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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

 

PARTE I - GDR 

1-I.- DATOS IDENTIFICATIVOS, 
Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo 

DOMICILIO SOCIAL (TELÉFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO) 
Esta Asociación establece a súa sede, como consta nos seus Estatutos (TÍTULO II. Art 3) no Centro 
Sociocultural de Friol, C/ Deputación S/N  Friol (LUGO). 

O teléfono da Asociación é: 982 37 51 82. 

Correo electrónico: iinfo@concellodefriol.es 

DATA DE CONSTITUCIÓN E CIF 
Constitúese en Friol  (LUGO) o  día 03 de Xuño de 2016 ao amparo do disposto no art 22 da Constitución 
Española e do Réxime xurídico previsto na lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de 
Asociación, que se denominará Asociación para o desenvolvemento rural da comarca de Lugo  

Número de Código de Identificación Fiscal: G- 27481662 

Os seus fins, recollidos no artigo 5 son os  seguintes: 

 Instrumentar o desenvolvemento rural nos distintos ámbitos municipais incorporados á Asociación de 
maneira inmediata ou acomodada ás súas especificidades respectivas, mediante estratexias e accións 
máis amplas, que transcendan de ditas especificidades. 

 Favorecer a adquisición de coñecementos en materia de desenvolvemento rural e difundir estes 
coñecementos. 

 Procurar o desenvolvemento endóxeno do medio rural a través da aplicación de solucións  
innovadoras  que  teñan  carácter  modélico  e  que  sirvan  de complemento e apoio ás iniciativas das 
Administracións Públicas. 

 Promover, apoiar e impulsar todo tipo de actividades culturais e científicas para a defensa do 
Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico, Arquitectónico e Natural. 

 Impulsar e fomentar a investigación para o desenvolvemento económico e social comarcal e tola 

 Promover todo tipo de iniciativas que teñan por obxecto a promoción de actividades de interese xeral 
da comunidade, sempre que sexan acordes coas leis e oriéntense ao ben común 

1-II.- PERSONALIDADE XURÍDICA 
Ao amparo do Artigo 22 da Constitución Española constitúese con sede en Centro Sociocultural de Friol sito 
en Cálea Deputación, s/n - Friol - Lugo a Asociación para o desenvolvemento rural da comarca de Lugo, esta 
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

A continuación exponse a relación dos socios e os seus representantes ,que conforman a Asemblea coa súa 
caráter público / privado.- 

 

SOCIO REPRESENTANTE CARÁCTER

 
CONCELLO DE FRIOL D. José Anxo Santos Sánchez 

 
PÚBLICO 

 
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI D. José Pardo Lombao 

 
PÚBLICO 

 
CONCELLO DE GUNTIN DE PALLARES D. Jesús Carreira Ferreriro 

 
PÚBLICO 

 
CONCELLO DO Corgo D. Marcos Trashorras Reija 

 
PÚBLICO 

 
CONCELLO DE RABADE D. Francisco J. Fernández Montes 

 
PÚBLICO 

 
ASOC MULLERES RURAIS ANDARELA Dona Mª Jesús Álvarez Fole 

 
PRIVADA 

 
ASOC CULTURAL  PONCHE CABALAR D. Miguel Anxo Basadre Vázquez 

 
PRIVADA 

 
SOC COOPE GALEGA SAN MAMED DE NADAR D. Ricardo A. Morandeira García 

 
PRIVADA 

 
CMVMC DE SAN MAMED DE NADAR D. Víctor Andón Rodríguez 

 
PRIVADA 

 
SOC COOPERATIVA VIOLETA D. José Anxo Pérez Mouriz 

 
PRIVADA 

 
ASOC DE PENSIONISTAS E XUBILADOS SANTA 
ISABEL 

D. José Antonio Gadín Granda 
 
PRIVADA 

 
ASOC NOVOS EMPRESARIOS D. Juan Manuel López Labrada 

 
PRIVADA 

 
ASOCIACIÓN ÁGUEDA 
 

Dona Eugenia Novas Pereira 
 
PRIVADA  

Os socios de carácter público representan aos Concellos do territorio, dun total de 7 municipios, 5  forman 
parte da Asociación polo que a representatividade no territorio a nivel administracións públicas está garantida 
xa que supón o 72 % do territorio. 
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

10 SOC COOPERATIVA VIOLETA Travesia 12.
Outeiro do Rei. 

11 ASOC DE PENSIONISTAS E XUBILADOS SANTA 
ISABEL 

C / San Cloido 7. 
Oteiro do rei. 

12 ASOC NOVOS EMPRESARIOS C / Pombal s /n.
Lugo. 

13 ASOCIACIÓN ÁGUEDA C / San Juan 12.
Rabade. 

 

 
TIPO DE ENTIDADE OU COLECTIVO  

1. ENTIDADES PÚBLICAS 5 
1.1 CONCELLOS 5 

1.2 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS LOCAIS  

1.3 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  

2. ENTIDADES PRIVADAS 8 
2.1COOPERATIVAS (AGÁS COOPERATIVAS DE TRABALLO ASOCIADO) 2 

2.2 SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN  

2.3.SOCIEDADES LABORAIS E COOPERATIVAS DE TRABALLO ASOCIADO  

2.4 ORGANIZACIÓNS PROFESIONAIS AGRARIAS  

2.5 ASOCIACIÓNS DE MULLERES 2 

2.6 ASOCIACIÓNS DE MOZOS/AS  

2.7. ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS/AS  

2.8 ASOCIACIÓNS DE EMPRESARIOS/AS E PROFESIONAIS 1 

2.9 ASOCIACIÓNS CULTURAIS/RECREATIVAS... 2 

2.10 ASOCIACIÓNS DE ACCIÓN SOCIAL  

2.11 ASOCIACIÓNS PARA A CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN DO MEDIO  
2.12 C.M.V.M.C. 1 

2.13. OUTRAS  

 

A XUNTA DIRECTIVA 
A Xunta Directiva xestionará e representará á Asociación e  estará formada  como máximo por 15 membros:  
presidente, vicepresidente,  secretario e tesoureiro; e 11 vogais. Estes serán designados e revogados pola 
Asemblea Xeral Extraordinaria.  A Xunta Directiva deberá estar composta, cando sexan socios, por colectivos 
representantes das mulleres, novas, acción social, protección e  conservación ou mellora do ambiente,sector 
empresarial, sector cultural e sector agrario, incluíndo as organizacións profesionais agrarias, empresarios e as 
asociacións profesionais, sector cultural  e sector público. O número de representantes do sector privado 
sempre deberá ser superior ao número do sector público. 

Artigo 18 dos Estatutos 
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COMPOSICIÓN ACTUAL DA XUNTA DIRECTIVA 

Nº CARGO SOCIO REPRESENTANTE CARÁCTER CONCELLO/ 
PARROQUIA 

1 PRESIDENTE  
CONCELLO DE FRIOL D. José Anxo 

Santos Sánchez 

 
PÚBLICO 

 
FRIOL 

3 VICEPRESIDENTE CONCELLO DE 
OUTEIRO DE REI D. José Pardo 

Lombao 

 
PÚBLICO OUTEIRO DE REI 

4 SECRETARIO CONCELLO DE 
GUNTIN DE PALLARES D. Jesús Carreira 

Ferreriro 

 
PÚBLICO 

GUNTIN DE 
PALLARES 

5 TESOUREIRO CONCELLO DO Corgo D. Marcos 
Trashorras Reija 

 
PÚBLICO O Corgo 

6 VOGAL CONCELLO DE 
RABADE D. Francisco J. 

Fernández Montes 

 
PÚBLICO RABADE 

7 VOGAL 
 
ASOC MULLERES 
RURAIS ANDARELA 

Dona Mª Jesús 
Álvarez Fole 

 
PRIVADA O Corgo 

8 VOGAL 
 
ASOC CULTURAL  
PONCHE CABALAR 

D. Miguel Anxo 
Basadre Vázquez 

 
PRIVADA 

GUNTIN DE 
PALLARES 

9 VOGAL 

 
SOC COOP GALEGA 
SAN MAMED DE 
NADAR 

 
D. Ricardo A. 
Morandeira García 

 
PRIVADA FRIOL 

10 VOGAL 
 
CMVMC DE SAN 
MAMED DE NADAR 

D. Víctor Andón 
Rodríguez 

 
PRIVADA FRIOL 

11 VOGAL 
 
SOC COOPERATIVA 
VIOLETA 

D. José Anxo Pérez 
Mouriz 

 
PRIVADA OUTEIRO DE REI 

12 VOGAL 

 
ASOC DE 
PENSIONISTAS E 
XUBILADOS SANTA 
ISABEL 

 
D. José Antonio 
Gadín Granda 

 
PRIVADA OUTEIRO DE REI 

13 VOGAL 
 
ASOC NOVOS 
EMPRESARIOS 

D. Juan Manuel 
López Labrada 

 
PRIVADA LUGO 

14 VOGAL ASOCIACIÓN ÁGUEDA Dona Eugenia 
Novas Pereira PRIVADA  RABADE 

Foi elixida en Asemblea Xeral constituínte o día 03 de xuño de 2016. Está formada por: Presidente, un 
Vicepresidente, Secretario, Tesoureiro e 9 vogais. 

Do total de membros da xunta directiva, o 38,5 % son representantes da administración localy o 61,5 % 
representan ao sector privado. 
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CARGO 

 
PERSOA QUE OSTENTA O 
CARGO 

NOMEADO EN 
REPRESENTACIÓN DA 
ENTIDADE 

NOMEADO EN 
REPRESENTACIÓN DA 
MESA SECTORIAL 

 
DATA DO 
ACORDO 

Vogal  
D. José Antonio Gadín 
Granda 

ASOC DE 
PENSIONISTAS E 
XUBILADOS SANTA 

MESA DE DINAMIZACIÓN 
SOCIOCOUMUNITARIA 

03/06/2016

Vogal  
D. Juan Manuel López 
Labrada

ASOC NOVOS 
EMPRESARIOS

MESA EMPRESARIAL 03/06/2016

Vogal  
Dona Eugenia Novas 
Pereira 

ASOCIACIÓN ÁGUEDA 
MESA DE DINAMIZACIÓN 
SOCIOCOUMUNITARIA 

03/06/2016

 

1-IV.- SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN E DECISIÓN EN ASEMBLEA E XUNTA 
DIRECTIVA 

REQUISITOS E PROCEDEMENTO PARA A ADQUISICIÓN E PERDA DA 
CONDICIÓN DE SOCIO.  
 

A Asociación componse de membros activos, distinguindo dentro destes aos socios fundadores que aparecen 
na Acta Fundacional… Poderán ser socios activos as entidades públicas ou privadas .. fóra das persoas físicas e 
as sociedades mercantís baixo calquera das súas fórmulas fóra das entidades de economía social: 
cooperativas, sociedades agrarias de transformación ou sociedades laborais. 

Estará constituída por un conxunto equilibrado e representativo de axentes locais, públicos e privados, dos 
diferentes sectores socioeconómicos, que desenvolvan a súa actividade de maneira total ou parcial, directa ou 
indirecta no ámbito de actuación da asociación. 

Artigo 6 dos Estatutos. 

ADQUISICIÓN DA CONDICIÓN DE  SOCIO 
Para que unha entidade teña a condición de asociado deberá estar legalmente constituída e dada de alta no 
correspondente rexistro. Deberá solicitar o ingreso mediante un escrito dirixido ao Presidente manifestando a 
súa vontade expresa de adherirse á Asociación para o Desenvolvemento rural da comarca de Lugo, e 
comprométese á consecución dos obxectivos da asociación e a colaborar no desenvolvemento das súas 
actividades. 
 
De igual modo, debe achegar á solicitude o documento de acordo do seu órgano de decisión e a designación 
dun representante e un suplente. 
 
Cando un candidato non teña o seu domicilio social no ámbito de actuación determinado no artigo 4 dos 
presentes estatutos deberá demostrar que desenvolve a súa actividade de maneira total ou parcial no 
mencionado ámbito de actuación. 
 
Unha vez recibida a solicitude, o Presidente dará traslado de devandita solicitude á Xunta Directiva, que 
deberá resolver nun prazo non superior a dous meses desde a data de presentación. Contra en acordo 
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denegatorio o solicitante poderá recorrer ante a primeira Asemblea Xeral que teña lugar, debendo figurar este 
asunto expresamente na orde do día correspondente.  

Artigo 7 dos Estatutos 

PERDA DA CONDICIÓN DE SOCIO 
Se perderá a condición de asociado/a: 

 Por decisión voluntaria do asociado, comunicada por escrito ao Presidente. 
 Por conduta contraria á boa convivencia e aos fins da Asociación. 
 Por sanción imposta pola Xunta Directiva, de maneira motivada e con audiencia do interesado, por 

incumprimento grave ou reiterado dos deberes inherentes á condición de asociado.  O acordo de 
expulsión notificarase por escrito e contra el caberá recurso ante a primeira Asemblea Xeral que se 
realice. 

 Por falta de pago das cotas durante tres exercicios continuados. 
 Por extinción da persoa xurídica. 

Artigo 8 dos Estatutos  

DEREITOS E DEBERES DOS SOCIOS 
Son dereitos dos socios: 

 Participar nas actividades da Asociación e nos órganos de goberno e representación, a exercer o 
dereito de voto, así como a asistir á Asemblea Xeral, de acordo cos estatutos. 

 A ser informado acerca da composición dos órganos de goberno e representación da 
asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade. 

 A ser ouvido con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e a ser 
informado os feitos que dean lugar a tales medidas, debendo ser motivado o acordo que, no 
seu caso, impoña a sanción. 

 A impugnar os acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á Lei ou aos Estatutos. 
Artigo 9 dos Estatutos 

PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN POR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS E 
POR SECTORES EN ASEMBLEA E XUNTA DIRECTIVA 
… Nin as administracións públicas, nin ningún outro grupo de interese concreto, representarán máis do 49% 
dos dereitos de voto na toma de decisións. 

Artigo 11 dos estatutos 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DOS SOCIOS NA ASOCIACIÓN 
A representatividade no seo do GDR é posible grazas á estrutura de participación que a Asociación para o 
desenvolvemento rural da comarca de Lugo   configurou, na que a poboación atopa tres vías de acceso á 
Asociación e ás súas actividades:  

A. A través da Asemblea Xeral : é o órgano supremo de expresión da vontade da asociación e estará 
integrada pola totalidade de asociados. 

Artigo 12  dos Estatutos 

Supón unha participación activa na vida institucional da asociación, con capacidade de voz e voto na toma 
de decisións, a través das reunións asemblearias; así como a posibilidade de optar, en igualdade de 
dereitos, aos órganos de goberno da Asociación. 
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B. A través das Mesas Sectoriais : 
 

Que teñen como finalidade servir de canle informativa das actividades da Asociación e participativa dos 
actores dos diversos sectores económicos e sociais, implicados no desenvolvemento do territorio.Nas 
Mesas sectoriais porase en común as problemáticas de cada sector, e  as actuacións de mellora, proxectos, 
iniciativas... que o sector poida concibir, para elevar propostas á Asemblea Xeral. 
A Asemblea Xeral poderá variar as mesas sectoriais segundo as novas demandas ou sectores que xurdan 
no territorio. A Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros un representante que presidirá ditas 
mesas. 
Os asociados integrados na Asemblea Xeral organizaranse en seis mesas sectoriais, organizadas ao redor 
dos seguintes ámbitos:  

o Mesa Institucional: formada polos representantes das administracións locais e provinciais.  
o Mesa de Dinamización Sociocomunitaria: na que se agrupan as asociacións sen ánimo de 

lucro non incluídas noutras mesas sectoriais: asociacións de mulleres, de mozas, de 
veciños, ambientais, culturais, deportivas, entre outras. 

o Mesa do Sector Agroforestal: inclúe entidades representativas do sector, como 
cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes, 
asociacións forestais, organizacións profesionais agrarias. 

o Mesa Empresarial e do Emprego: formada por entidades empresariais, sindicais, Cámara 
de Comercio. 

o Mesa de Benestar Social: integrada polas entidades do ámbito dos servizos sociais que 
teñan como obxecto social mellorar a calidade de vida da poboación, especialmente de 
colectivos con especiais dificultades e colectivos desfavorecidos ou en perigo de exclusión 
social. 

o Mesa de Turismo e Hostalaría: formada polas entidades vinculadas ao fomento do 
turismo e á representación de empresas turísticas e de hostalaría. 

 
Artigo 27 dos Estatutos 

C. A través das actividades e iniciativas sociais e empresariais:  
É a canle de participación que se articula en todo programa de desenvolvemento, polo que a poboación 
accede á Asociación, como estrutura de asesoramento e apoio para a implantación de iniciativas 
empresariais e sociais; tamén como beneficiaria dos programas de formación, ou das accións de 
cooperación e sinerxías dentro e fóra do propio territorio. 

FUNCIÓNS. CONVOCATORIAS, MAIORÍAS, DELEGACIÓNS DE VOTO. 
 

ASEMBLEA 
As reunións das Asembleas Xerais, serán ordinarias ou extraordinarias.  

Artigo 13 dos Estatutos  

FUNCIÓNS 
Son competencias da Asemblea Xeral ordinarias os seguintes asuntos: 

 Aprobar, no seu caso, a xestión da Xunta Directiva. 
 Examinar e aprobar as contas xerais. 
 Resolver sobre a aprobación do inventario anual dos bens mobles e inmobles cuxa valoración 

detallada dos mesmos será realizada polos membros da Xunta Directiva previamente designado 
por esta última. 
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 Aprobar, no seu caso, as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades propias da 
Asociación. 

 Acordar os gastos de haxan de atenderse con cotas extraordinarias e o seu establecemento, así 
como as das cotas ordinarias, fixar a súa contía e periodicidade. 

 Ratificación, se procede, das decisións tomadas no seo da Xunta Directiva.  
 Calquera outra que non sexa da competencia exclusiva da Asemblea Extraordinaria.   

