, inmigrantes ou emigrantes
retornados, perceptores Risga, parados de longa duración, menores de 35

10 puntos

anos e desempregados maiores de 55 anos)

Por cada emprego creado en termos UTA 2,5 puntos ata un máximo de 10
puntos. As fraccións de UTA computaranse de xeito proporcional. Para
poder valorar este ítem, deberase crear como mínimo 0, 25 UTA

3.3 Mantemento do emprego: M = investimento aceptado/media de
traballadores do ano anterior.
Se M é inferior ou igual a 60.000 euros
Se M é maior a 60.000 e menor ou igual a 120.000 euros

5

1

4.- IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

MÁXIMO 15 PUNTOS

4.1 Correspondencia cos eixos principais da estratexia do GDR

Máximo 6 puntos

Servizos de igualdade e benestar á poboación, tales como centros de
inclusión e emerxencia social, centros de integración, inserción ou inclusión
socio laboral para mulleres e discapacitados, comunidades marxinais e
inmigrantes escolas infantís e similares, actuacións no coidado das
persoas maiores e promoción dun envellecemento activo e saudable (pisos
tutelados, vivendas comunitarias, centros de día ...)
Iniciativas no sector das TICs e NTI e de eficiencia enerxética
e

valorización

de

produtos

6

5
agro

4

Creación de empresas en sectores distintos ao primario (agricultura,
gandeira e forestal)

3

Ampliación / modernización de empresas en sectores distintos ao primario
(agricultura, gandeira e forestal)

2

Conservación e mellora do patrimonio natural, culturas e histórico artístico

1

4.2 Empresas provedoras locais
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Máximo 5 puntos

3

Se M é maior a 120.000 e menor ou igual a 240.000 euros

Diversificación, transformación
alimentarios e forestais

10

Proxectos que nos investimentos iniciais participen empresas provedoras
do territorio da comarca de Ordes cun mínimo do 25 % dos custos elixibles
totais

Máximo 3 puntos

3

4.3 Dispor das seguintes certificacións expedidas por unha entidade
acreditada na ENAC e/ou dispor da marca galega de excelencia en
igualdade (artigo 28 do Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro; D.O.G. nº 35,
do 19 de febreiro). No caso de ter varios puntuarase tan só un deles

Máximo 6 puntos

Certificación en sistemas de calidade

6

Certificación en sistemas de xestión ambiental

6

Certificación en xestión de responsabilidade social

6

2.- PROXECTOS DE CARÁCTER NON PRODUTIVO
REGRA XERAL PARA A ASIGNACIÓN DAS PORCENTAXES DE AXUDA
PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE ALTA (PORCENTAXE MÁXIMO DE AXUDA DO 90 %)
Puntuación mínima (nota de corte): 20 puntos correspondendo unha porcentaxe de axuda mínima
do 71 %.
Por cada punto adicional a partir da nota de corte (20 puntos) a porcentaxe de axuda increméntase
adicionalmente en 0, 38 puntos porcentuais (0,38 %).
Cunha puntuación maior ou igual a 70 puntos acádase a porcentaxe de axuda máxima do 90 %.
Importe máximo de axuda por proxecto: 200.000 euros.
Considéranse proxectos non produtivos de prioridade alta os seguintes:
a.

Servizos de igualdade e benestar á poboación, tales como centros de inclusión e
emerxencia social, centros de integración, inserción ou inclusión socio laboral para
discapacitados, comunidades marxinais e inmigrantes escolas infantís e similares,
actuacións no coidado das persoas maiores e promoción dun envellecemento
activo e saudable (pisos tutelados, vivendas comunitarias, centros de día ...)

b.

Implantación de TICs no medio rural, tales como telecentros, aulas de informática,
banda ancha, plataformas dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral.

c.

Proxectos que teñan por obxecto á preservación do Medio Ambiente, a mitigación
do cambio climático ou a redución de emisións de carbonos. Utilización de enerxías
alternativas, mellora e aforro enerxético, etc.
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE MEDIA (PORCENTAXE MÁXIMO DE AXUDA DO 70 %)
Puntuación mínima (nota de corte): 20 puntos correspondendo unha porcentaxe de axuda mínima
do 51%.
Por cada punto adicional a partir da nota de corte (20 puntos) a porcentaxe de axuda increméntase
adicionalmente en 0, 38 puntos porcentuais (0,38%).