 

Corresponde á Asemblea Xeral Extraordinaria. 

 Solicitude de declaración de utilidade pública. 
 Constituír unha federación de asociacións ou integrarse nelas. 
 Modificar os estatutos. 
 Disolución da Asociación e nomeamento de liquidadores. 
 Nomeamento e renovación dos membros da Xunta Directiva. 

Artigo 16 dos Estatutos 

CONVOCATORIAS 
A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente polo menos unha vez ao ano, dentro do seis meses 
seguintes ao peche de cada exercicio. 

As Asembleas Xerais Extraordinarias celebraranse cando as circunstancias aconsélleno, a xuízo do Presidente, 
cando a Xunta Directiva acórdeo ou cando os propoña por escrito polo menos o 80% dos asociados.  

Artigo 13 dos Estatutos 

…faranse por escrito expresando o lugar, data e hora da reunión, así como a orde do día con expresión 
concreta dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o día de celebración da Asemblea en primeira 
convocatoria deberá mediar polo menos sete días naturais, podendo así mesmo facerse constar si procedese a 
data e a hora na que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra puidese 
mediar un prazo superior a unha hora.  

Artigo 14 dos Estatutos 

MAIORÍAS E DELEGACIÓNS DE VOTO 
A Asemblea Xeral, ordinaria ou extraordinaria, quedará válidamente constituída en primeira convocatoria, 
sempre que concorra a ela un terzo dos asociados con dereito a voto, e en segunda convocatoria polo menos 
10 socios con dereito a voto. Será necesario, en todo caso, a presenza do Presidente, ou da persoa que 
legalmente lle substitúa.     

Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes ou representados cando os votos afirmativos 
superen aos negativos, non sendo computables a estes efectos os votos en branco nin as abstencións. 

Na Asemblea un socio poderá representar por escrito como máximo a cinco socios, sempre que ambos teñan 
capacidade para obrar, e que a representación figure por escrito. Será necesario polo menos o voto afirmativo 
do 50 % de socios presentes ou representados a toma dos seguintes acordos: 

 Nomeamento das Xuntas Directivas e Administradores. 
 Acordo para constituír unha Federación de Asociacións ou integrarse nelas. 
 Disposición e alleamento de bens. 
 Modificación de estatutos. 
 Disolución da entidade. 
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Artigo 15 dos Estatutos 

XUNTA DIRECTIVA 

FUNCIÓNS 
As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral a todos os actos propios das finalidades da 
asociación, sempre que non requiran, segundo estes Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral. Son 
facultades particulares da Xunta Directiva: 

 Dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da Asociación, acordando 
realizar os oportunos contratos e actos. 

 Aprobar a concesión de axudas no marco de programas ou convenios. 
 Executar os acordos da Asemblea Xeral. 
 Formular e someter á aprobación da Asemblea Xeral os Balances e as Contas anuais. 
 Resolver sobre a admisión de novos asociados e a expulsión de socios, en ambos os casos motivando 

as súas decisións.  
 Nomear delegados para algunha determinada actividade da Asociación. 
 Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea Xeral de socios. 

Son atribucións do Presidente da Asociación: 

 Ostentar a representación legal da Asociación ante toda clase de organismos públicos ou privados. 
 Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así como 

dirixir as deliberacións dunha e outra. 
 Ordenar gastos e autorizar os pagos por conta de fondos da Asociación, intervindo coa súa firma na 

disposición de fondos, mancomunadamente co Secretario e o Tesoureiro. 
 Autorizar coa súa firma os documentos, actas e correspondencia. 
 Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle ou no desenvolvemento 

das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta posteriormente á 
Xunta Directiva. 

 Velar polos fins da Asociación e o seu cumprimento. 
Son facultades do Vicepresidente (primeiro, si houber máis dun): 

 Substituír ao Presidente en caso de ausencia, enfermidade ou cesamento. 
 As que delegue o Presidente ou lle atribúa a Asemblea Xeral. 

O Secretario terá a cargo a dirección dos traballos puramente administrativos da Asociación, dirixirá a 
organización administrativa e económico financeira da Asociación, proporá á Xunta Directiva o nomeamento 
do persoal e cargos técnicos necesarios para desenvolver as actividades da Asociación, expedirá certificacións, 
levará os libros da Asociación que sexan legalmente establecidos e o ficheiro de asociados, e custodiará a 
documentación da entidade, facendo que se cursen ás comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas 
e demais acordos sociais inscribibles aos Rexistros correspondentes, así como a presentación das contas 
anuais e o cumprimento das obrigacións documentais nos termos que legalmente correspondan. Ademais, 
corresponderalle intervir coa súa firma na disposición de fondos, mancomunadamente co Presidente e o 
Tesoureiro. 

Corresponde ao Tesoureiro: 

 Recadar e custodiar os fondos da Asociación e levar en orde os libros de Contabilidade. 
 Coñecer os ingresos e gastos da Asociación e presentar, xunto ao Presidente, os orzamentos de 

gastos e ingresos á Asemblea Xeral para a súa aprobación, así como o balance do exercicio 
correspondente. 
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 Dispor coa súa firma mancomunadamente co Secretario Xeral e o Presidente dos fondos da 
Asociación para dar cumprimento ás ordes de pago que expida o Presidente. 

 Levar inventario de bens, si houbéseos. 
Os Vogais terán as obrigacións propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva e así como as que 
nazan das delegacións ou comisións de traballo que a propia Xunta encoméndelles. 

Artigo 21,22,23,24,25 e 26 dos Estatutos 

CONVOCATORIAS E TOMA DE ACORDOS 
A Xunta Directiva celebrará sesión cando o determine o Presidente ou por iniciativa da metade dos seus 
membros polo menos. Quedará válidamente constituída cando asistan a metade máis un dos membros, e 
para que os acordos sexan válidos, deberán ser tomados por maioría de votos. En caso de empate, o voto do 
Presidente será de calidade. 

Cando a Xunta Directiva estímeo procedente pola índole da materia a tratar na sesión, poderán ser 
convidados a tomar parte nas súas deliberacións como asesores cualificados, pero sen voto, profesionais ou 
especialistas para clarificar asuntos concretos que figuren na orde do día. Das sesións levantará acta o 
Secretario, co visto e prace do Presidente e reflectirao no libro de actas. 

Artigo 20 dos Estatutos 

NORMAS DE DISCIPLINA SOCIAL 
Cando a Asociación para o desenvolvemento rural da comarca de Lugo actúe como entidade colaboradora da 
Administración para a xestión da medida 19 (Leader) do PDR de Galicia 2014-2020, si algún membro da Xunta 
Directiva ten algún tipo de relación profesional e/ou persoal, ou interese co promotor do proxecto obxecto de 
valoración ou votación, non poderá formar parte nin da valoración, nin da votación, debendo ausentarse, nese 
punto da reunión quedando constancia diso na acta, con explicación  motivada e recollendo a hora da 
ausencia e o momento no que se volve a incorporar, co fin de garantir que non se produza o conflito de 
intereses. E caso de dúbida o GDR remitirá o asunto a AGADER para que adopte unha decisión sobre ese 
conflito. 

Artigo 11 dos Estatutos 

1-V.- ORGANOS DE XESTIÓN 

EQUIPO TÉCNICO PREVISTO. . 
O equipo técnico previsto estará composto por un/a Xerente, un/a Axente de Desenvolvemento Local, un/a 
Administrativo/a que velarán pola correcta execución do programa.  

As funcións e obrigacións específicas do GDR, e por tanto, en gran medida do equipo Técnico, en canto 
entidade colaboradora de AGADER, son as seguintes.- 

 Promover a dinamización territorial e a mobilización social. 
 Promover a valorización do medio rural, en xeral, e do seu territorio, en particular. 
 Facilitar a participación da poboación nas accións de desenvolvemento do territorio. 
 Atender ao público nunha ou varias oficinas abertas no ámbito territorial do GDR, en que conste o 

calendario e horario de atención ao público, en particular o de atención da xerencia aos promotores. 
A oficina ou oficinas estarán identificadas en lugar visible mediante un cartel ou placa acomodados, 
de modo que non sexa confundible con ningunha dependencia administrativa ou empresarial, e 
deberá situarse no territorio elexible para efectos do  Leader. 
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 Asesorar aos posibles beneficiarios das axudas da estratexia  de desenvolvemento local sobre a 
adecuación do seu proxecto ás esixencias daquela, así como sobre a posibilidade de acceder a outro 
tipo de axudas á marxe das previstas nela.  

 Informar os posibles beneficiarios sobre os deberes que asumirán no caso de percibir algunha axuda 
con cargo á estratexia, entre as que se atopa a obrigatoriedade de levar unha contabilidade separada 
para o financiamento que se perciba con cargo ao fondo FEADER, das infraccións e das 
correspondentes sancións previstas na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia que 
puidesen derivar responsabilidade para os solicitantes das axudas,  así como sobre a forma de 
xustificación do cumprimento das condicións para a concesión das subvencións e dos requisitos para 
a verificación desta. 

 Tramitar dilixentemente os expedientes, desde que o promotor presente a solicitude diante do GDR 
ata que este trasládelle á Agader a decisión sobre a selección, a proposta ou a documentación de que 
se trate. 

 Realizar o tratamento dos  datos de carácter persoal que teña rexistrados en calquera tipo de soporte 
físico, por mor da súa actividade de entidade colaboradora na xestión da estratexia Leader de Galicia 
2014-2020,  conforme á cláusula 14ª deste convenio. 

 Comprobar o cumprimento e a efectividade das condicións ou dos requisitos determinantes para a 
concesión de subvencións aos promotores de proxectos. 

 Seleccionar proxectos con cargo ao orzamento máximo dispoñible, segundo o sinalado na cláusula 
cuarta, para darlle cumprimento á estratexia de desenvolvemento local. 

 Levantar a acta de non inicio dos proxectos, realizar actuacións de seguimento e control dos 
proxectos subvencionados e comunicarlle á Agader calquera incidente ou irregularidade. 

 Executar as actividades da submedida 19.4 do PDR (gastos correspondentes a cústelos correntes do 
GDR e animación e promoción do territorio) e xustificar os gastos correspondentes. 

 Promover ou participar, no seu caso, en proxectos de cooperación transnacional e interterritorial fose 
e dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo as bases reguladoras e as convocatorias da 
Comunidade Autónoma de Galicia e, no seu caso, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente. 

 Integrarse nas redes de grupos de desenvolvemento rural, tanto a nivel da Comunidade Autónoma 
como a nivel de todo o Estado. 

 Someterse ao Plan Galego de Controis FEADER que sexa de aplicación á estratexia Leader de Galicia 
2014-2020, ás actuacións de comprobación da Agader e de control financeiro, así como a calquera 
actuación de control e/ou inspección que proceda desenvolver por calquera organismo nacional ou 
comunitario. 

 Levar un libro de rexistro de entrada e saída da documentación que afecte os asuntos vinculados á 
execución da estratexia, dándolle traslado á Agader dos asentos diariamente para o seu control. 

 Utilizar un sistema de contabilidade independente para os fondos destinados á submedida 19.4 do 
PDR. 

 Velar pola correcta asignación dos fondos previstos para cada anualidade e a súa distribución entre 
proxectos produtivos e non produtivos. 

 Ter en conta o disposto no Manual de Procedemento da medida Leader de Galicia 2014-2020 que 
aprobe a Agader, así como utilizar a aplicación informática correspondente que deseñe e facilite a 
Agader, cubrindo nela todos os campos previstos para cada tipo de actuación.  
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 Elaborar, en base ao Manual de Procedemento aprobado pola Agader que se cita no punto anterior, o 
seu propio Manual de Procedemento o cal recolla integramente o procedemento exacto de 
tramitación das axudas Leader ao amparo da estratexia de desenvolvemento local. 

 Aplicar as regras de información e publicidade sobre a axuda do Feader a que se refire  o  anexo III do 
Regulamento  de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión de 17 de xullo de 2014, polo que se 
establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento  Europeo e 
do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (Feader)así como o Plan de comunicación do PDR. 

 Comunicarlle á Agader, para que as autorice, as reprogramación da estratexia  de desenvolvemento 
local, así como as modificacións de calquera norma interna do GDR relacionada coa xestión da 
estratexia. 

 Comunicarlle á Agader, no prazo do mes seguinte a haberse producido, as variacións na escritura de 
constitución, estatutos, regulamento de réxime interior, composición dos órganos de decisión do 
GDR, dirección, correo electrónico, xerente e outros datos similares referidos ao GDR. 

 Elaborar un informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da estratexia de 
desenvolvemento local, e remitilo á Agader antes de 15 de xullo do ano seguinte. Este informe deberá 
recoller o seguinte contido mínimo: 

 Actas das reunións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva ou órgano decisorio similar, debidamente 
dilixenciadas polo secretario do GDR. 

 Relación actualizada de membros do GDR. 
 Memoria que inclúa o seguimento dos indicadores establecidos e a avaliación da efectividade, 

eficiencia, relevancia, utilidade e sustentabilidade das medidas realizadas. 
 Calquera circunstancia relevante para a correcta execución da estratexia como o grao de 

execución dos proxectos subvencionados, o rexeitamento de candidatos a ser socios, as contas anuais 
da asociación, incidentes observados, etc. 

 Cumprir os deberes previstos na normativa de transparencia da actividade pública en canto á 
publicidade activa e á subministración de información 

E todas aquelas que fosen necesarias para levar a cabo tanto os acordos adoptados na Asemblea como na 
Xunta Directiva da Asociación. 

MEDIOS MATERIAIS. 
A Asociación  para o desenvolvemento rural da comarca de Lugo porá a disposición do GDR os  locais   
pertinentes de todos os materiais  e medios telemáticos que fosen necesarios para unha correcta e exitosa 
posta en marcha e execución da Estratexia de Desenvolvemento Local prevista para o período 2014-2020. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL. 
Para o Proceso de selección do Equipo Técnico responsable do funcionamento técnico do GDR seguiranse as 
seguintes normas.  

a) A relación entre o GDR e o persoal terá carácter laboral, non mercantil. 
b) A selección do persoal do GDR deberá cumprir os principios de igualdade, mérito, capacidade e 

publicidade da convocatoria e cumprir os seguintes requisitos: 
 A convocatoria de selección deberá ser publicada na edición escrita do xornal de maior 

tirada na zona de actuación do GDR ou na súa provincia, non sendo suficiente a 
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publicidade da convocatoria realizada unicamente nas páxinas da sección local do xornal. 
Ademais, a convocatoria deberá ser publicada nos taboleiros de anuncios de todos os 
concellos integrantes do territorio do GDR e na páxina web da Agader, para o que se lle 
enviará unha comunicación do anuncio. 

 Apertura dun prazo de polo menos 20 días naturais para a presentación de solicitudes, 
que empezará a contar desde a publicación nos medios indicados no punto anterior. 

 Realización dun procedemento selectivo, que constará das seguintes partes: A) Proba 
escrita, centrada sobre materias de desenvolvemento rural e do PDR, normativa de 
subvencións e territorio de actuación do GDR; B) Entrevista, cun límite do 25% da 
puntuación máxima do proceso selectivo; e C) Méritos, cun límite do 25% da puntuación 
máxima do proceso selectivo. 

 Non se poderán esixir formación e/ou titulacións específicas para os postos que se 
convoquen. Non entanto, será factible a inclusión, no apartado de méritos, de formación 
específica vinculada ao desenvolvemento rural, coñecementos económico-financeiros 
e/ou a coñecementos ofimáticos ou administrativos. 

c) Na comisión de selección poderá estar presente un representante da Agader con voz e sen voto. 
d) As características dos postos de traballo que poida contratar o GDR serán as seguintes: 

i. Xerente ou máximo responsable técnico da estratexia. Titulación mínima: diplomatura 
universitaria/ enxeñaría técnica.  

ii. Técnico. Titulación mínima: diplomatura universitaria/enxeñaría técnica.  
iii. Administrativo. Titulación mínima: bacharelato/FP I.  
iv. As persoas seleccionadas farán unha declaración na cal conste que non están incursas nas 

causas de incompatibilidade aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 
galega, así como no caso de que cambien as circunstancias que poidan afectar a 
compatibilidade. 

v. O xerente ou máximo responsable técnico da estratexia  terá dedicación exclusiva ao GDR e 
non desempeñará cargos electos nos órganos do mesmo. 

vi. O persoal técnico (non xerente) e administrativo poderá seleccionarse de maneira conxunta 
entre varios GDR  e por conseguinte prestar o seu servizo a tempo parcial para cada un 
deles, en función dos contratos que regulen a súa relación laboral. En ningún caso a suma 
do salario bruto que perciba este persoal seleccionado de maneira conxunta poderá superar 
os límites salariais máximos establecidos nos apartados anteriores. 

vii. Os salarios brutos máximos imputables á estratexia  poderán ser actualizados anualmente en 
función da variación do índice oficial de prezos ao consumo (IPC). 

Neste sentido o GDR 4,  a partir de que AGADER permita o desenvolvemento deste proceso redactará unhas 
bases reguladoras que incluirán os seguintes aspectos. 

O proceso articularase para a selección do mellor candidato / a para cubrir a praza de xerente,  técnico baixo 
contrato mercantil da seguinte maneira. 

 Aprobación das bases reguladoras por parte da Xunta Directiva do GDR 4 
o As bases reguladoras incluirán os seguintes aspectos para cada unha das prazas 

 Obxecto da convocatoria. 
 Características da oferta: titulación esixida, retribución, duración do contrato, 

xornada laboral. 



 
 
 

GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo 22

 

ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

 Requisitos mínimos dos candidatos:  maioría de idade, titulación, coñecementos 
informáticos, carné de conducir e coche propio, dispoñibilidade para viaxar, non 
estar incurso en ningunha incapacidade administrativa, non estar separado 
mediante expediente disciplinario de servizo coa administración, dedicación 
exclusiva, dispoñibilidade de horario e viaxes. 

 Solicitudes, formato, lugar de presentación, horario, etc. 
 Criterios de admisión dos candidatos. 
 Comisión de avaliación.. Composición e mecanismos de funcionamento. 
 Calendario de realización do proceso. 
 Procedemento de selección.  Máximo sobre 100 puntos. 
 Fase A. Proba por escrito de carácter eliminatorio para aqueles candidatos que 

superen 25 puntos sobre un total de 50. A proba realizarase sobre coñecemento 
do territorio ámbito de actuación do GDR 12 e do funcionamento do programa 
Leader  .   

 Fase B. Entrevista persoal. Valorarase  os seus coñecementos, as súas habilidades, 
capacidades, destrezas, comunicación verbal, etc, cunha puntuación máxima de 
25 puntos. 

 Fase C. Valoración de méritos. Valoraranse os seguintes aspectos: formación 
universitaria adecuada ás súas funcións, outra formación relacionada co 
desenvolvemento rural, experiencia profesional no marco do Leader, experiencia 
profesional noutras materias relacionados co desenvolvemento rural / local, 
cunha valoración máxima de 25 puntos. 

 Por último determinarase a materia documental de como han de acreditarse os 
méritos. 

 Preparación e documentación de  proposta de selección á Xunta Directiva. 
 Comunicación aos interesados.     

 Inclusión do proceso na páxina web do GDR.4  
 Publicación de anuncio de referencia nun xornal de tirada provincial con maior implantación 

no ámbito de actuación do GDR, envío de anuncio de referencia a AGADER para o seu reflexo 
na súa páxina web, e envío a todos os concellos do seu ámbito de actuación para a súa 
publicitación nos seus correspondentes taboleiros de anuncios. 

 Desenvolvemento do proceso segundo se detalle nas bases reguladoras.  

O mencionado proceso poderá externalizarse ao obxecto de conferir ao mesmo unha maior obxectividade. 

1-VI.- EXPERIENCIA DA ORGANIZACIÓN CANDIDATA 
A asociación para o desenvolvemento rural da comarca de Lugo constitúese, como xa se indicou o 03 de xuño 
de 2016, polo que como tal asociación, carece de experiencia en programas de desenvolvemento. No entanto 
hai que destacar que os socios que a conforman teñen unha  gran experiencia no desenvolvemento deste tipo 
de programas xa que pertenceron como socios, en etapas anteriores,  a outros GDR. 
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1-VII.- DESCRIPCION DO PROCESO DE PARTICIPACIÓN DOS SOCIOS E DA 
COMUNIDADE LOCAL NO DESEÑO E APLICACIÓN DA ESTRATEXIA DE 
DESENVOLVEMENTO. PROCESO PARTICIPATIVO ASCENDENTE. 
 

O Regulamento de desenvolvemento rural establece claramente que o Desenvolvemento local participativo 
(CLLD) ten que ser un , desenvolvemento local levado a cabo mediante áreas integradas, multisectoriais 
baseadas nas Estratexias de desenvolvemento local (EDL) as cales deben estar  deseñadas mediante un 
proceso ascendente tomando en consideración as necesidades e o potencial local.  

A participación local é unha das pedras angulares de toda estratexia CLLD e a participación da comunidade na 
preparación desta é absolutamente fundamental no seu desenvolvemento.  Un obxectivo fundamental da 
estratexia LEADER é contribuír ás prioridades horizontais de “mellora da gobernanza e mobilización do 
potencial endóxeno das áreas rurais”, é dicir involucrar á poboación na xestión do seu propio 
desenvolvemento.  

 A participación dos actores do medio rural é fundamental. Ao traballar cun enfoque “de abaixo a arriba”, as 
comunidades locais son protagonistas e deciden o deseño e xestión deste tipo de políticas de 
desenvolvemento local. De feito, a experiencia dos Grupos coa xestión LEADER confirma que a participación 
do tecido socioeconómico no deseño e execución das EDLP é unha garantía para o éxito xa que aumenta a 
capacidade de actuar e adoptar iniciativas construtivas. 

O GDR 4  conta  para iso, cun instrumento de participación continua que apoia a xestión e o seguimento da 
súa estratexia de desenvolvemento: LAS MESAS SECTORIAIS. 

Foron creadas segundo os seus Estatutos (Artigo 27).- 

As Mesas Sectoriais teñen como finalidade servir de canle informativa das actividades da Asociación e 
participativa dos actores dos diversos sectores económicos e sociais, implicados no desenvolvemento do 
territorio .Nas Mesas sectoriais exponse as problemáticas de cada sector, e  as actuacións de mellora, 
proxectos, iniciativas... que o sector poida concibir, para elevar propostas á Asemblea Xeral. 

Neste sentido, o proceso de participación tense sustanciado na realización das seguintes accións. 

Realización de 27 entrevistas en profundidade persoais a interlocutores privilexiados do territorio: alcaldes, 
representantes de asociacións empresariais, representantes de entidades de conservación medio ambiental, 
representantes do sector primario, representantes do sector da agroalimentación, representantes do sector do 
turismo, outros. 

Da mesma maneira, desenvolvéronse no territorio 5 mesas de traballo e debate ao obxecto de achegar 
opinión e debate para a elaboración do presente documento. 

 6 de xuño. Municipio de Friol. Mesa de administración Local. 

 8 de xuño. Municipio do Corgo. Mesa de sector empresarial. 

 10 de xuño. Municipio de Guntin. Mesa de sector primario e agroalimentación. 
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 13 de xuño. Oteiro de Rei. Mesa de sector poboación desfavorecida. 

 16 de xuño. Rabade. Mesa de sector de turismo.            

1-VIII.- SOLVENCIA ECONOMICA 
A Asociación non conta con ningún patrimonio fundacional ou un fondo social inicial. Os recursos da 
Asociación están constituídos por: 

 As cotas (ordinarias ou extraordinarias) dos socios. 
 Os donativos ou achegas que reciba. 
 As herdanzas ou legados que puidese recibir de forma legal por parte dos asociados ou de 

terceiras persoas. 
 As subvencións, axudas e auxilios que reciba da Administración estatal, rexional, provincial ou 

municipal, así como as que a conceden outras institucións de carácter privado (fundacións, 
outras asociacións, etc.). 

 Calquera outro recurso lícito. 
 

As cotas ordinarias ou extraordinarias estableceranse pola Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva, e 
non son reintegrables nalgún caso. 

Para a admisión de novos socios, poderá ser fixada pola Asemblea Xeral, como achega inicial, non 
reintegrable, unha cota de admisión. 

En todo caso, as cotas que se establecen con carácter anual son:  

 Para concellos. 500 €. Anuais. 

 Para outras entidades. 250 € anuais.   

Artigos  28, 29 e 30 dos Estatutos 
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1-IX.- ANEXOS 
 
Índice de anexos 

ANEXO I.- 

I.1.- Copia compulsada do DNI do representante así como a súa  representatividade  

ANEXO II.- 

II.1.-  Copia compulsada do Acta Fundacional 

II.2.- Copia compulsada dos estatutos 

II.3.- Inscrición no Rexistro de Asociacións . 

ANEXO III.- 

III.1.- Declaración de non estar incursa a asociación en ningunha das circunstancias referidas nos 
parágrafos 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007 do 13 de xuño  de subvencións  de Galicia 
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

2-III.- COHERENCIA TERRITORIAL: 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN E ANOTACIÓN DO TERRITORIO. LOCALIZACIÓN E 
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DESGLOSADO POR MUNICIPIOS, 
NÚCLEOS, SUPERFICIE, POBOACIÓN E DENSIDADE. 

O territorio do GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, está integrado por 6 
municipios e a zona rural de Lugo2, que se distribúen nas seguintes figuras de agrupación territorial:  

   Municipios  Entidades 
colectivas 

(parroquias)

Entidades 
singulares 

Núcleos 
de 

poboación 

Diseminados 

Castroverde  1  37  117  34  85 

Corgo, Ou  1  38  181  31  157 

 Friol  1  32  304  18  287 

 Guntín  1  31  151  23  128 

 Lugo  1  54  320  71  285 

Outeiro de 
Rei 

1  27  172  22  151 

Rábade  1  1  1  1  0 

TOTAIS  7  220  1.246  200  1.093 
Fonte: INE. Padrón. Explotación estatística e Nomenclátor a 1 de xaneiro de 2001. Con data 11   de xullo de 2012 modificáronse 
datos ao detectarse algún erro. 

A comarca conta cunha poboación total de 28.604 habitantes, repartidos nunha superficie de 1.250,49 Km2, o 
que supón unha densidade de poboación de 22,87 hab/km2. A continuación mostramos unha táboa con estes 
datos desglosados por municipios: 

MUNICIPIO  POBOACIÓN 
TOTAL 

SUPERFICIE KM2 DENSIDADE 

Castroverde  2.823  174,2  16,21 

Corgo, Ou  3.695  157,33  23,49 

Friol  4.004  295  13,57 

Guntín  2.927  154,78  18,91 

Lugo  8.468  329,78  25,68 

Outeiro de Rei  5.083  134,2  37,88 

Rábade  1.604  5,2  308,46 

TOTAL  28.604  1.250,49  22,87 
Fonte: INE, Padrón Municipal a 1 de Xaneiro de 2014. 

 

A continuación mostramos un mapa de Densidade de Poboación do territorio de actuación del GDR 4 
Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo: 

 
                                                            
2 Lugo capital queda excluído do territorio por superar os 10.000 habitantes, tal e como marca o PDR de Galicia. 
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

 Tecido asociativo 
O movemento asociativo ha experimentado en Galicia un extraordinario desenvolvemento ao longo dos 
últimos anos, o que se explica polos cambios no estilo de vida, pola crecente “urbanización” da vida rural e, 
sobre todo, polo aumento xeneralizado da participación da muller en todos os ámbitos da vida. En canto á 
tipoloxía, estas asociacións son moi heteroxéneas, aínda que predomina con moito o asociacionismo de tipo 
comunitario (asociacións veciñais, culturais e deportivas). O asociacionismo de tipo asistencial é moito menos 
frecuente, e redúcese basicamente a asociacións de asistencia a inmigrantes ou algunha institución benéfica 
de carácter local. 

 

2-IV.- COHESIÓN TERRITORIAL 
 

PATRIMONIO NATURAL DA COMARCA: 
Existen dous tipos de fórmulas ambientais no territorio: Os Espazos Naturais Protexidos e a Rede Natura 2000: 

 Os Espazos Naturais Protexidos recollen varias formulas: Parque Nacional, Parque Natural, 
Reserva Natural, Microrreservas, Reserva Fluvial, Monumento Natural e Paisaxe Protexida. 

 Rede Natura 2000 é unha rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade. 
Está formada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) e Zonas Especiais de Conservación 
(ZEPAS).   

 
Segundo a Orde de 28 de setembro de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de 
axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria 
para os anos 2012, 2013 e 2014. E a información do seguinte link 
http://www.magrama.gob.es/é/biodiversidade/temas/espazos-protexidos/rede-natura-2000/lic_galicia.aspx, 
podemos observar que no noso territorio atopamos dúas zonas LIC:  

 LIC Serra de Careón, que ocupa unha pequena parte do municipio de Friol;  
 LIC de Parda-Ladra-Támoga ocupando unha pequena porcentaxe do territorio dos municipios de 

Friol, Lugo, Outeiro de Rei, e Rábade.  
 ZEC Miño-Neira, no municipio e Guntín, Lugo, e O Corgo . 

Segundo el artigo 42.3 da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, 
establece que, unha vez aprobada a lista de LIC pola Comisión Europea, estes deberán ser declarados como 
ZEC polas comunidades autónomas correspondentes canto antes e como máximo nun prazo de seis anos, 
xunto coa aprobación do correspondente plan ou instrumento de xestión. (DECRETO 37/2014, de 27 de 
marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia 
e apróbase o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.) 

A continuación mostramos un mapa de detalle do territorio das zonas con especial protección ambiental: 



GD

 
 
 

DR 4 Asociación 

 

201

O territorio d
Biosfera Te
Ocupa unha
Península Ib
Valadouro , 
Meira, Bego
O Páramo e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 para o Desenvo

ESTRATE16 

do GDR 4 As
rras do Miñ

a extensión d
bérica, ocupa

Muras, Alfo
nte, Rábade,
Láncara.  

olvemento Rura

EXIA DE DESENV

Mapa Zonas

sociación pa
ño: foi a prim
de 363.669 h
ndo un 39%

oz, Mondoñe
 Castro de R

al da Comarca d

VOLVEMENTO L

s con Especial 

ra o Desenv
meira declara
a., o que a c

% da provinci
edo, Abadín,
ei, Outeiro d

de Lugo

LOCAL PARTICIP

 Limitación M.A
 

olvemento R
ada en Galic
converte na 
ia de Lugo. A
, Xermade, V

de Rei, Pol, Lu

PATIVO 

A. Fonte: Elabo

Rural da Com
cia pola UNE
segunda má
A Reserva es
Vilalba, A Pa
ugo, Friol, Ca

oración propia. 

marca de Lug
ESCO, o día 8
áis extensa d
sténdese por
astoriza , Rio
astroverde, G

go parte del 
8 de novem

de todas as d
r 26 municip
otorto, Guiti

Guntín, Ou Co

 

a Reserva da
bro de 2002

declaradas na
pios: Ourol, O
riz, Cospeito
or go, Baralla

 

32

a 
2. 
a 
O 
o, 
a, 



GD

 
 
 

DR 4 Asociación 

 

201

 

Respecto á 
municipais d
Desfavorecid

 para o Desenvo

ESTRATE16 

análise das
do Instituto 
da por desp

olvemento Rura

EXIA DE DESENV

Mapa Á

Mapa Zo

 Superficies
Nacional d

poboamento

al da Comarca d

VOLVEMENTO L

Áreas prioritaria

onas protecció

s Desfavore
de  Estatístic
, cos munic

de Lugo

LOCAL PARTICIP

as avifauna. Fon

ón avifauna. Fo

ecidas, e se
ca, podemo
cipios de Co

PATIVO 

nte: Elaboración

onte: Elaboració

gundo a Di
s ver que o
orgo(Ou), Fr

n propia. 

ón propia. 

rectiva 86/4
o 62,54% d
riol e Lugo, 

466/CEE e a
o territorio 
o resto do

 

 

s Superficie
é Superficie

o territorio é

33

s 
e 
é 



GD

 
 
 

DR 4 Asociación 

 

201

Superficie no
táboa no seg

A continua
Desenvolvem

 

 para o Desenvo

ESTRATE16 

on desfavore
guinte aparta

ción, presen
mento Rural 

olvemento Rura

EXIA DE DESENV

ecida. Os dat
ado.  

ntamos o 
da Comarca 

Mapa d

Ma

al da Comarca d

VOLVEMENTO L

tos en núme

mapa da S
de Lugo: 

de Superficie De

apa Territorio pr

de Lugo

LOCAL PARTICIP

ero de hectár

Superficie D

esfavorecida. Fo

rotexido. Fonte:

PATIVO 

reas, km2 e p

Desfavorecid

onte: Elaboración

Elaboración pro

porcentaxes 

a do GDR 

n propia. 

opia. 

preséntanse

R 4 Asociac

en forma de

ción para o

 

 

34

e 

o 



GD

 
 
 

DR 4 Asociación 

 

201

 Com

Segundo os
extensións d
representan 
importancia 
Veciñal aínd
estando men

As CMVMC 
dinamizador
polas Comun
as veciñas 
colaboración

 

 Rele

 para o Desenvo

ESTRATE16 

munidades d

s datos da 
de Comunid
a relevante
no mundo r

da que en Lu
nos represen

desenvolven
r que desen
nidades de M
poidan reun
n económica

evo e Orogra

olvemento Rura

EXIA DE DESENV

de Montes V

Xunta de G
dades de M
e cifra de 70
rural galego, 
ugo e Ponte
ntada na prov

n importante
volven as C

Montes consi
nirse e orga
 ou directam

MUNICIP

Castrove

Lugo 

Friol 

Guntín 

O Corgo 

Outeiro 

Rábade 

TOTAL G
Fonte: http://

afía  

M

al da Comarca d

VOLVEMENTO L

Veciñais en M

Galicia ao re
ontes Veciñ

00.000 hectá
sendo a pro

evedra tamé
vincia da Cor

es tarefas soc
omunidades
iste na creac
anizar activid

mente median

PIO  CM

rde  8

12

21

1

0

0

0

DR 4   42
/mediorural.xunta

apa Rede Hidro

de Lugo

LOCAL PARTICIP

Man Común 

edor da cua
ais en Man

áreas. Esta s
vincia de Ou
n se atopan
ruña. 

ciais nos esp
s de Montes
ión de locais
dades nas q
nte a organiz

MVMC (Nº)

a.gal/é/areas/for

ográfica. Fonte: 

PATIVO 

(CMVMC) 

rta parte da
 Común (CM
ingular form

urense a que 
n grandes ex

pazos rurais. 
s. Unha das 
s sociocultura
que adoitan
zación das m

CMVMC 

1.332,47

2.261,84

4.442,7

332,91

0,00

0,00

0,00

8.369,92
restal/ordenacion

Elaboración pro

a superficie 
MVMC). As 

ma de propie
conta con m

xtensións des

Resulta rele
accións des

ais comunita
 participar 

mesmas.  