Cunha puntuación maior ou igual a 70 puntos acádase a porcentaxe de axuda máxima do 70%.
Importe máximo de axuda por proxecto: 200.000 euros.
Considéranse proxectos non produtivos de prioridade media os seguintes:
a.

Actuacións de recuperación patrimonial, paisaxística e etnográfica, tales como actuacións
ambientais, aulas de natureza, centros de interpretación, museos, intervencións
arqueolóxicas, recuperación de construcións de interese arquitectónico, social ou cultural.

b.

Centros de promoción de recursos ou puntos de información turística.

c.

Ludotecas, áreas recreativas, parques ou espazos de ocio, rutas de sendeirismo e similares.

d.

Construción, ampliación e reforma de centros sociais, así como o seu equipamento.
Só serán subvencionables proxectos en centros de uso aberto á poboación en xeral, sendo a
axuda máxima de 50.000 € por proxecto.

PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE BAIXA (PORCENTAXE MÁXIMO DE AXUDA DO 50%)
Puntuación mínima (nota de corte): 20 puntos correspondendo unha porcentaxe de axuda mínima
do 30 %.
Por cada punto adicional a partir da nota de corte (20 puntos) a porcentaxe de axuda increméntase
adicionalmente en 0, 40 puntos porcentuais (0,40%).
Cunha puntuación maior ou igual a 70 puntos acádase a porcentaxe de axuda máxima do 50%.
Importe máximo de axuda por proxecto: 200.000 euros.
Considéranse proxectos non produtivos de prioridade baixa os seguintes:
a.

Instalacións deportivas, en coordinación co mapa de dotacións da Dirección Xeral de
Deportes da Xunta de Galicia.

b.

Sinalización de recursos turísticos.

c.

Participación en certames, eventos, feiras, edición de libros, mapas, guías, páxinas web e
concursos vinculados á valorización dos recursos do territorio.

d.

Eventos de difusión ou estudos vinculados á valorización dos recursos do territorio.

e.

Todos aqueles outros que, sendo subvencionables, non sexan de prioridade alta ou media
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Non serán elixibles dentro das estratexias de desenvolvemento rural os proxectos de sinalización
territorial, nin os proxectos de infraestruturas asociadas a servizos de prestación obrigatoria por
parte das entidades locais ou servizos esenciais declarados de reserva a favor das entidades locais,

nos termos establecidos nos artigos 26 e 86.3º, da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local.

BAREMO PARA PROXECTOS NON PRODUTIVOS

1.- UBICACIÓN XEOGRÁFICA DO PROXECTO: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
E DEMOGRÁFICAS

1.1 Renda dispoñible Bruta (2009) do Concello onde se localiza o proxecto

MÁXIMO 100
PUNTOS

MÁXIMO 40
PUNTOS

Máximo 5 puntos

RDB maior do 75% e menor ou igual ó 80% da media galega. TORDOIA

5

RDB maior do 80% e menor ou igual ó 85% da media galega. TRAZO

4

RDB maior do 85% e menor ou igual ó 90% da media galega. MESÍA E

3

CERCEDA

RDB maior do 90% e menor ou igual ó 95% da media galega. FRADES, ORDES

2

E OROSO

RDB maior do 95%.

0

1.2 Índice de paro (% parados respecto poboación 16-64 anos). Datos IGE
decembro de 2014

Máximo 5 puntos

Índice de paro maior ao 13 % - ORDES

5

índice de paro maior ao 12 % e menor ou igual 13 %

4

Índice de paro maior ao 11% e menor ou igual 12 % - OROSO

3

Índice de paro maior ao 10 % e menor ou igual 11 % - FRADES, MESÍA, TORDOIA

2

E TRAZO

Índice de paro maior ao 9 % e menor ou igual 10 % - CERCEDA

1.3 Densidade de poboación (hab. 2014/km2 do Concello no que se localiza
o proxecto

1

Máximo 5 puntos

CVE: 5uOjjrAai6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Densidade de poboación menor a 30 hab./Km2 - MESÍA E TORDOIA
Densidade de poboación maior ou
hab./km2 CERCEDA, FRADES E TRAZO
Densidade de poboación maior ou
hab./km2
Densidade de poboación maior ou
hab./km2 ORDES
Densidade de poboación maior ou
hab./km2 OROSO

igual a 30 hab/km e menor de 50
igual a 50 hab/km e menor de 70
igual a 70 hab/km e menor de 90
igual a 90 hab/km e menor de 110