(Ha.)

n/man_comun/ 

opia. 

galega oste
máis de 2.8

edade conta
maior cantida

sta clase de

evante o pap
senvolvidas a
arios nos que
as CMVMC 

 

enta grande
800 CMVMC

a cunha gran
ade de Monte
 propiedade

pel de axente
a nivel socia
e os veciños e

mediante a

35

s 
C 
n 
e 
e, 

e 
al 
e 
a 



 
 
 

GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo 36

 

ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

A comarca de Lugo, cuxa unidade natural máis destacada é a meseta de Lugo, a cal recibe este nome pola 

topografía e pola súa altitude media, aínda que en realidade trátase dunha depresión topográfica, por cuxo 

fondo  discorre  o  río Miño  (conca  fluvial  do Miño),  que  describe  un  amplo  arco  desde  a  súa  entrada, 

procedente da Terra Chá, até o  inicio do seu encaixamento, á altura de Portomarín. A esta conca principal 

afluyen  unha  serie  de  concas  secundarias  periféricas,  algunha  das  cales  albergan  tamén  pequenas 

depresións,  o  que  constitúe  unha  das  principais  características  da  zona,  dando  lugar  a  un  espazo 

compartimentado.  Estas  depresións  son:  ao  oeste,  a  do  río  Narla  que,  procedente  da  Serra  de  Careón, 

atravesa o municipio de Friol, confluíndo co Miño preto da capital provincial. Ao sur da anterior aparece a 

extensa conca do  río Ferreira,  tamén procedente da serra de Careón, que segue os  rebordes montañosos 

que  pechan  a  comarca  da Ulloa, descende  por  terras de Guntín  e  Portomarín  en dirección  ao Miño. No 

sector oriental da comarca localízase a máis destacada das unidades de relevo que conforman o territorio da 

comarca  de  Lugo,  que  é  a  que  forma  o  río  Neira,  que  chega  ao Miño  despois  de  atravesar  parte  dos 

municipios de Läncara, O Corgo e O Páramo, procedente da súa cabeceira, situada no centro da pequena 

depresión  intramontana  que  corresponde  ao  termo municipal  de Baralla,  antes  chamado Neira  de  Xusá, 

precisamente  como  referencia  ao  río.  Esta  unidade  de  relevo marca,  en  certo  xeito,  un  límite  entre  a 

comarca de Lugo e as veciñas de Ancares polo  leste e Sarria polo sur. Finalmente, un arco montañoso que 

ten  o  seu  eixo  na  serra  de Miradoiro,  delimita  ao municipio  de  Castroverde  e  coa  depresión  de  Lugo, 

formando un peche lateral desta complexa unidade. 

 

PATRIMONIO CULTURAL E A RTÍSTICO QUE CARACTERIZA A COMARCA: 
Os  centros  históricos,  os  edificios  e  paisaxes  de  interese  artístico,  histórico  ou  cultural,  o  rico  e  variado 

patrimonio cultural desta zona, constitúen unha dos seus acenos de  identidade e un referente de calidade 

deste territorio 

CASTROVERDE: como indica o seu nome, é un municipio de frondosos bosques habitados desde a 
antigüidade, como testemuñan os numerosos castros aquí atopados: o de Cellán, o de Espasante, o dá Croa, o 
de Soutomerille, o de Miranda, o de Sarceda, e o de Maxide, as medorras de Eiladrán e Santadrau e os 
sartegos de Outeirín.  

Cabe sinalar como actividade no municipio o sendeirismo xa que Castroverde pertence ao Camiño de 
Santiago Primitivo, e por el pasan ao ano 5.000 peregrinos. Castroverde é un municipio de amplas masas 
arbóreas, entre as que destacan as frondosas como o castiñeiro, os carballos e os cerqueiros. Nas ribeiras dos 
ríos, representando un ecosistema de gran biodiversidade, atopamos amierios, salgueiros e ranúnculos 
flotantes. Asociados a esta vexetación, habitan multitude de aves como curuxas, aguiluchos, e estorniños. Os 
mamíferos ven representados por corzos, lobos, xabarís e multitude de pequenos roedores. 
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sepulturas como as de San Xián en Castelo, a lápida sepulcral do século X de Armental, sarcófagos en sitio dá 
Torre en Santa Uxía, o de Vilameá, o de Fontao e o da reitoral de Constante. En arquitectura civil, quedan 
vestixios da que foi a Torre de Santa Uxía, algunhas casas blasonadas entre as que destaca a antiga fortaleza 
da Mota e a ponte románico de tres arcos que se ergue sobre o río Ferreira. 

O Corgo: Visitar o municipio do Corgo, a tan só 14 quilómetros da capital provincial, permítenos coñecer 
lugares naturais de gran beleza como as marxes do río Miño e dos seus afluentes e outros de interese cultural 
ou monumental. A paisaxe combina as elevacións das serras de Coedo e de Fervenza, e os montes Pena dá 
Cruz (783) e Pena Aguda (772), con suaves chairas. Este territorio está percorrido por numerosos ríos: 
Chamoso, Tórdea, Neira, Maceda, Mazandán, pero o máis importante é o Miño, que discorre de norte a sur 
formando límite natural con Lugo e Guntín. Na parroquia de San Xoán de Cela, no límite do municipio co 
Páramo atópase unha bonita ponte medieval sobre o río Neira, cuxo contorna foi acondicionado como área 
recreativa. Outras pontes de interese son os de Arxemil e Abragán e A Ponche Vella en Gomeán. En relación á 
arquitectura relixiosa, destacan algunhas igrexas rurais que conservan trazos do seu orixinario estilo románico, 
como Castrillón, Campelo, Cabreiros ou Santiago de Fonteita, que conserva ademais unhas magníficas 
pinturas do século XVIII. En canto á arquitectura civil, podemos admirar varias casas señoriais. Chama a 
atención o Pazo do Corgo pola súa orixinal fachada, formada por unha solana con tres arcos de medio punto 
e balaustrada. Na parroquia de Santo Estevo de Felgosa sitúase o Pazo de Piñeiro, no que destaca o seu 
enorme escudo e o gran patio central de dous pisos. Non podemos esquecernos do apartado gastronómico, 
de recoñecida fama, que utiliza as excelentes materias primas da zona, como o xamón ou os cogomelos. 

OUTEIRO DE REI: A beleza paisaxística é un dos principais atractivos do municipio, con todo o patrimonio 
histórico artístico é enorme. Do pasado dan fe abundantes restos arqueolóxicos como os castros de Ou 
Castedo e Ou Castro, os castros de Candai, Monte Maior, Vos Picos do Castelo e Astariz. Interesantes son as 
mostras de arquitectura civil, algunhas da Idade Media como as fortalezas de Outeiro de Rei, Taboi e Sobrada, 
que foron testemuñas de non poucos sucesos baixomedievais. Casa-torre da Barreira en Santiago de Gaioso 
data do ano 1575 e comprende 46 leiras. Ten portada de cantaría na casa principal e varias dependencias 
anexas e conserva varias pedras blasonadas una coas armas do Castro e os Vaamonde; Á beira da igrexa de 
Outeiro de Rei, está a Casa Forte de Outeiro, tamén chamada "casa da señorita". Outras casas solariegas son a 
de Abelleira, a de Gaioso e o pazo de Mirapeixe, os pazos de Miraz, en Arcos, e o de Cela e unha casa con 
escudo, en Caboi. A Casa de San Paio en Parada, foi reformada en 1856, pero conserva a lareira antiga e unha 
capela de planta rectangular con soportal de entrada. Xunto á igrexa de Parada, levántase a Casa de Gondai. A 
arquitectura relixiosa, ten a súa representación en cada unha das parroquias, até un total de 27, en todo o 
municipio. Destaca a igrexa de Martul con ábsida románico co interior de bóveda de canón e cuarto de 
laranxa e ao exterior contrafortes e decoración na saetera, os seus retablos son neogóticos. A de Outeiro de 
Rei, do século XVIII, acolle na capela de San Ramón un retablo barroco. Outeiro de Rei, está considerado como 
área de residencias secundarias dada a beleza do municipio e a súa proximidade a Lugo. Existen en todo o 
termo, multitude de opcións que farán gozar ao visitante, como as paraxes a beiras do Miño en Ou Piago e o 
Campo de Sta. Isabel, rodeados de frondosa vexetación, que ademais permiten a práctica dos deportes 
fluviais, ou a área recreativa de Penas de Rodas en Gaioso, que debe o seu nome ás dous orixinais moles 
graníticas que, desde o seu elevado emprazamento a 619 metros, dominan unha ampla panorámica da 
penillanura chairega. Tamén, o Club de Campo e o Club de Tiro de Bonxe suporán outro reclamo máis para o 
visitante. O verán é a mellor época para visitar o municipio onde os afeccionados á pesca contan con cotos 
troiteiros nos ríos Miño, Ladra e Narla. En Parada existe un refuxio. 
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RÁBADE: Constituído por unha soa parroquia este pequeno municipio lugués, Rábade atópase na área de 
influencia da capital provincial, constituíndo un enclave urbano dentro do espazo rural, ao contar cun 
desenvolvemento industrial e comercial certamente destacable. Ten un polígono industrial con dúas fases 
distintas: unha na estrada de Gaioso e outra na N-VIN. Algunhas das instalacións do polígono, basean a súa 
actividade nos servizos como axencias de transportes, exposición de mobles, instalación de frío industrial, etc... 
As principais industrias dedícanse á fabricación de taboleiros aglomerados, de maquinaria agrícola, remolques 
articulados para camións, cisternas en aceiro inoxidable e aluminio, pavimentos especiais, aglomerados para 
estradas, prefabricados de formigón e curtidos de peles. Pero ademais dunha economía moi boiante, o 
concello ofrece paisaxes moi fermosas nos que o río Miño ten un protagonismo especial. Nas súas marxes 
pódese practicar a pesca da troita e gozar de atractivas paraxes aptas para o descanso como a illa fluvial 
coñecida como As Insuas. Son varios as pontes que permiten atravesar o río,: As pontes do Caxiao son dúas 
pontes situadas na marxe dereita do río. Seguindo río abaixo, está a famosa ponte Vella de Rábade. Data dos 
séculos XIV e XV e consta de 9 arcos ojivales. A arquitectura civil complétase con dúas casas solariegas e unha 
capela, que son propiedade da familia González Barreira. O pazo-torre de Miraflores do Miño, ten máis de 400 
anos e é un edificio rectangular con dúas plantas. Conserva a ermida de   os Remedios. En Tras do Regueiro 
atópase, no interior dun patio amurallado, o pazo dos Freire, cun escudo na súa fachada. 

2-V.- LÓXICA DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS  
 

 Rede de Augas, saneamento, luz e recollida de residuos 

Ao ser a zona de Lugo Central un espazo rural, o abastecemento de auga potable resólvese en dúas formas 
principais: unha rede municipal –ou varias- formada por captacións en ríos ou mananciais, unha condución até 
un depósito regulador e/ou a unha ETAP onde se trata a auga que finalmente será distribuidá a través dunha 
rede que, xeralmente, só alcanza ao principal núcleo urbano do municipio –nalgúns casos, tamén alcanza ás 
parroquias ou núcleos con maior desenvolvemento urbano-. O resto do territorio que non está cuberto pola 
rede municipal abastécese a través de traídas veciñais ou particulares. Esta situación, que é moi frecuente en 
todo o medio rural galego, débese á imposibilidade de estender os servizos en xeral a todo o territorio 
municipal por mor da enorme dispersión da poboación. 

No saneamento ocorre a mesma circunstancia: a rede de saneamento alcanza aos núcleos urbanos de todos 
os municipios –e tamén aos núcleos máis grandes de cada municipio-, mentres que o resto do territorio 
resólveo mediante fosas sépticas ou pozos negros, co que existe risco de contaminación dos acuíferos. 

En canto á iluminación pública, esta está practicamente estendida en todos os núcleos urbanos, núcleos rurais 
e boa parte do viario. 

No que se refire á recollida de residuos, en Galicia, todos os municipios implantaron a recollida selectiva de 
residuos sólidos urbanos, tal e como se recolle no Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia 
2010 – 2020. Así, os municipios teñen as competencias sobre este servizo, e todos eles posúen sistemas de 
recollida selectiva, aínda que nas zonas máis rurais, a recollida alcanza só aos habitantes dos núcleos urbanos 
(todas as capitais municipais), quedando algunhas parroquias con recollida xeral de residuos varias veces por 
semana. No noso territorio temos punto limpo no municipio de Friol, e en Guntín. 

Un aspecto importante, dada a ruralidade desta zona, é a existencia dun programa de recollida de plásticos 
agrícolas para a súa reciclaxe, dado o uso intensivo que se fai destes materiais, que se empregan para 
almacenar herba para o gando. 
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PARTE 3 – ESTRATEXIA DATOS ESTATÍSTICOS 
PREVIOS DA SITUACIÓN DO TERRITORIO: 

3.I.-ÁMBITO XEOGRÁFICO: IDENTIDADE FÍSICA E MEDIO AMBIENTE 

Como comentamos na Parte II – Territorio e poboación  que abarca a estratexia, o noso ámbito de actuación 
está delimitado por 7 municipios: Castroverde, Corgo (Ou), Friol, Guntín, a zona rural de Lugo, Outeiro de Rei e 
Rábade, cunha superficie total de 1.250,49 km2. 

 Número de explotacións e tipoloxía:  

Segundo os datos proporcionados por AGADER  (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural): 

MUNICIPIO  EXP AGRICOLAS  EXP GANDEIRAS  EXP TOTAIS  EXP PRIORITARIAS 

Castroverde  114     540     654     181    

Corgo (Ou)  151  593     744     142    

Friol  179     847     1.026     256    

Guntin  204     539     743     210    

Outeiro de Rei  119     551     670      77    

Rábade  7     27     34     1    

TOTAIS GDR 4   774  3.097  3.871  867 
Fonte: AGADER. Non hai datos das entidades singulares da provincia de Lugo. 

Comparativa en porcentaxe das explotacións agrogandeiras do GDR 4 coa provincia de Lugo e con Galicia: 
representan un 10,63% das explotacións de Lugo e un 2,85% da CCAA de Galicia.  

  EXP 
AGRICOLAS 

EXP 
GANDEIRAS

EXP TOTAIS EXP 
PRIORITARIAS 

GDR 4   774  3.097 3.871 867 

LUGO  9.671    26.743    36.414    7.808   

GALICIA                 47.727                   88.118          135.845                     15.668 
Fonte: AGADER. Non hai datos das entidades singulares da provincia de Lugo. 

 Estrutura da propiedade e réxime de tenencia: 

MUNICIPIO  Nº 
Explotacións 
sen SAU 

Nº 
Explotacións 
con SAU 

Nº TOTAL 
Explotacións 

Propiedade  Arrendamento  Aparcería 
ou outros 

SAU TOTAL 
(Ha.) 

Castroverde  10  548  558 4.648,73 934,28  464,76  6.047,77

Corgo, Ou  7  561  568 4.168,92 607,82  829,84  5.606,58

Friol  16  715  731 7.739,07 1.155,07  1.005,65  9.899,79

Guntín  2  582  584 5.157,51 1.143,96  709,36  7.010,83

Outeiro de 
Rei 

9  448  457 3.316,36 480,51  269,37  4.066,24

Rábade  1  9  10 126,65 0,32    126,97

TOTAL  45  2.863  2.908 25.157,24 4.321,96  3.278,98  32.758,18

%  1,55%  98,45%  100,00% 76,80% 13,19%  10,01%  100,00%
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censo Agrario 2009.  
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Destaca que o 98,45% das explotacións son con Superficie Agraria Útil, e en canto ao réxime de tenencia, 
observamos que o 76,80% das SAU son en propiedade. 

 
 Análise da Titularidade das explotacións por sexo e por tramos de idade: 
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HOME  MULLER   

TR
A
M
O
 D
E 

ID
A
D
E 
D
O
 

TI
TU

LA
R
 D
E 

EX
P
LO

TA
C
IÓ
N
 

M
e
n
o
s 
d
e
 2
5
 

an
o
s 

D
e
 2
5
 a
 3
4
 

an
o
s

D
e
 3
5
 a
 4
4
 

an
o
s 

D
e
 4
5
 a
 5
4
 

an
o
s 

D
e
 5
5
 a
 6
4
 

an
o
s 

D
e
 6
5
 a
n
o
s 
o
u
 

m
ái
s 

M
e
n
o
s 
d
e
 2
5
 

an
o
s 

D
e
 2
5
 a
 3
4
 

an
o
s

D
e
 3
5
 a
 4
4
 

an
o
s 

D
e
 4
5
 a
 5
4
 

an
o
s 

D
e
 5
5
 a
 6
4
 

an
o
s 

D
e
 6
5
 a
n
o
s 
o
u
 

m
ái
s 

N
o
n
 a
p
lic
a 
(o
 

ti
tu
la
r 
n
o
n
 é
 

p
e
rs
o
a 
fí
si
ca
) 

MUNICIPIO  NÚMERO DE EXPLOTACIÓNS 
Castroverde  1  17  68  97 90 99 2 26 40  32  62 23

Corgo O    14  34  78 107 108 1 3 26 52  49  77 18

Friol  1  19  55  123 86 92 17 59 84  85  87 25

Guntin    20  42  64 90 80 1 5 32 72  70  86 22

Outeiro do Rei    9  26  50 53 83 2 29 53  54  88 12

Rábade      1  1   2  1

TOTAL  2  79  226  412 426 462 2 29 173 301  292  400 101
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censo Agrario 2009.  

Obsérvase que o 57,3% das explotacións o titular é un Home e que o tramo de idade con maior número de 
explotacións é o de maiores de 65 anos, tanto no caso dos homes como en de as mulleres.    

 
 Estrutura física do territorio: 

MUNICIPIO  SAU TOTAL 
(Ha.) 

Terras 
labradas 
(Ha.) 

Terras 
para 
pastos 
(Ha.) 

Superficie 
agricultura 
ecolóxica 
(Ha.) 

Especies 
arbóreas 
e forestais

(Ha.) 

Outras 
terras 
non 

forestais 
(Ha.) 

Unidades 
Gandeiras 
totais 

Castroverde  6.047,77  1.902  4.146 2.603 309  9.430

Corgo, Ou  5.606,58  1.727  3.880 1,43 2.013 293  9.472

Friol  9.899,79  1.089  8.811 232,95 2.493 419  20.176

Guntín  7.010,83  2.626  4.384 20,7 1.629 970  12.933

Outeiro de 
Rei 

4.066,24  1.375  2.691 62 1.163 155  6.850

Rábade  126,97  1  126 44 11 7  2.252

TOTAL  32.758,18  8.720  24.038 361,08 9.912 2.153  61.113

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censo Agrario 2009. Excepto a superficie de especies arbóreas e forestais que no INE é 
incluída en “Outras” por iso é obtido o dato do Instituto Galego de Estatística (IGE), onde si está desagregado. 