1.4 Variación de poboación entre 2009 e 2014 no Concello no que se localiza o
proxecto.

5
4
3
2
1

Máximo 5
puntos

Caída da poboación superior ó 8,00 %. - FRADES E TORDOIA

5

Caída da poboación maior ou igual ó 6,00 % e menor ó

4

8,00%. CERCEDA E MESÍA

Caída da poboación maior ou igual ó 3,00 % e menor ó 6%. TRAZO

3

Caída da poboación maior ou igual ó 0,00 % e menor ó 2,00 %.

2

Incremento da poboación menor ó 6%. ORDES E OROSO

1

1.5 Núcleo ou entidades de poboación no que se localiza o proxecto (poboación total
de parroquias).
Poboación menor ou igual a 200 hab

10

Poboación maior de 200 e menor ou igual a 400 hab

9

Poboación maior de 400 e menor ou igual a 600 hab

8

Poboación maior de 600 e menor ou igual a 800 hab

7

Poboación maior de 800 e menor ou igual a 1.000 hab

6

Poboación maior de 1.000 e menor ou igual a 1.200 hab

5

Poboación maior de 1.200 e menor ou igual a 1.400 hab

4

Poboación maior de 1.400 e menor ou igual a 1.600 hab

3

Poboación maior de 1.600 e menor ou igual a 2.000 hab

2

Poboación maior de 2.000 e menor ou igual a 4.000 hab

1

Poboación da parroquia maior ou igual de 4.000 hab

0

1.6 Taxa de envellecemento do concello (porcentaxe de poboación > 64 anos),
segundo datos do IGE para o ano 2014
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Máximo
10 puntos

Máximo
10 puntos

Índice maior ou igual ao 45%.

10

Índice maior ou igual ao 35% e menor do 45%. TORDOIA

8

Índice maior ou igual ao 25% e menor do 35%. CERCEDA, FRADES, MESÍA E TRAZO

6

Índice maior ou igual ao 15% e menor do 25%. ORDES

4

Índice maior ou igual ao 5% e menor do 15%. OROSO

2

Índice menor ao 5%..

0

2 CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR E ÁMBITO DE ACTUACIÓN DO PROXECTO

2.1 Características do promotor

Máximo
10 puntos

Proxectos promovidos por entes supramunicipales, mancomunidades de Concellos
consorcios e outras entidades de ámbito supramunicipal. En caso de promotores
privados: implicación de varias entidades

10

Proxecto promovido por un Concello

7

Proxecto promovido por una entidade privada sen ánimo de lucro

5

2.2 Ámbito de repercusión do proxecto: Repercusión, impacto ou interese do proxecto
para o territorio segundo a poboación total beneficiada segundo o establecido no
plan de xestión que será validado por AGADER e se convertirá nun compromiso
durante o período de permanencia do investimento.
O proxecto ten ámbito supra municipal (afecta a poboación de máis dun concello)

Máximo
10 puntos
10

Ten ámbito municipal (afecta a poboación de todo o municipio)

7

Afecta a poboación dunha parroquia

3

3.- IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

MÁXIMO
40 puntos

3.1 Correspondencia cos eixos principais da estratexia do GDR

Máximo
20 puntos

Servizos de igualdade e benestar á poboación: centros de inclusión e emerxencia
social, centros de integración, inserción ou inclusión socio laboral para mulleres e
discapacitados, comunidades marxinais e inmigrantes escolas infantís e similares,
actuacións no coidado das persoas maiores e promoción dun envellecemento activo
e saudable (pisos tutelados, vivendas comunitarias, centros de día..)
Implantación de TICs no medio rural, tales como tele centros, aulas de informática,
banda ancha, plataformas dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral
Proxectos que teñan por obxecto á preservación do Medio Ambiente, a mitigación do
cambio climático ou a redución de emisións de carbonos. Utilización de enerxías
alternativas, mellora e aforro enerxético, etc (OP7 do plan de acción)
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MÁXIMO 20
PUNTOS

Investimentos de conservación e posta en valor do patrimonio natural, cultural e
histórico artístico (OP8 e OP10 do Plan de Acción).
Actuacións de recuperación patrimonial, paisaxística e etnográfica, tales como
actuacións ambientais, aulas de natureza, centros de interpretación, museos,
intervencións arqueolóxicas, recuperación de construcións de interese arquitectónico,
social ou cultural.