Obsérvase que da superficie SAU o 73,38% son Terras para pastos e o 26,62% restante son Terras Labradas, 
das cales o 4,14% están dedicadas á Agricultura Ecolóxica. 
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 Estudo da Gandaría do territorio do GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de 

Lugo: 

Tipo de 
gandaría: 
Gañado por 
especies 

Bovinos  Ovinos  Caprinos  Equinos 
(cabalos, 
mulas e 
asnos) 

Porcinos  Aves  Coellas nais (só 
femias 

reprodutoras) 

Castroverde  8.337,3  89,3  22,2 84 229,368 641,239  26,88

Corgo O  6.903,4  109  6,8 67,2 874,641 1.485,549  25,24

Friol  13.053,4  214,7  75,3 98,4 788,029 5.931,037  15,08

Guntin  1.1007  155,8  20,3 20 474,865 1.243,162  11,68

Outeiro do 
Rei 

4.589,3  158,5  19,5 55,2 1.267,819 751,851  7,88

Rábade  57,1  1,2  5,6 2188,1 0,378  0,06

 TOTAL  43.947,5  728,5  144,1 330,4 5.822,822 10.053,216  86,82
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censo Agrario 2009. Quedan excluídos os datos das cabezas de gando de Lugo, ao non ter 
datos das entidades singulares.  
 

 Superficie Desfavorecida: 

A continuación mostramos en táboa os datos de identidade física e Ambiental de territorio do GDR 4 
Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, desglosados por municipio: 

MUNICIPIO SUPERFICIE DESFAVORECIDA SUPERFICIE 
KM2 

SUPERFICIE 
Ha.

Castroverde  Non desfavorecida  174,20  17.420

Guntín  Non desfavorecida  154,78  15.478

Outeiro de Rei  Non desfavorecida  134,20  13.420

Rábade  Non desfavorecida  5,20  520

TOTAL Non desfavorecida  468,38  46.838

Corgo Ou  Despoboamento  157,33  15.733

Friol  Despoboamento  295,00  29.500

Lugo  Despoboamento  329,78  32.978

TOTAL Desfavorecida por Despoboamento  782,11  78.211
62,54%

Fonte: Superficies Desfavorecidas: Directiva 86/466/CEE. Superficies municipais: INE.  

Observamos que o noso territorio non ten superficie Desfavorecida de Montaña. A Superficie Desfavorecida 

por Despoboamento  atópase  localizada  nos municipios  de  Lugo3,  Corgo  (Ou)  e  Friol,  o  que  supón  unha 

superficie de 782,11  km2. O  resto do  territorio é  Superficie Non Desfavorecida, é dicir, os municipios de 

Castroverde, Guntín, Outeiro de Rei e Rábade, cunha superficie de 468,38 km2. A continuación mostramos 

estes datos en porcentaxe: 

 Tipoloxía de Superficie Desfavorecida en porcentaxe: 

                                                            
3 O Dato da superficie Desfavorecida de Lugo recolle o total da superficie da provincia, xa que non hai datos para as entidades singulares que forman 
parte do GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo. 
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

 Estudo da poboación segundo o seu nivel de estudos: 

 
NIVEL DE ESTUDOS 

Nº 
PERSOAS

PORCENTAXE  
% 

Analfabetos  260 1,27 

Sen estudos  3.875 18,94 

Foi á escola 5 anos ou máis pero non chegou ao último curso de ESO, 
EGB ou Bacharel Elemental 

3.735 18,26 

Chegou  ao último  curso de  ESO,  EGB ou Bacharel  Elemental ou  ten o 
Certificado de Escolaridade ou de Estudos Primarios 

5.940 29,03 
 

Bacharel, BUP, Bacharel Superior, COU, PREU  1.545 7,55 

FP grao medio, FP  I, Oficialía  Industrial ou equivalente, Grao Medio de 
Música e Danza, Certificados de Escolas Oficiais de Idiomas 

760
 

3,71 

FP grao superior, FPII, Mestría industrial ou equivalente 1.035 5,06 

Diplomatura universitaria, Ar quitectura  Técnica,  Enxeñaría  Técnica ou 
equivalente  

615
 

3,01 

Grao Universitario ou equivalente  80 0,39 

Licenciatura, Arquitectura, Enxeñaría ou equivalente 605 2,96 

Máster oficial Ouniversitario (a partir de 2006) , Especialidades Médicas 
ou análogas 

165 0,81 

Doutoramento  95 0,46 

Non é aplicable  1.750 8,55 

TOTAL  20.460 100 % 
Fonte: Censos de Poboación e Vivendas 2011. INE 2016. 

Como se observa na táboa o nivel de estudos é bastante baixo, cabe sinalar que case o 20% da poboación 
non ten estudos. 

 Forza de Traballo: 

ANO  TOTAL 
Afiliados SS 

Rex 
Xeneral 

R. G.‐ S.E. 
Agrario 

R. G.‐ S.E. 
Fogar 

R. E. 
MAR  

R. E. T. 
Autónomos 

R. E. M. 
Carbón 

2014  6.092  3.116  114 130 0 2.732  0 

2015  6.159  3.227  124 139 0 2.669  0 
Fonte: Ocupados: Afiliados á Seguridade Social, Decembro 2014 e 2015 

ANO  PARO 
AGRICULTURA 

PARO 
INDUSTRIA 

PARO 
CONSTRUCIÓN 

PARO 
SERVIZOS 

PARO SEN 
EMPREGO 
ANTERIOR 

TOTAL 
PARADOS 

2014  42  144  178 632 77 1073 

2015  39  96  141 562 77 915 
Fonte: Parados: Datos.gob.é, Segundo Semestre 2014 e 2015 

EVOLUCIÓN 
FORZA DE 
TRABALLO 

Taxa Paro 
% 

Taxa 
Actividade 

% 

Poboación 
Activa Nº 

Poboación 
Ocupada 

Nº 

Poboación 
en paro Nº 

Poboación 
Activa 

Agraria Nº 

2014  14,98  35,58 7.165 6.092 1.073  156

2015  14,86  35,57 7.074 6.159 915  163

DIFERENZA  ‐0,12  ‐0,01 ‐91 67 ‐158  7

Fonte: Datos.gob.é 

Tan só o 2,17% da poboación activa é poboación activa agraria. Case o 15% da poboación activa está en 
paro no ano 2014 e o 13% en 2015, polo que podemos concluír que diminuíu o paro. 
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

MUNICIPIOS  PIB MUNICP (MILES EUROS) PIB HABIT (EUROS) 

Castroverde  42.921 15.097 

Corgo O  66.357 17.485 

Friol  68.642 16.406 

Guntín  43.733 14.587 

Outeiro de Rei  101.206 19.370 

Rábade  77.865 46.459 
Fonte: Renda IGE 2012 

A renda dispoñible bruta por habitantes e euros é comparativamente menor en todos os municipios da 
comarca, con respecto a Galicia (15.113 euros). 
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 Recursos Turísticos: 

En canto ao Turismo Rural contamos con lous seguintes establecementos: 

 Pazos: 1 en Castroverde (6 habitacións, 11 prazas) 
 Casa Aldea: 1 en Castroverde (10 habitacións, 20 prazas), 1 no Corgo (9 habitacións, 17 prazas), e 3 en 

Outeiro de Rei (21 habitacións, 41 prazas). 
 Albergue: 1 Albergue de Xacobeo en Castroverde (34 prazas). 
 Vivenda Turística: 1 Friol (9 habitacións e 18 prazas) 

 

  TURISMO RURAL  ALBERGUES  VIVENDAS  
E APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

Nº PRAZAS  39  34  18 
Fonte: http://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=é_É  

 Hoteis: 4 estrelas: 1 Balneario en Guntín, 1 en Rábade; 2 estrelas: 1 en Outeiro de Rei; e de 1 estrela: 2 
no Corgo, 1 en Friol, e 1 en Guntín. 

 Pensións: 3 estrelas: 1 en Guntín; de 2 estrelas: 2 en Guntín e 2 en Outeiro de Rei; e de 1 estrela: 1 en 
Castroverde, 1 Friol, 4 en Guntín, e 1 en Outeiro de Rei. 

 Cámping: 1 cámping de 2ª categoría en Guntín. 

  HOTEIS E PENSIÓNS  CÁMPING 

Nº PRAZAS  799  96 
Fonte: http://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=é_É  

 Restaurantes: 3ª Categoría (977 prazas): de 2 Tenedores: 2 no Corgo,  2 en Guntín, 5 en Outeiro de 
Rei, e 1 en Rábade. E de 4ª Categoría (1.614 prazas): de 1 Tenedor: 4 en Ou Castroverde, 7 no Corgo, 3 
en Friol, 3 en Guntín, 4 en Outeiro de Rei, e 3 en Rábade. 

3-IV.-RECURSOS TURÍSTICOS POR MUNICIPIO4: 
 
CASTROVERDE: Capela de Vilafrío, Casa Grande da Mirandela, Casa Grande de Osorio, Igrexa Parroquial de 
San Salvador de SoutoMerille, Igrexa Parroquial de Santa María de Vilabade “a catedral de Castroverde”, 
Igrexa Parroquial de Santiago de Espasande, Miradoiro Natural da Serra do Miradoiro, Ou Pacio de Pena ou 
Pazo de Carballedo, Pazo de Abraira Arana, Pazo de Frairía, Terras do Miño (Reserva de A Biosfera), Torre e 
Pazo de Cellán, Torre-Fortaleza de Castoverde. 
 
O Corgo: A Fervenza- Conxunto Etnográfico,Área Recreativa de Cabreiros, Área Recreativa de Ponche de 
Neira, Arquitectura Popular de Castrillón (conxunto singular), Arquitectura Popular de Santa Mariña (conxunto 
singular), Biblioteca Pública Municipal do Corgo, Casa de Ulloa (Casa Grande), Igrexa Parroquial de San 
Salvador de Castrillón, Igrexa Parroquial de San Xulián de Campelo, Igrexa Parroquial de Santa Mariña de 
Cabreiros, Igrexa Parroquial de Santiago de Gomeán, Miño-Neira (ZEC Rede Natura),Pazo de Laxes, Pazo de 
Piñeiro, Pazo de Santa Mariña, Pazo de Valcarce, Ponche de Neira, Terras do Miño (Reserva de A Biosfera). 

FRIOL: Área Recreativa de Carballo, Área Recreativa de Miraz, Biblioteca Pública Municipal de Friol, Cruceiro 
do Atrio Parroquial S. Martiño de Condes, Cruceiro do Atrio Parroquial Sta. María de Vilafiz, Fortaleza de San 

                                                            
4 Fonte: http://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=é_É  
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Paio de Narla, Igrexa Parroquial de San Martiño de Prado, Igrexa Parroquial de San Paio de Seixón, Igrexa 
Parroquial de San Paio de Seixón, Igrexa Parroquial de San Xiao de Friol, Igrexa Parroquial de Santa María de 
Guimarei, Igrexa Parroquial de Santa María de Vilafiz, Igrexa Parroquial de Santiago de Trasmonte, Igrexa 
Parroquial do Seixón, Igrexa Parroquial San Martiño de Condes, Museo Fortaleza de San Paio de Narla, Palacio 
Fortaleza de Friol,Parga-Ladra-Támoga (ZEC Rede Natura),Pazo de Miraz, Pazo de Portocelo, Pazo de Remesil, 
Serra do Careón (ZEC Rede Natura),Terras do Miño(Reserva de A Biosfera),Torre de Friol, Torre de Miraz. 
 
GUNTÍN: Área Recretaiva de Vos campos de Meixaboi, Capela de San Isidro de Tosende, Casa do pintor Tino 
Grandío, Cruceiro do atrio de Sta. Cruz de Retorta, Fortaleza da Mota, Igrexa Monacal de Santa María de 
Ferreira de Pallares, Igrexa Parroquial de San Romao dá Retorta, Igrexa Parroquial de Santa Cruz dá Retorta,, 
Igrexa Parroquial de Santa María de Mosteiro, Igrexa Parroquial de Santiago de Entrambasaugas, Miliario en 
San Romao dá Retorta, Miño-Neira(ZEC Rede Natura), Pazo do Vilar Ó de Pallín, Ponche Cabalar, Terras do 
Miño (Reserva Da Biosfera). 

LUGO5: Aceas (Acea) Rei Chiquito (Parroquia: Meilán (Santiago), Lugar: Castro; Área Recreativa de Outeiro, 
Parroquia: Ou Outeiro dás Camoiras (San Salvador), Lugar: Ou Outeiro; Capela dás Virtudes de Coeses, 
Parroquia: Coeses (Santa María Madanela), Lugar: Ceza; Capela de San Antonio de Vilamoure, Parroquia: Saa 
(Santiago), Lugar: Vilamoure; Capela de San Bartolomeu do Burgo, Parroquia: O Burgo (San Vicente), Lugar: Ou 
Canedo de Abaixo; Capela de San Bieito de Portoganoi Parroquia: Santa Marta de Fixós (Santa Marta), Lugar: 
Portoganoi; Capela de San Mamede de Ribas de Miño, Parroquia: Ribas de Miño (San Mamede), Lugar: San 
Mamede; Capela de San Matías de Veral, Parroquia: Ou Veral (San Vicente), Lugar: Ou Santo Matías; Capela de 
San Roque de Riazón, Parroquia: Ombreiro (San Martiño), Lugar: Riazón; Parroquia: Capela de San Simón de 
Bagueixos Tirimol (San Xoán), Lugar: Bagueixos; Capela dous Doures de Vilachá, Parroquia: Beizo (San Pedro), 
Lugar: Vilachá; Capela dous Doures de Vilariño, Parroquia: Beizo (San Pedro); Lugar: Vilariño; Casa de Barrio 
Campo-Lugo (Pazo), Parroquia: San Xoán do Campo (San Xoán), Lugar: Seoane; Casa de Cardoso, San 
Mamede dúas Anxos (Pazo), Parroquia: San Mamede dous Anxos (San Mamede), Lugar: Cardoso; Casa de 
Carrigueiros (Casa Grande), Parroquia: O Burgo (San Vicente), Lugar: Carrigueiros; Casa de Fidalgo(Casa 
Grande), Parroquia: Benade (Santo Estevo), Lugar: A Fontenova; Casa de Pita, Carballido (Casa Grande), 
Parroquia: Carballido (San Martiño), Lugar: Carballido; Casa dúas Arrieta. Bacurín (Casa Grande), Parroquia: 
Bacurín (San Miguel), Lugar: Bacurín; Casa Grane de Belón Parroquia: Coeo (San Vicente), Lugar: Coeo, Hórreo 
en Santalla de Bóveda de Mera, Parroquia: Santalla de Bóveda de Mera (Santalla), Lugar: Bóveda de Mera, 
Lagos de Teixeiro, Parroquia: Teixeiro (Santa María), Lugar: Teixeiro; Terras Do Miño Reserva Da Biosfera, Torre 
de Aez (Torres, Fortalezas, Castelos), Parroquia: Camoira (Santo Estevo), Lugar: Aez; Torre de Riazón  (Torres, 
Fortalezas, Castelos), Parroquia: Ombreiro (San Martiño), Lugar: Riazón; e 10 Cruceiros E 52 Igrexas. 
 
OUTEIRO  DE  REI:  Área  Recreativa  Campo  de  Santa  Isabel,  Área  Recreativa  de  Penas  de  Rodas,  Área 
Recreativa de Seivane, Avifauna(Zoo), Biblioteca Pública Municipal de Outeiro de Rei, Capela de San Ramón, 
Capela  de  Santa  Isabel,  Casa‐Museo Manuel María,  Igrexa  Parroquial  de  San  Pedro  Fiz  de  Robra,  Igrexa 
Parroquial  de  San  Xoán  de  Outeiro  de  Rei, Marcelle  natureza(Zoo),Museo  dá  Radio,  Pombal  de  Guillar, 
Parga‐Ladra‐Támoga  (ZEC Rede Natura),Pazo  de Abelleira,  Pazo  de Guevara,  Pazo  de Mirapeixe,  Pazo  de 
Miraz, Pazo de Outeiro, Pazo dous Gaioso, Terras do Miño (Reserva Da Biosfera ),Torrede Bordón, Torre de 
Sobrada de Aguiar, Torre de Sobrada de Aguiar, Torre de Taboi. 
 
RÁBADE: Antigo concello de Rábade (Edificio Singular), Biblioteca Pública Municipal de Rábade, Capela dous 
Remedios de Rábade, Conxunto Singular de Vivendas en Rábade (Muíño), Conxunto Singular de Vivendas en 
Rábade,  Parga‐Ladra‐Támoga  (ZEC  Rede  Natura),  Pazo  de  Freire,  Pazo  de  Miraflores  de  Miño,  Ponte 
Medieval de Rábade, Terras do Miño (Reserva de A Biosfera). 
 

                                                            
5 Queda excluída a zona da capital de Lugo. 
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3-V.- PATRIMONIO NATURAL6 COMO RECURSO TURÍSTICO: 
O territorio do GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo pertence á Reserva da 
Biosfera Terras do Miño. 
 

Castroverde Miradoiro Natural da Serra do Miradoiro.
Corgo (Ou) Área Recreativa de Cabreiros, Área Recreativa de Ponche de Neira. ZEC: Miño 

Neira. 
Friol Área Recreativa de Carballo, Área Recreativa de Mira, ZEC: Parga-Ladra-Támoga 

, Serra do Careón. 
Guntín Área Recretaiva de Vos campos de Meixaboi, ZEC: Miño-Neira. 
Lugo Área Recreativa de Outeiro, Área Recreativa de Monte Segade, Lagos de 

Teixeiro. ZEC: Miño-Neira, Parga-Ladra-Támoga. 
Outeiro de 
Rei 

Área Recreativa Campo de Santa Isabel, Área Recreativa de Penas de Rodas, 
Área Recreativa de Seivane. ZEC: Parga-Ladra-Támoga. Avifauna, e Zoo: Marcelle 
natureza. 

Rábade Parga-Ladra-Támoga
 

3-VI.- INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS BÁSICOS NAS ZONAS RURAIS. 
 

CENTROS SANITARIOS7: o territorio conta con 6 centros de saúde, un en cada municipio; 1 Consultorio 
en Guntín; 1 PAC8 e un Centro Asistencial en Outeiro de Rei (Centro Penal de Bonxe). 
FARMACIAS: 2 en Castroverde, 2 no Corgo, 1 en Friol, 2 en Guntín, 2 en Outeiro de _Rei, e 1 en Rábade. 
CENTROS SOCIAIS9: No Corgo: 1 Centro de Día; en Friol: 1Punto de Atención á Infancia; 1 Vivenda 
Comunitaria; 1 Centro de Día para persoas maiores; en Guntín: 1 Residencia de Terceira Idade; en Outeiro 
de Rei: 1 Escola Infantil municipal, 1 Residencia, e 1 Centro de Día; e en Rábade: 1 Centro de Menores. 
INTERNET: O 45,67% das persoas do territorio de estudo non dispón de internet nas súas casas. 
EDUCACIÓN10:    

 Centros de Ensino regulado: 

  EDUCACION INFANTIL  EDUCACION  PRIMARIA  EDUCACION 
SECUNDARIA 

BACHARELATO  CICLOS 
FORMATIVOS 

Castroverde  CPI de Castroverde  CPI de Castroverde  CPI de Castroverde       

Corgo Ou  CEIP Plurilingüe do 
Corgo 

CEIP Plurilingüe do Corgo          

Friol  CPR WALDORF 
MENIÑEIROS, CPI Dr. 
López Suárez 

CPR WALDORF MENIÑEIROS,  
CPI Dr. López Suárez 

CPR WALDORF 
MENIÑEIROS, CPI Dr. 
López Suárez 

     

Guntín  CPI Tino Grandío, CEIP 
de Lousada 

CPI Tino Grandío, CEIP de 
Lousada 

CPI Tino Grandío       

Outeiro de Rei  CEIP Laverde Ruíz  CEIP Laverde Ruíz        EPAPU de Bonxe 

Rábade  CEIP Otero Pedrayo  CEIP Otero Pedrayo  Cen. Pub. Santo Anxo, 
IES Río Miño  

IES Río Miño     

                                                            
6 Fonte: http://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=é_É  
7 Fonte: https://extranet.sergas.é/bucen/BUCEN/BuscadorCentroseServizos.aspx?Idioma=é 
8 PAC: Punto de Atención Continuada. 
9 Fonte: Servizos Sociais: https://benestar.xunta.é/XiacWeb/ e Residencias de anciáns: http://www.paxinasgalegas.es/residencias-para-
maiores-mondo%C3%B1edo-121ep_124ai.html; http://www.fundacionsanrosendo.es/; e http://www.geriatros.com/geriatria/residencias 
10Fonte:  https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/ 
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 Bibliotecas Municipais11 no Corgo, Friol e Outeiro de Rei. 
 A comarca conta con 1.249 alumnos matriculados no ensino regulado.12 
 Instalacións Deportivas e Pavillóns13: Campo de Fútbol: 1 en Castroverde, 2 no Corgo, 1 en Friol, 2 

en Guntín, 2 en Outerio de Rei, e 1 en Rábade. 
 

3-VII.- CONCLUSIÓNS  
 
A base económica da comarca, sen ter en conta a capital provincial é eminentemente agraria, cunha clara 
especialización gandeira. Esta especialización reflíctese tamén no sector secundario, baseado nos recursos 
endóxenos e que conforma unha importante industria alimentaria, entre a que cabe destacar a cárnica e 
láctea. 

A estrutura empresarial do sector terciario é moi similar á do secundario, e está formada basicamente por 
pequenas empresas, de carácter familiar e baixo nivel de emprego. Esta estrutura está formada principalmente 
por establecementos de hostalaría e comercios polo miúdo, con poucos empregados. Resultará necesario 
promover accións encamiñadas a mellorar as condicións dos establecementos comerciais existentes, así como 
a promoción de novos nichos de mercado. 

Por outra banda, a comarca de Lugo caracterízase por unha forte dispersión da poboación, polo que se 
comprende a dificultade de estender os servizos e equipamentos á totalidade do territorio municipal. 

Tendo en conta a abundancia de núcleos en declive, o interese patrimonial, etnográfico ou ambiental dun 
gran número deles e a súa proximidade a espazos valiosos e a múltiples elementos de interese, considérase 
especialmente oportuno o desenvolvemento de accións para configurar núcleos como centros desde os que 
acceder e gozar dos elementos de interese existentes no territorio, que deben ser o punto de partida para 
novas opcións de desenvolvemento. 

A proximidade do territorio á capital de Lugo caracteriza ao territorio e aínda que ten aspectos negativos, 
como o éxodo da poboación en busca de oportunidades de emprego e dunha mellora calidade de vida, 
acceso a maiores servizos, etc., ten tamén aspectos positivos para a comarca que debemos recoller e 
aproveitar, por exemplo o atractivo que ten poder vivir no medio rural e ter relativamente preto a cidade para 
dar resposta a algunhas demandas (sanidade, educación, lecer e cultura, etc.), pero non debemos perder de 
vista o risco que supón para o territorio, que os municipios próximos convértanse en cidades dormitorio, sen 
autonomía propia, de aí a importancia da cohesión territorial á hora de levar á práctica nosa estratexia. 
 

                                                            
11  Fonte: http://rbgalicia.xunta.gal/é 
12 Fonte: IGE información municipal 
13 Fonte: http://www.paxinasgalegas.es/instalacións-deportivas-e-pavillóns-galicia-2327ep.html ; e  
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/inst-dep/censo/publicacións-censo-2005-galicia.pdf 
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3-VIII.- ANÁLISE DAS NECESIDADES DE DESENVOLVEMENTO E 
POTENCIAL DA ZONA DE ACTUACIÓN DO GDR, INCLUÍNDO UNHA 
ANÁLISE DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES E AMEAZAS 
(DAFO).  
Unha vez analizado o territorio, é fundamental no proceso do deseño dunha estratexia de desenvolvemento 
local, a realización dunha matriz DAFO do territorio, na que se sinteticen as Debilidades, Ameazas, Fortaleza e 
Oportunidades que caracterizan o noso territorio e ofrécenos unha “fotografía” da comarca e da súa situación.  

Non podemos esquecer que neste proceso de recollida de información para a elaboración do DAFO é 
fundamental a participación de todos os sectores e actores locais, segundo márcanos a metodoloxía LEADER e 
que se resume nos seguintes obxectivos: Estimular un proceso participativo a nivel local; Implicar aos axentes 
locais; Animar á poboación local a participar nos procesos de desenvolvemento; e Dinamizar os territorios. 

Tense que asegurar a participación da sociedade civil e os principios de gobernanza. A axuda ao 
desenvolvemento local participativo baséase en 5 elementos: a axuda técnica preparatoria, implantación da 
Estratexia de Desenvolvemento Local, actividades de cooperación, custos de explotación e animación.14 

                                                            
14 Artigo 35  “Estratexias de desenvolvemento local participativo”,  do REGULAMENTO (UE) N ou 1303/2013 DO PARLAMENTO 
EUROPEO E DO CONSELLO de 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao 
Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) n 
ou 1083/2006 do Consello. DOUE , 20-12-2013 L347/320. 
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

o Excesiva burocracia administrativa: as persoas que desenvolven a súa actividade agraria no medio 
rural enfróntanse a unha excesiva burocracia, pola que moitas veces desisten no labor de pór en 
marcha os seus proxectos. 

o Carencia dunha correcta ordenación do territorio: localización das casas e as explotacións inadecuada; 
mal aproveitamento das superficies; falta de control da fauna salvaxe, etc. 

o Contaminación do Medio Ambiente: búscase máis a rendibilidade a curto prazo que a 
sustentabilidade; utilización masiva de plásticos que non se reciclan e que ademais, contaminan a 
paisaxe das explotacións; Falta dun tratamento adecuado dos xurros para transformalos en abono 
orgánico, moito máis respectuoso co medio ambiente, que os abonos químicos; Imaxe do agricultor 
como unha figura que contamina o medio ambiente. 

o Degradación do chan ocasionado por explotacións intensivas, uso de abonos químicos, que afectan á 
capacidade o chan para reter a auga e a súa diminución de capacidade produtiva. 

o Unha maneira de pensar  excesivamente tradicional, en moitos casos pode significar un atraso ao non 
ter a capacidade de adaptación á situación actual. É necesario unha substitución xeracional máis 
rápido e dinámico. Falta de innovación nos sistemas produtivos e de comercialización. 

o Abandono das explotacións familiares: falta de substitución xeracional. Visión negativa do traballo no 
campo e dunha dubidosa rendibilidade e moito esforzo. 

o Excesiva dependencia dunha soa actividade principal, sen dar oportunidade á diversificación da 
actividade agrogandeira, como fonte de oportunidades. A clave é a innovación no que facer, como 
facelo, e como comercializalo. 

o Falta de información e formación dos agricultores para que se capaciten e poidan así  avanzar, 
especializarse e diversificar a súa actividade, mediante a adquisición de novos coñecementos, 
especialmente no uso das NNTT. 

o Falta de cultura empresarial nas novas xeracións que se fan cargo das explotacións. 
o Escasa rendibilidade económica das explotacións: o prezo que se lle paga ao agricultor polos seus 

produtos nada ten que ver co prezo que adquiren á hora de porse á venda. 
o Falta de cultura asociativa: necesidade de existencia de cooperativas, asociacións de maquinaria, etc. 

co obxectivo de axuntar esforzos e diminuír custos. 
o Falta de investimento en Investigación e Desenvolvemento tanto nos procesos produtivos como na 

posibilidade de probar con outras producións, así como no estudo de novas canles de 
comercialización. En xeral falta de modernización das explotacións. 

o Carencia de apoio técnico aos agricultores e gandeiros para estudar as melloras que poden realizarse 
nas explotacións, e as axudas que existen respecto diso. 
  

AMEAZAS: 
o Perda de poboación especialmente no medio rural. 
o Presión especulativa sobre o chan agrícola, por mor dunha mala ordenación do territorio. 
o Perda de axudas comunitarias, por non cubrir os obxectivos previstos. 
o Escasa dinamización do territorio: falta de emprendedores. 
o Falta de complementariedade entre as políticas existentes. 
o Falta de control de roubo de animais. 
o Contaminación ocasionada polos residuos agrarios que esixen unha xestión especializada (aceite 

procedente da maquinaria agrícola, residuos fitosanitarios e farmacolóxicos, os plásticos que 
contaminan esteticamente o medio natural, etc.) 

FORTALEZAS: 
o Sector cárnico e leiteiro forte, xerador de emprego e de economía local. 
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3-IX.- DESCRICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS DA 
ESTRATEGIA.  
Unha vez que sabemos como estamos e que queremos, hai que definir que facemos, como o facemos e en 
que momento. 

Na elaboración da estratexia de desenvolvemento local, o proceso ten que ser aberto, transparente e 
verdadeiramente participativo, dando información pública coa suficiente antelación a través do sitio web, 
de prensa local, de radio, dun encontro, etc., para que os actores interesados poidan ser realmente partícipes.   

O noso documento de referencia para a elaboración da estratexia, é o PDR de Galicia, xa que este á súa vez, 
recolle as directrices nacionais e europeas e que se resumen no seguinte cadro: 

PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL

MARCO COMÚN ESTRATÉGICO
Cubre el FEADER, FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y EMFF. Objetivos temáticos comunes:

Investigación, desarrollo Tecnológico, Innovación y Educación, competencias y aprendizaje permanente

CONTRATO DE ASOCIACIÓN
Documento de ámbito nacional, esboza el uso previsto de los fondos para lograr los objetivos EU2020

Desarrollo rural: FEADER
Otros fondos estructurales

(FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEMP)

ESTRATEGIA EUROPA 2020 
Inversión del 3% del PIB de la UE en I+ D y mejoras en educación

P
R

IO
R

ID
A

D
E

S
  

F
E

A
D

E
R

Transferencia 
de 

conocimiento 
e innovación 

en 
agricultura,

sector forestal
y áreas rurales

Competitividad 
de 

todos los tipos 
de agricultura  
y viabilidad 

de las
explotaciones

Organización 
de

la cadena 
alimentaria y

gestión de
riesgos en

la agricultura

Restaurar, 
conservar 

y mejorar los 
ecosistemas 
dependientes

de la agricultura
y el sector

forestal

Promover la eficiencia
de los recursos,

economía 
baja en carbono y 

resistente al
cambio climático en
los sectores agrario,

alimentario y forestal

Inclusión 
social,

reducción de la 
pobreza y
desarrollo 
económico
en las zonas

rurales

 

Por unha banda, a Estratexia 2020 da UE preséntanos tres prioridades: Crecemento Sustentable, Crecemento 
Intelixente, e Crecemento Integrador, para lograr un equilibrio territorial, social e económico. Ademais de 
cinco obxectivos: I+D, Cambio climático e sustentabilidade enerxética, emprego, educación, e loita contra a 
pobreza e a exclusión social.  

O Marco Estratéxico Común (MEC) acolle de forma regulamentaria estes obxectivos a través dos diferentes 
fondos europeos, os denominados Fondos Estruturais e de Investimento Europeos-ESI- (FEADER, FEDER, 
Fondo Social e Fondo Europeo e Marítimo de Pesca)15. O  LEADER réxese polo FEADER16 que establece 11 
prioridades para levar a cabo unha Estratexia de Desenvolvemento Local en cada un dos territorios.  

                                                            
15 REGULAMENTO (UE) n ° 1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO  E DO CONSELLO, DE 17 DE DECEMBRO DE 2013, polo que se 
establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de 
Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen 
disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao 
Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) n° 1083/2006 do Consello. 
16 REGULAMENTO (UE) non 1305/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao 
desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e polo que se derroga o Regulamento 
(CE) non 1698/2005 do Consello. 
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A partir do MEC cada un dos países europeos ha elaborado un documento denominado Acordo de 
Asociación, que recolleu entre outras cousas,  como se van a utilizar os fondos para conseguir que se cumpran 
os obxectivos que se marcan na Estratexia 2020.  

Desde a Unión Europea establecéronse de maneira clara as 6 prioridades que deben rexer calquera programa 
de desenvolvemento rural europeo. No caso de España pola súa distribución administrativa Autonómica 
levouse a cabo por parte do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a elaboración dun 
Marco Nacional , que tal e como o seu nome indica é un lugar de acordo e de mínimo esixido para a 
redacción dos 17 PDR Autonómicos e un máis Nacional, que rexerán cada unha das Comunidades Autónomas, 
e a partir dos cales se redactarán os diferentes Programas de Desenvolvemento Local, que se aplicarán nos 
territorios a través das Estratexias de Desenvolvemento.  

Tamén temos que ter en conta 4 aspectos fundamentais que marca o Informe  “Position Paper”:   
 Elevado desemprego xuvenil e total, a baixa produtividade laboral e o aumento da pobreza e da 

exclusión social. 
 Pouca competitividade da PEME e a súa escasa presenza nos mercados internacionais. 
 Débil sistema de investigación ou innovación así como a insuficiente participación no mesmo sector 

privado. 
 Uso insuficiente dos recursos naturais.  

No que se refire ao PDR Galego, LEADER prográmase integramente no Á rea Focal 6B: promover o 
desenvolvemento local nas zonas rurais. Non entanto, tendo en conta a natureza transversal desta medida e 
as operacións que previsiblemente se incluirán nas estratexias das comunidades locais, servirá para contribuír 
á consecución doutras prioridades e Áreas Focales, especialmente as seguintes: 
 

 1 A. Fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas zonas 
rurais. 

 3 A. Mellorar a competitividade dos produtores primarios integrándoos mellor na cadea alimentaria a 
través de réximes de calidade, engadindo valor aos produtos agrarios e promocionándoos nos 
mercados locais. 

 4 A. Restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade, os sistemas agrarios de alto valor natural, así 
como o estado das paisaxes europeas. 

 6 A. Facilitar a diversificación, a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas e a creación de 
emprego. 

 6 C. Mellorar a accesibilidade ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) así como o uso e a 
calidade das mesmas nas zonas rurais. 

Tendo en conta as características do territorio rural galego e o xa citado obxectivo para contribuír á Estratexia 
2020 de “lograr un desenvolvemento territorial equilibrado da comunidade rural, incluíndo a creación e 
conservación do emprego”, o enfoque LEADER para o período 2014-2020 en Galicia, orientarase á 
consecución prioritaria dos seguintes Obxectivos: 
 

1. Mellorar as condicións para crear e manter emprego no medio rural. En concreto, espérase que a 
implementación das estratexias por parte dos GAL contribúa de forma prioritaria a seleccionar 
proxectos produtivos que necesariamente consoliden e/ou creen emprego no territorio. 

2. Mellorar e implementar servizos para a poboación nas zonas rurais, de maneira que se mellore o nivel 
de vida dos habitantes do medio rural, favorecendo a inclusión social e traballando na redución da 
pobreza e no desenvolvemento económico xeneral do territorio rural galego. Para iso seguirase 
impulsando, de forma prioritaria, o desenvolvemento de pequenas infraestruturas e servizos básicos 
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nas zonas rurais, incluíndo as actividades culturais e de lecer e a rehabilitación do patrimonio cultural 
dos pobos e aldeas do territorio. 

3. Favorecer a ocupación sustentable do territorio, con especial atención aos colectivos máis 
desfavorecidos dos territorios rurais, en particular, jóvenes, mulleres, discapacitados, etc. 