20

18

15

10

Servizos e infraestruturas que favorezan o asociacionismo e/ou as actividades
culturais (locais sociais, centros de recursos, etc) (OP9 e OP10 do plan de acción)

8

Infraestruturas de ocio e turísticas a pequena escala (ludotecas, parques ou espazos
de ocio, PIT, instalacións deportivas, …). Sinalización turística (OP9 do Plan de Acción)

5

3.2 Incidencia sobre colectivos desfavorecidos (persoas con discapacidade maiores,
dependentes, mulleres, nenos, inmigrantes …)

Máximo
20 puntos

As actuacións fundamentais do proxecto están dirixidas especificamente a algún dos
colectivos desfavorecidos recoñecidos nestes criterios de selección

20

ANEXOS DO BAREMO.
Anexo I: Táboa para valorar o criterio 1.1 do baremo tanto en proxectos produtivos como non
produtivos. Renda dispoñible bruta. IGE 2009: porcentaxe sobre a media galega
Renda Dispoñible
Bruta

% Sobre a RDB
galega

CERCEDA

13.383,68 €

89,43 %

FRADES

13.523,73 €

90,37 %

MESÍA

12.992,20 €

86,81 %

ORDES

14.032, 08 €

93,76 %

OROSO

14.097,87 €

94,20 %

TORDOIA

11.835,74 €

79,09 %

TRAZO

12.356,03 €

82,56 %

CONCELLO

PUNTOS CRITERIO
3
2
3
2
2
5
4

Anexo II: Táboa para valorar o criterio 1.2 do baremo tanto en proxectos produtivos como non
produtivos. Índice de Paro decembro de 2014: % parados respecto da poboación en idade de
traballar (16-64 anos)
CONCELLO

ÍNDICE DE PARO

PUNTOS CRITERIO

9,61 %

1

FRADES

10,60 %

2

MESÍA

10,30 %

2

ORDES

13,27 %

5

OROSO

11,65 %

3

TORDOIA

10,01 %

2

TRAZO

10,00 %

2
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CERCEDA

Anexo III: Táboa para valorar o criterio 1.3 do baremo tanto en proxectos produtivos como non
produtivos IGE 2014
DENSIDADE

PUNTOS

POBOAC. 2014

CRITERIO

CERCEDA

46,33

4

FRADES

30,45

4

MESÍA

26,10

5

ORDES

81,70

2

OROSO

101,93

1

TORDOIA

29,74

5

TRAZO

32,59

4

CONCELLO

Anexo IV: Táboa para valorar o criterio 1.4 do baremo tanto en proxectos produtivos como non
produtivos. Porcentaxe de variación da poboación
VARIACIÓN DA POBOACIÓN

PUNTOS

2009-2014

CRITERIO

CERCEDA

-7,43 %

4

FRADES

-8,17 %

5

MESÍA

-6,05 %

4

ORDES

0,68 %

1

OROSO

5,91 %

1

-14,59 %

5

-5,63 %

3

CONCELLO

TORDOIA
TRAZO

Anexo V: Táboa para valorar o criterio 1.5 do baremo tanto en proxectos produtivos como non
produtivos. Habitantes das parroquias do territorio da comarca de Ordes

CONCELLO

PARROQUIA

POBOACIÓN

PUNTOS

As Encrobas

415

8

Cerceda

Cerceda

1.919

2

Cerceda

Meirama

412

8

Cerceda

Queixas

888

6

Cerceda

Rodís

1.277

4
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Cerceda
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Cerceda