4. Garantir a sustentabilidade da actividade no medio rural, mediante unha utilización adecuada dos 
recursos naturais. 

5. Potenciar a gobernanza local e a animación social. Coa implantación do programa Leader en todo o 
territorio rural galego, os GAL que resulten seleccionados continuarán implementando as súas 
estratexias de desenvolvemento local cun enfoque ascendente e establecendo os criterios de 
selección de proxectos que mellor se adapten ao seu territorio. 

6. Innovación. Mediante a inclusión nas estratexias de novas formas de enfrontarse aos retos e 
necesidades que se expoñen en cada ámbito local. 

7. Contribuír á conservación e mellora do medio ambiente, mediante a consideración prioritaria nas 
estratexias de desenvolvemento local participativo deste obxectivo transversal. 

8. Fomentar o paso a unha economía baixa en carbono e capaz de adaptarse ao cambio climático, 
fomentando o uso de enerxías renovables e a mellora da eficiencia enerxética. 

Tendo en conta o anteriormente exposto, definimos o plan de acción do GDR 4 Asociación para o 
Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo a desenvolver no próximo período 2014-20, enmarcando a súa 
actividade nas seguintes medidas ou áreas temáticas: 

MEDIDAS LIÑAS DE ACCIÓN DA ESTRATEXIA DO GDR4

1. APOIO Ao SECTOR 
AGROGANDEIRO. 

1.1. Mellora do rendemento das explotacións, optimizando os 
procesos produtivos, buscando o aforro de custos e unha 
maior rendibilidade. 

1.2. Investigación e Desenvolvemento en colaboración con 
entidades especializadas (Universidades, etc.), para a 
recuperación de variedades autóctonas, así como a introdución 
de novas producións, Innovando para ter presenza nos 
mercados con produtos locais de Calidade. 

1.3. Medidas encamiñadas á Eficiencia Enerxética das explotacións, 
mediante a realización de actividades como o uso de enerxías 
renovables, e a creación de cooperativas para a recollida e 
xestión dos residuos agrogandeiros. 

1.4. Formación no uso das NNTT como ferramenta para a xestión 
das explotacións, así como canle de comercialización dos 
produtos (programas de contabilidade, deseño de páxinas 
Web, etc.)  

1.5. Apoio aos mozos emprendedores, mediante a axilización dos 
trámites pertinentes para o desenvolvemento da súa 
actividade, e conseguir así fixar poboación no territorio e 
contribuír a unha substitución xeracional rápido. 

1.6. Fomento do Agroturismo como oportunidade xeradora de 
emprego e de riqueza, mediante a recuperación de elementos 
históricos, naturais, culturais e patrimoniais representativos da 
paisaxe agrogandeira da comarca: Visitas ás explotacións, 
degustación de produtos locais, definición de rutas ligadas á 
actividade agrogandeira, canles curtas de comercialización, etc. 
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MEDIDAS LIÑAS DE ACCIÓN DA ESTRATEXIA DO GDR4

1.7. Creación de Asociacións e Cooperativas do sector.  
1.8. Innovación na loxística e venda do produto: Canles curtas de 

comercialización, transformación e venda dos produtos desde 
as mesmas explotacións, mercados locais, feiras, etc. 

1.9. Apoio á Industria Agroalimentaria pondo en valor os produtos 
locais do territorio como produtos de artesáns e de Calidade 
(lacón, queixo de teto, mel, etc.) 

1.10. Apoio á Agricultura Ecolóxica como un nicho de mercado que 
ofrece moitas oportunidades de creación de emprego.  

2.   SECTOR FORESTAL E 
MEDIO AMBIENTE 

1.1. Diversificación do sector forestais, mediante o 
acondicionamento da contorna natural para a realización 
doutras actividades: turismo de natureza, actividades de lecer e 
tempo libre, espazos para a realización de exercicio libre, 
acondicionamento de espazos para xornadas de formación 
sobre a necesidade de preservar a natureza e crear conciencia 
ambiental, etc. 

1.2. Recuperación e mantemento do pastoreo nos montes. 
1.3. Apoio e creación de PEMES relacionadas co sector forestal 

(industrias extractivas, de produción de biomasa, etc.) 
1.4. Repoboación e limpeza dos Montes e contribuír así á 

conservación do  Patrimonio Natural da comarca, así como á 
recuperación de actividades artesanais por exemplo a 
carpintaría. 

1.5. Cooperación entre as distintas explotacións e con outros 
sectores, co obxectivo de axuntar esforzos e compartir boas 
prácticas. 

2. OFERTA TURÍSTICA 
DA COMARCA 

2.1. Posta en valor dos recursos turísticos do territorio (patrimonio 
natural, histórico e cultural), para poder articular unha oferta 
global innovadora e de calidade. 

2.2. Cooperación entre os diferentes actores locais para vertebrar 
unha oferta atractiva, mediante a posta en valor dos recursos e 
bonanzas do territorio. 

2.3. Promoción do turismo da comarca: Aloxamentos Turísticos de 
calidade, Empresas de Turismo de Lecer, Natureza e Aventura, 
Turismo Gastronómico, de Relax, Ecoturismo, etc., mediante a 
realización de campañas publicitarias, edición de folletos, 
páxinas Webs, redes sociais, etc.). 

2.4. Recuperación de paraxes naturais e arquitectónicas, como foco 
de interese ante a necesidade de descubrir novos espazos que 
motiven ao turista a visitar o territorio.  

2.5. Mellora dos servizos que completen a oferta turística, 
conseguindo atraer maior número de visitantes (restaurantes, 
tendas, aloxamentos, etc.). 

2.6. Adaptación dos servizos que ofrece a comarca, a persoas con 
discapacidade, a través da eliminación de barreiras 
arquitectónicas, como reclamo para atraer maior número de 
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MEDIDAS LIÑAS DE ACCIÓN DA ESTRATEXIA DO GDR4
visitantes á comarca.

2.7. Coordinación con outros GAL das zonas limítrofes, co fin de 
axuntar esforzos e non duplicar accións, e contribuír así á 
cohesión territorial.  

3. SERVIZOS PARA A 
MELLORA DA 
CALIDADE DE VIDA 

3.1. Mellora de servizos e infraestruturas básicas como a 
subministración de auga e saneamento, subministración 
eléctrica, etc. 

3.2. Achegamento das actividades culturais, sociais, e recreativas, 
con especial atención aos colectivos máis desfavorecidos como 
son as mulleres, maiores, e discapacitados. 

3.3. Acceso a Internet para a poboación rural, eliminando a fenda 
dixital que ocasiona desigualdades sociais. 

3.4. Mellora das comunicacións entre parroquias, a nivel municipal 
e coa capital: cohesión territorial. 

3.5. Promoción de actividades asociativas que dinamizan o 
territorio: creación de centros sociais e culturais. 

3.6. Mellora da oferta de servizos especialmente dirixida ás persoas 
maiores. 

3.7. Realización de proxectos vinculados á recuperación e 
transmisión da cultura inmaterial dos nosos maiores (oficios, 
tradicións, xogos, cancións, etc.) 

 

3-X.-DESCRICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS DA 
ESTRATEGIA. 
Un aspecto que se deu un valor engadido ás estratexias de desenvolvemento dentro de LEADER, é o que se 
refire ao da Innovación. Como sinalamos anteriormente o propio proceso metodológico de LEADER (proceso 
ascendente) xa lle dá un carácter innovador.  
 
A innovación é o medio a través do cal se crean novos recursos xeradores de riqueza ou dotan aos recursos 
existentes de maior potencial para creala, é unha clara  resposta aos desafíos económicos actuais, 
particularmente á hora de competir nun mundo globalizado, sen fronteiras. Hoxe en día é necesario 
diferenciarse dos competidores e a mellor maneira é a través da innovación “innovar marca a diferenza”.  
 
Para a programación 2014-2020 e dentro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo de GDR 4 
Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo,  contribuíuse a conseguir que a innovación 
sexa un aspecto protagonista, por unha banda porque desde as directrices europeas resáltase de maneira 
especial,  e por outro o propio PDR de Galicia márcalle como unha das súas prioridades e/ou Áreas focais: 1 A. 
Fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas zonas 
rurais. Ademais, a innovación aparece no PDR entre os seus obxectivos transversais: 
 

 Innovación. Pola súa propia natureza a metodoloxía Leader contribúe ao obxectivo de innovación. O 
enfoque abaixo-arriba fai que as propias comunidades rurais sexan as que deseñen a súa propia 
estratexia de desenvolvemento local. Este aspecto facilitará a transferencia de procesos, prácticas e 
proxectos innovadores a cada territorio cuberto polos grupos de acción local segundo as súas 
necesidades e demandas. 
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 Medio ambiente. As estratexias de acción local poderán apoiar os investimentos en materia de 
recuperación e rehabilitación do patrimonio cultural e natural dos seus territorios. Terá a 
consideración de prioritario nas estratexias de desenvolvemento local participativo este obxectivo 
transversal que contribúe á conservación e mellora do medio ambiente. 

 Cambio climático. A mellora da eficiencia enerxética, o uso das enerxías renovables e o paso a unha 
economía baixa en carbono constitúe un obxectivo prioritario. 

 
Desta maneira, a innovación é un elemento fundamental na estratexia do GDR 4 Asociación para o 
Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, como ferramenta: 
 

 a innovación como ferramenta para conseguir unha maior competitividade das explotacións 
agrogandeiras, e conseguir unha maior rendibilidade e presenza nos mercados internacionais, tal e 
como nos marca o Position Paper (Focus 3A).  

 Aposta pola innovación e investigación para analizar a viabilidade de novas producións que nos 
permitan diferenciarnos nos mercados, aproveitando as infraestruturas xa existentes. É 
fundamental innovar para diferenciarse, xa sexa no que facemos, como o facemos, e como o 
distribuímos.  

 a innovación dentro da formación no uso das NNTT como ferramenta para mellorar a 
competitividade das PEMES (programas de xestión de contas, deseño de páxinas web, etc.). 
Achegamento e mellora da accesibilidade das NNTT ao medio rural, favorecendo a igualdade de 
oportunidades (Focus Área 6C). 

 Innovación a través da realización de medidas para a eficiencia enerxética nas explotacións, xestión 
de residuos e todo o relacionado co coidado ao medio ambiente e a adaptación ao cambio 
climático (obxectivo transversal do PDR de Galicia). 

 A innovación en canto á posta en valor dos recursos naturais con os que conta o territorio, 
preservando así a súa biodiversidade (Focus Área 4A): Reserva da Biosfera “Terras do Miño”, LIC 
Serra de Careón e Parda-Ladra-Támoga, e ZEC Miño-Neira. 

 Innovación en canto ao acondicionamento da contorna natural para novos usos e actividades 
relacionadas coa contorna natural que xeren economía e emprego (Focus Área 6A): Turismo de 
Natureza, actividades culturais e de lecer en enclaves naturais únicos, oferta de servizos para 
colectivos de pesca, caza, etc. 
 

3-XI.- OBXECTIVOS DA ESTRATEGIA. 
Tendo en conta o anteriormente exposto, definimos o plan de acción do GDR 4 Asociación para o 
Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo a desenvolver no próximo período 2014-20, enmarcando a súa 
actividade nas seguintes medidas ou áreas temáticas: 

1. Apoio ao Sector Agrogandeiro 

2. Sector Forestal e Medio Ambiente 

3. Oferta Turística da Comarca 

4. Servizos para mellorar a Calidade de Vida 

 

 obxectivo do Programa de Desenvolvemento Territorial do GDR 4, é contribuír a un 

desenvolvemento sustentable, intelixente e integrador, tal e como marca a Estratexia 
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2020, para iso terá en conta as seguintes liñas transversais en cada unha das catro 

medidas nas que enmarca o seu programa de actividade: 

 A Innovación como clave para o desenvolvemento dos territorios (Obj. Transversal PDR 

Galicia) 

 Conservación e Mellora do medio ambiente (Conservación da biodiversidade) (Obj. 

Transversal PDR Galicia) 

 Creación e mantemento do Emprego, especialmente en colectivos de especial consideración 

(novas, mulleres, discapacitados, inmigrantes, etc.) (EU 2020) 

 A Formación como ferramenta para o empoderamiento da poboación local (Prioridade 

Regulamento FEADER) 

 A cohesión territorial, como elemento para favorecer o desenvolvemento (Política de 

cohesión 2014-2020) 

3-XII.- PLAN DE ACCIÓN 
A continuación mostramos as liñas de acción da Estratexia do GDR 4, por medidas: 

1. APOIO Ao SECTOR AGROGANDEIRO. 
Ou G 1. Obter un maior crecemento e desenvolvemento do sector agrogandeiro, como un dos 

principais eixos xeradores de economía e de emprego na comarca. 

OE 1.1.  Mellorar o rendemento das explotacións, optimizando os procesos produtivos, 
buscando o aforro de custos e unha maior rendibilidade. 

OE 1.2.  Realizar tarefas de investigación e estudos, en colaboración con entidades 
especializadas, para a recuperación de variedades autóctonas, así como a 
introdución de novas producións, innovando para ter presenza nos mercados 
con produtos locais de Calidade. 

OE 1.3.  Investir na eficiencia enerxética das explotacións, mediante a realización de 
actividades como o uso de enerxías renovables, e a creación de cooperativas 
para a recollida e xestión dos residuos agrogandeiros. 

OE 1.4. Realizar cursos de formación no uso das NNTT como ferramenta para a xestión 
das explotacións, así como canle de comercialización dos produtos (programas 
de contabilidade, deseño de páxinas Web, etc.)  

OE 1.5.  Apoiar aos mozos emprendedores, mediante a axilización dos trámites 
pertinentes para o desenvolvemento da súa actividade, e conseguir así fixar 
poboación no territorio e contribuír a unha substitución xeracional rápido. 

OE 1.6.  Fomento do agroturismo como oportunidade xeradora de emprego e de 
riqueza, mediante a recuperación de elementos históricos, naturais, culturais e 
patrimoniais representativos da paisaxe agrogandeira da comarca: Visitas ás 
explotacións, degustación de produtos locais, definición de rutas ligadas á 
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actividade agrogandeira, etc.

OE 1.7.  Promover a cooperación entre as distintas explotacións e con outros sectores, 
co obxectivo de axuntar esforzos e compartir boas prácticas. 

OE 1.8.  Promover as canles curtas de comercialización, mediante a transformación e 
venda dos produtos desde as mesmas explotacións, así como de mercados 
locais, feiras, etc. 

OE 1.9. Fomento da industria agroalimentario pondo en valor os produtos locais do 
territorio (lacón, queixo de teto, mel, etc.) 

OE 1.10. Apoiar a agricultura ecolóxica como oportunidade para introducir novos 
produtos no mercado que dan resposta a unha demanda crecente a nivel 
mundial. 

2. SECTOR FORESTAL E MEDIO. 
OG 2. Dinamizar o sector forestal, mediante a posta en valor dos recursos do monte e o 

fomento do uso social, educativo e recreativo dos mesmos. 

OE 2.1.  Diversificar as actividades forestais, mediante o acondicionamento da contorna 
natural para a realización doutras actividades: turismo de natureza, actividades 
de lecer e tempo libre, espazos para a realización de exercicio libre, 
acondicionamento de espazos para xornadas de formación sobre a necesidade 
de preservar a natureza e crear conciencia ambiental, etc. 

OE 2.2.  Promover a recuperación e mantemento do pastoreo nos montes. 

OE 2.3.  Crear pequenas empresas de servizos forestais para o coidado dos montes 
(industrias extractivas, de produción de biomasa, etc.) 

OE 2.4.  Promover a repoboación e limpeza dos montes e contribuír así á conservación 
do patrimonio natural da comarca, así como á recuperación de actividades 
artesanais por exemplo a carpintaría. 

OE 2.5.  Promover a cooperación entre as distintas explotacións e con outros sectores, 
co obxectivo de axuntar esforzos e compartir boas prácticas. 

3. OFERTA TURÍSTICA DA COMARCA. 
Ou G 3. Consolidar o sector turístico, mediante unha mellora cuantitativa e cualitativa da 
súa oferta. 

OE 3.1. Coñecer os recursos turísticos do territorio (patrimonio natural, histórico e 
cultural), para poder articular unha oferta global innovadora e de calidade. 

OE 3.2.  Coordinar aos diferentes actores locais para vertebrar unha oferta atractiva, 
mediante a posta en valor dos recursos e bonanzas do territorio. 

OE 3.3. Promocionar os Aloxamentos Turísticos de calidade, así como as empresas de 
Turismo de Lecer, Natureza e Aventura, o Turismo Gastronómico, de Relax, o 
Ecoturismo, etc. para dar resposta ás novas tendencias na demanda turística, 
mediante a realización de campañas publicitarias, edición de folletos, páxinas 
Webs, as redes sociais, etc.). 

OE 3.4.  Deseñar unha oferta complementaria de actividades e/ou servizos de apoio ao 
turismo, que mellore os aspectos cualitativos, como o aumento da estancia e 
do gasto do turista. 
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OE 3.5.  Recuperar e rehabilitar paraxes, como foco de interese ante a necesidade de 
descubrir novos espazos que motiven ao turista a visitar o territorio.  

OE 3.6. Mellorar os servizos que completen a oferta turística, conseguindo atraer maior 
número de visitantes (restaurantes, tendas, aloxamentos, etc.). 

OE 3.7. Incidir na adaptación dos servizos que ofrece a comarca, a persoas con 
discapacidade, a través da eliminación de barreiras arquitectónicas, como 
reclamo para atraer maior número de visitantes á comarca. 

OE 3.8.  Coordinar as accións a realizar en canto á promoción turística, con outros GAL 
das zonas limítrofes, co fin de axuntar esforzos e non duplicar accións, e 
contribuír así á cohesión territorial. 

4. SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA.
Ou G 4. Contribuír á mellora da calidade de vida da poboación rural, mediante a creación 
de servizos sociais, culturais e recreativos, que fixen poboación na comarca. 

OE 4.1. Dotar ao medio rural de servizos e infraestruturas básicas como a 
subministración de auga e saneamento, subministración eléctrica, etc. 