Xesteda

354

9

Frades

Abellá

449

8

Frades

Añá

147

10

Frades

Aiazo

168

10

Frades

Céltigos

129

10

Frades

Frades

130

10

Frades

Gafoi

283

9

Frades

Galegos

223

9

Frades

Ledoira

149

10

Frades

Mesos

91

10

Frades

Moar

286

9

Frades

Papucín

287

9

Frades

Vitre

167

10

Mesía

Albixoi

161

10

Mesía

Bascoi

171

10

Mesía

Boado

159

10

Mesía

Bruma

45

10

Mesía

Cabrui

197

10

Mesía

Castro

102

10

Mesía

Cumbraos

234

9

Mesía

Lanzá

161

10

Mesía

Mesía

421

8

Mesía

Olas

298

9

Mesía

Visantoña

559

8

Mesía

Xanceda

341

9

Ordes

Ardemil

1.020

5

Ordes

Barbeiros

237

9

Ordes

Beán

297

9

Ordes

Buscás

538

8
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Ordes

Leira

672

7

Ordes

Lesta

220

9

Ordes

Mercurín

272

9

Ordes

Montaos

823

6

Ordes

Ordes

7.542

0

Ordes

Parada

316

9

Ordes

Pereira

330

9

Ordes

Poulo

333

9

Ordes

Vilamaior

339

9

Oroso

Calvente

94

10

Oroso

Cardama

153

10

Oroso

Deixebre

352

9

Oroso

Gándara

909

6

Oroso

Marzoa

208

9

Oroso

Os ánxeles

160

10

Oroso

Oroso

4.446

0

Oroso

Pasarelos

47

10

Oroso

Senra

293

9

Oroso

Trasmonte

494

8

Oroso

Vilarromarís

275

9

Tordoia

Andoio

295

9

Tordoia

Anxeriz

506

8

Tordoia

Bardaos

524

8

Tordoia

Cabaleiros

789

7

Tordoia

Castenda da Torre

376

9

Tordoia

Gorgullos

502

8

Tordoia

Leobalde

121

10

Tordoia

Numide

131

10

Tordoia

Tordoia

91

10

Tordoia

Viladabade

482

8

Trazo

Benza

334

9

Trazo

Berreo

265

9

Trazo

Campo

380

9

Trazo

Castelo

226

9

Trazo

Chaián

515

8

Trazo

Monzo

163

10

Trazo

Morlán

185

10

Trazo

Restande

295

9

Trazo

Trazo

185

10

Trazo

Vilouchada

127

10

Trazo

Xavestre

668

7

Anexo VI: Táboa para valorar o criterio 1.6 do baremo tanto en proxectos produtivos como non
produtivos.
CONCELLO

> 64 ANOS

PUNTOS CRITERIO

29,77%

6

Frades

29,90%

6

Mesía

32,59%

6

Ordes

21,98%

4

Oroso

13,95%

2

Tordoia

36,43%

8

Trazo

30,90%

6

Cerceda

Anexo VII: CRITERIO DE LOCALIZACIÓN XEOGRAFICA
No criterio 1, Localización Xeográfica, tanto en proxectos produtivos como non produtivos, cando o
proxecto sexa promovido por varias entidades ou afecte a varios territorios, en relación coa
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puntuación a outorgar asignarase a máis beneficiosa.
Anexo VIII: INCUMPLIMENTO DE CRITERIOS
O promotor deberá ter en conta que a pesar de que algúns dos criterios son valorados “a priori”, o
seu cumprimento efectivo comprobarase no momento da certificación/xustificación dos

investimentos. No caso de incumprimento realizarase unha rebaremación do proxecto e
consecuentemente producirase unha variación na porcentaxe de axuda concedida.
Anexo IX: CASO DE EMPATE
No caso de empate da puntuación entre varios proxectos, terá prioridade aquel cuxo ítem
“correspondencia cos eixos principais da Estratexia” obteña unha puntuación máis elevada.
De persistir o empate primaría, polo orde que se citan, os seguintes criterios de desempate:
1.

Creación de emprego. Terá preferencia o proxecto con maior numero de empregos (en termos
Uta)

2.

En caso de crear o mesmo emprego (ou non crealo) consideraríase o numero de empregos
consolidados.

3.

Data de presentación da documentación completa da solicitude de axuda.

Anexo X: LIMITACIÓNS SECTORIAIS ESPECÍFICAS DESTE G.D.R.
Deberán terse en conta as seguintes limitacións sectoriais:
1.

Creación, ampliación e modernización de establecementos comerciais por xunto.
Serán subvencionables en todo o territorio os seguintes epígrafes do I.A.E: 612.1; 612.2;
612.3; 612.4; 612.5; 612.9; 613; 614.1; 614.2; 615.2; 615.4; 616; 617 e 619 (agás 619.8)

2.

Creación, ampliación e modernización de establecementos comerciais polo miúdo.
Unicamente serán subvencionables en todo o territorio de actuación do GDR, os proxectos
enmarcados nos seguintes Epígrafes: 641; 642; 644; 647; 651; 652.2; 652.3; 652.4; 653;
659.5, 659.6 e 659.7

3.

Creación, ampliación e modernización de empresas de servizos e actividades profesionais.
a. Serán subvencionables en todo o territorio de actuación deste GDR, e tanto no caso de
creación como de ampliación e modernización, os proxectos consistentes na prestación
de servizos dirixidos, específica e directamente, a atender as necesidades dos colectivos
das persoas máis vulnerables (mulleres, maiores, nenos, e persoas cunha
discapacidade igual ou superior ó 33 %). Estes proxectos enmarcaranse nos seguintes
epígrafes do I.A.E.: 931.1, 942.1; 951, 952 e 966.1
b. Excepcionalmente, poderán ter a consideración de subvencionables proxectos que non
se enmarquen en ningún dos epígrafes sinalados neste parágrafo, pero que de xeito
directo e inequívoco estean dirixidos a atender as necesidades dos colectivos sinalados
nos ámbitos da asistencia social, servizos educativos, sanitarios e similares.
c. Podéran subvencionarse a Creación, ampliación e modernización de empresas de
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servizos que se encadran no epígrafe 969.1 do I.A.E.
d. Serán tamén subvencionables os proxectos do sector servizos que se encadren nalgún
dos seguintes epígrafes: 691.1; 691.2; 692; 751.5; 755; 757; 761; 832.1; 842; 849.5;
849.7; 921;.2; 921.6; 922; 942; 943; 944; 945; 961; 963.1; 965.4; 966.2; 967; 969.5;
971; 972; 973; 974; 979.1; 979.4; 981.2 e 981.3, sempre que se localicen en

entidades singulares de poboación de menos de 750 habitantes (segundo o
nomenclator do IGE do ano 2015). Esta limitación non rexerá para os proxectos que,
enmarcándose nos epígrafes sinaladas neste parágrafo, se localicen en polígonos
industriais ou parques empresariais, así como para os promovidos por entidades de
economía social (cooperativas e sociedades laborais).
4. Locais sociais:
Segundo se contempla na E.D.L.P., unicamente se poderán subvencionar a construcción,
ampliación, equipamento e modernización dos locais sociais situados nas seguintes
ubicacións:
•

Cerceda: Atrio(Rodis), A Silva, Xesteda e as Encrobas

•

Frades: Ledoira, Gafoi, Mesos, Vitre, Celtigos, Aiazo, Cabezo e Vedral (Abella),
Vistalegre (Galegos) e Aña (este ultimo de nova construción)

•

Mesía: Cumbraos, Mesía, Albixoi e Olas

•

Ordes: antigas escolas de Mesón do Vento, Leira Vilamaior, Adrán, Barbeiros, Beán,
Parada, Lesta e Mercurín.

•

Oroso: Trasmonte, Deixebre, Oroso, Gandara, Vilarromaris, Senra, Os Anxeles,
Grabanxa

•

Tordoia: Belmis (Numide), Paradela (Leobalde), Eirexe (Bardaos), Castiñeiro
(Andoio), Cova (Anxeriz), Santaia (Gorgullos), Tarroeira (Castenda), Piñeiro e Igrexa
(Viladabade)

•

Trazo: Candendo (Campo), Castelo, Polveira (Chaian), Xixirei (Xavestre) e Antiga
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Asinado por: PEREZ DUBOIS, MIGUEL ANGEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 30/01/2017 15:10:12

Casa Consistorial de Viaño Pequeño.