OE 4.2.  Facilitar o acceso ás actividades culturais, sociais, e recreativas, con especial 
atención aos colectivos máis desfavorecidos como son as mulleres, maiores, e 
discapacitados. 

OE 4.3.  Mellorar o acceso a Internet. 

OE 4.4.  Facilitar as comunicacións entre parroquias, a nivel municipal e coa capital. 

OE 4.5.  Acondicionar locais para promover o desenvolvemento de actividades 
asociativas que dinamizan a poboación: creación de centros sociais e culturais. 

OE 4.6. Mellorar a oferta de servizos especialmente a dirixida ás persoas maiores. 

OE 4.7.  Promover proxectos vinculados á recuperación e transmisión da cultura 
inmaterial dos nosos maiores (oficios, tradicións, xogos, cancións, etc.) 
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3-XIII.- REPERCUSIÓN SOBRE A XESTIÓN SUSTENTABLE DOS RECURSOS 
NATURAIS, AMBIENTAIS E ACCIÓN POLO CLIMA E/OU NA CONSECUCIÓN 
DUN DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO DAS ECONOMÍAS 
E COMUNIDADES RURAIS, INCLUÍNDO O FOMENTO DA CREACIÓN E 
MANTEMENTO DO EMPREGO. 

Unha das prioridades transversais da Unión Europea é a mitigación do cambio climático, e desde o GDR 4 
Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, contribuirase a iso a través da posta en 
marcha de   a estratexia, e en concreto a través da medida 2. Sector Forestal e Medio Ambiente. A demais, 
para a mitigación do cambio climático e/ou aforro enerxético realizaranse accións de formación para 
concienciar tanto á poboación en xeral como aos empresarios e novos emprendedores, na necesidade de 
cambiar os estilos de vida e as prácticas de negocio, de maneira que se poida contribuír ao desenvolvemento 
sustentable da comarca. Entre estas accións destacamos: 

 Sensibilización da poboación e da conciencia ambiental. 
 Accións dirixidas á eficiencia enerxética, mediante o uso das enerxías renovables, como recurso 

innovador. 
 Redución da demanda de bens e servizos que producen altas emisións, favorecendo o uso e 

desenvolvemento de tecnoloxías de menor emisión de CO2.  
 Realización de auditorías enerxéticas como valor engadido ás empresas e imaxe de 

sustentabilidade. 
 Contribución ao uso sustentable dos recursos naturais, á mellora ambiental mediante a 

rehabilitación de paraxes e á preservación da biodiversidade da comarca. 
 
En canto ao Emprego, a xeración do mesmo, o seu mantemento, a reconversión dos sectores máis afectados 
pola crise, así como a procura de novos modelos, constatamos que ser trata dunha demanda xeral da 
comarca. Esta prioridade constitúe un dos obxectivos principais do PDR de Galicia. Este obxectivo comarcal e 
rexional, forma parte das prioridades e orientacións craves para o crecemento da política de cohesión da 
Unión Europea na programación 2014-2020, que nos suxire entre outras cousas “aproveitar novas fontes de 
crecemento, como a economía ecolóxica, o turismo sustentable e os servizos sanitarios e sociais, entre os que 
se inclúe a economía prateada e as industrias culturais e creativas”.  
 
Debemos buscar e promover o emprendemento, tentando apoiar e facilitar o desenvolvemento empresarial 
no territorio para a creación de emprego. En definitiva trátase de garantir un crecemento integrador no cal 
debemos axudar ás persoas para atopar un traballo, xa sexa por conta propia ou por conta allea, facendo 
especial fincapé nos  colectivos de mulleres, novas, inmigrantes, persoas con discapacidade, etc. favorecendo 
así a igualdade de oportunidades e a integración socio-laboral dos mesmos. Para iso, é preciso investir en 
formación para a adquisición de capacidades, na mellora da cualificación profesional, loitar contra a pobreza17 
e reformar os sistemas de protección social, co fin de axudar aos cidadáns a anticiparse ao cambio e a 
responder ante leste co uso de ferramentas e recursos, e desta maneira crear un tecido social cohesionado.  

 

                                                            
 
17 Obxectivo temático 9 dos fondos EIE e Marco Estratéxico Común “Promover a inclusión social e loita contra a pobreza” Regulamento UE 
1303/2013. 
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3-XIV.-INDICADORES DE IMPACTO E DE RESULTADO: 

Os efectos que se esperan obter no territorio do GDR4 a nivel da aplicación do seu Programa de 
Desenvolvemento Local - PDL – poderán cuantificarse segundo a seguinte táboa de indicadores, na que 
podemos ver os indicadores de impacto e de resultado segundo as liñas de acción que integran a nosa 
estratexia. 
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INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO

1. APOIO Ao SECTOR AGROGANDEIRO.
 

 CRECEMENTO E 
DESENVOLVEMENTO DO 
SECTOR AGROGANDERO 

 INCORPORACIÓN DO SECTOR 
AGROALIMENTARIO Á 
ECONOMÍA LOCAL 

 DESENVOLVEMENTO DO 
AGROTURISMO 

 Aumento da rendibilidade das explotacións producido pola optimización dos procesos produtivos, así como 
pola introdución de novas liñas de produto. 

 Número de estudos realizados en colaboración con entidades de investigación, para a recuperación de 
especies autóctonas. 

 Número de accións realizadas para a eficiencia enerxética; a introdución de enerxías renovables; redución 
de gases de efecto invernadoiro; produción de biomasa; e o desenvolvemento de biocombustibles, entre 
outros.  

 Número de Innovacións realizadas tanto na actividade agrogandeira, como na agroalimentaria, así como no 
agroturismo. 

 Número de accións de acompañamento e seguimento tanto aos responsables das explotacións como a 
novos emprendedores. 

 Número de formacións realizadas e número de alumnos, especificando si as accións van dirixidas a 
mulleres, novas, maiores ou discapacitados. 

 Número de investimentos e contía realizadas para a modernización das instalacións e adaptación das 
mesmas á normativa vixente. 

 Número de accións de promoción e comercialización dos produtos agroalimentarios do territorio.  
 Grao de mellora na competitividade da industria agroalimentaria. 
 Número de visitas guiadas que se realizaron ás diferentes empresas agroalimentarias. 
 Número de Asociacións e Cooperativas existentes. 
 Número de PEMES relacionadas coa agricultura ecolóxica.  

2. SECTOR FORESTAL E MEDIO 
 
 CONTRIBUCIÓN Ao 

DESENVOLVEMENTO 
SUSTENTABLE DO 
TERRITORIO. 

 MELLORA E PRESERVACIÓN 
DA BIODIVERSIDADE QUE 
CONFIGURA A PAISAXE DO 

 Número de campañas para sensibilizar á poboación local, sobre a necesidade de manter e preservar o 
patrimonio natural que caracteriza a nosa comarca; e número de asistentes ás mesmas, especificando si as 
accións van dirixidas a mulleres, novas, maiores ou discapacitados. 

 Grao de aceptación social dos espazos naturais protexidos, Rede Natura 2000, zonas con limitacións 
naturais ou outras limitacións específicas. 

 Nivel de dinamización do territorio a través da posta en valor dos seus recursos naturais. 
 Número de accións de promoción e difusión do patrimonio natural do territorio (edición de folletos, 
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INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO
TERRITORIO.

 DESENVOLVEMENTO DO 
SETOR FORESTAL 
 
 
 

 
 
 
 

anuncios en medios de comunicación, creación e entradas en páxinas Web, etc.)
 Número de paraxes rehabilitadas e restauradas que contribúen ao desenvolvemento sustentable do 

territorio e polo tanto, á mellora da biodiversidade. 
 Grao de mellora en canto á realización da actividade do pastoreo nos montes. 
 Número de PEMES creadas, cuxa actividade está relacionada co sector forestal. 
 Número de asociacións e/ou cooperacións establecidas entre as empresas do sector e con outros sectores 

e/ou municipios. 

3. OFERTA TURÍSTICA DA COMARCA
 

 AFIANZAMENTO DUNHA 
OFERTA TURÍSTICA 
COMPLETA. 

 CONSOLIDACIÓN DO SECTOR 
TURÍSTICO COMO MOTOR DE 
DESENVOLVEMENTO. 

 

 Número de visitantes á comarca (procedencia e tipoloxía): Camiño Primitivo de Santiago, Patrimonio 
Natural, etc. 

 Número de empresas de Turismo de Natureza, Lecer e Aventura, Agroturismo, etc. 
 Crecemento da oferta de aloxamento e hospedaxe (número de hoteis, restaurantes, etc. creados) 
 Grao de cooperación entre os diferentes actores locais para crear unha oferta completa e atractiva. 
 Número de elementos arquitectónicos, arqueolóxicos, material e inmaterial,  postos en valor. 
 Número de publicacións en diferentes medios (folletos, publicacións, campañas publicitarias, radio, prensa, 

redes sociais, etc.), para a promoción do turismo da comarca. 
 Grao de difusión e promoción turística da biodiversidade, da oferta de turismo cinexético, ornitolóxico e 

paisaxístico da comarca, actividades de caza e pesca, actividades fluviais do Miño, etc. 
 Número de innovacións creadas no sector turístico, como clave para a diferenciación e éxito dun sector 

cada vez máis competitivo. 
 Número de actividades e/ou servizos creados para completar a oferta turística. 
 Número de asociacións e/ou cooperacións realizadas no sector turístico, con outros sectores e con outros 

territorios. 
 Número de adaptacións dos servizos turísticos que ofrece a comarca, a persoas con discapacidade. 
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INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO
4. SERVIZOS PARA MELLÓRALLE DA CALIDADE DE VIDA

 

 INCORPORACIÓN DAS NNTT 
NO MEDIO RURAL. 

 ACHEGAMENTO DOS 
SERVIZOS Á POBOACIÓN. 

 Número de servizos básicos con os que conta o territorio, especialmente os dirixidos a colectivos de 
especial consideración como son os mozos, mulleres, maiores, discapacitados, inmigrantes, etc. 

 Grao de mellora da calidade dos servizos e actividades sociais e culturais do territorio. 
 Adecuada difusión da oferta de servizos e actividades sociais e culturais. 
 Grao de mellora na accesibilidade dos servizos aos cidadáns, así como das actividades sociais e culturais 

que se realizan no territorio. 
 Número de asociacións que desenvolven actividades sociais e culturais no territorio e grao de implicación 

das mesmas. 
 Grao de coordinación coas actuacións dos territorios limítrofes. 
 Número de accións de formación sobre o uso e manexo das NNTT como ferramenta para a mellora de 

competitividade das PEMES, e número de asistentes ás mesmas, especificando si as accións van dirixidas a 
mulleres, novas, maiores ou discapacitados. 

 Número de accións de achegamento dos servizos para promover a innovación e desenvolvemento 
tecnolóxico en PEMES, autónomos, asociacións e entidades sen fins lucrativos, facendo especial fincapé nos 
colectivos de mulleres, novas, maiores e discapacitados. 

 Número de axudas creadas e solicitadas, para a implantación de sistemas WIFI, redes de datos tanto por 
cable como de forma inalámbrica, en empresas, edificios municipais, espazos públicos, etc. 

 Número de sistemas e puntos de información virtual creados para a para a promoción turística da comarca, 
e número de entradas rexistradas. 

 Grao de penetración de Internet na comarca. 
 Nivel de incorporación das NNTT no desenvolvemento empresarial. 
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3-XV.-COMPLEMENTARIEDADE E COHERENCIA CON OUTROS 
PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO QUE SE APLIQUEN NO 
TERRITORIO. 

A Estratexia do GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo  enfócase desde un 
punto de vista multisectorial, de maneira que todos os sectores económicos, e sociais queden reflectidos na 
mesma de maneira integrada.  Esta estratexia compleméntase con outras medidas de desenvolvemento rural, 
ben sexa a nivel Europeo, a nivel nacional, autonómico, e local. A continuación relacionamos algunhas delas: 

NIVEL EUROPEO 
 Estratexia Europea 2020. 
 MEC (Marco Estratéxico Común).  
 Políticas de fomento e creación de emprego Horizonte 2020 e programa para o emprego e a 

innovación social (EASI).  
 Programa LIFE+  
 Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Cooperación Territorial (2014-2020) 
 Programa operativo de FSE e FEDER 2014-2020 
 Programa EUROPA CREATIVA 2014-2020 
 AEI (Axencia Europea da Innovación) 
 Política de Cohesión 2014-2020. Investimento nas Rexións europeas. 

 
NIVEL NACIONAL  
 Lei 43/2003 de 21 de novembro de Montes.  
 Plan Estratéxico de igualdade de oportunidades 
 Plan Nacional de Acción pola inclusión social do Reino de España 2013-2016. 
 Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 
 Contrato de Asociación  
 Lei 45/2007 para o Desenvolvemento Sustentable do Medio Rural 
 Estratexia de emprendemento no emprego novo 2013-2016 

NIVEL AUTONÓMICO 
 Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 
 LEI 13/2013, de 23 de decembro, de caza de Galicia 
 LEI 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. 
 PO FEDER Galicia 2014-2020 
 Plan de xestión de residuos industriais en Galicia 2013-2016 
 Programa LIFE+ cambiar o cambio. O sector agroforestal galega fronte ao cambio climático. 
 Plan Rede Natura 2000 
 Plan Integral de Turismo de Galicia 2010-1014, 
 Estratexia de Especialización Intelixente Galega (RIS3) 
 Programa Operativo no marco do obxectivo de investimento en crecemento e emprego en 

Galicia. 
 O programa de Garantía Xuvenil en Galicia incluído dentro da Estratexia deae emprego novo 2013-

2016 
NIVEL LOCAL 

 Existen programas puntuais de apoio concedidas desde a consellería de Traballo(apoio ao 
emprego e autoemprego, a través de subvencións e axudas) 

 Desde a Consellería do Medio Rural apoio a actividades complementarias á agricultura. 
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 Subvencións a infraestruturas dos municipios locais (electricidade, auga, festexos..) 

3-XVI.- PLAN DE FORMACIÓN 2014-2020. 

 DAFO Formación:  

DEBILIDADES 
o Falta de motivación por parte da poboación local en actividades  formativas. 
o Falta de coordinación en aspectos formativos con entidades públicas de carácter provincial e 

autonómico. 
o Deficiente preparación e reciclaxe dos equipos formadores. 
o Deficiente adaptación formativa para a poboación local en sectores estratéxicos do territorio. 
o Escasa formación específica sectorial: actividade primaria, forestal, transformación, turismo, servizos 

sociais, etc.  
o A poboación local e en especial os profesionais dos diferentes sectores do territorio non consideran 

que a formación es unha maneira de aumentar a competitividade.     
o Escasa consideración do autoemprego e da súa faceta formativa entre a poboación local. 
o Escasa tecnificación das empresas do territorio, e polo tanto, unha escasa capacidade tecnolóxica de 

innovación do seu persoal. 
o Escasa formación no sector forestal e deficiente orientación profesional cara a novos métodos e 

produtos da madeira. 
o Escaso coñecemento, e da poboación local, sobre os recursos do seu propio territorio. 
o Escasa formación no emprendemento empresarial e no autoemprego. 
o Falta de planificación formativa e ocupacional nos municipios que forman parte do ámbito de 

actuación do GDR. 
 
AMEAZAS. 

o Falta de adaptación dos modelos formativos  ás necesidades reais do territorio, da poboación en xeral 
e das persoas que traballan en cada un do sectoré económicos. 

o Escasa  substitución xeracional, que en parte provén dunha escasa formación no ámbito da empresa. 
o Carencia de formación e capacitación no sector dos servizos sociais.  
o Escaso interese no colectivo dos mozos pola formación, capacitación e autoemprego. 
o Las dificultades de acceso ás NNTT limitan a formación e capacitación “on-line“. 
o Escaso coñecemento no sector da restauración local do aproveitamento dos recursos gastronómicos 

locais e comarcais. 
o Abandono da actividade artesanal como consecuencia  dunha inexistente formación adaptada ao 

sector no ámbito local. Especialmente para a súa comercialización. 
 

FORTALEZAS 
o Aplicación de sistemas innovadores para a formación. 
o Proximidade de centros tecnolóxicos de formación, de investigación e centros Universitarios (Lugo 

capital). 
o Posible flexibilidade da formación (formación á carta). 
o Disposición de instalacións de NN.TT. 
o O sector da transformación require realizar formación orientada á mellora da competitividade e á 

promoción (produtos de calidade competitivos e modos de comercialización).    
o A actividade da caza e a pesca poden supor, co concurso da formación para a poboación local, 

elementos de desenvolvemento (aproveitamento dos montes e do río Miño). 
o Coñecemento por parte do GDR das verdadeiras necesidades formativas do territorio nun aspecto 

xeral e con carácter sectorial. 
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OPORTUNIDADES 
o A alta taxa de paro debería, en principio, derivar nunha necesidade formativa por parte da poboación 

local.  
o Formación en aspectos de internacionalización para as empresas do territorio. 
o Formación en aspecto relacionado coa economía verde: xestión medio ambiental, tratamiento de 

residuos, etc.   
o Adaptación das NNTT entre a poboación máis nova como ferramenta útil para a formación e 

trasferencia de coñecementos.  
o Nivel académico escolar aceptable como sustento para definir unha capacitación profesional máis 

ambiciosa.  
o Tendencia favorable do mercado laboral cara ao emprego das NNTT, en especial entre a poboación 

nova. 
o A cooperación Leader pode supor para o GDR unha oportunidade de transferir experiencias 

formativas no referido á competitividade dalgún dos sectores de intervención no territorio. 
o A participación do GDR en proxecto de cooperación, en materia turística e de transformación pode 

achegar ao territorio mecanismos formativos innovadores.  
 

 Obxectivos do Plan de Formación. 
 
Establécense como obxectivos xenerais do  P lan de  F ormación específico da estratexia do GDR 4 Asociación 
para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo os seguintes: 
 
OG 1. Mellorar a adaptabilidade de traballadores, empresas e empresarios e fomentar o espírito empresarial 

para impulsar a competitividade empresarial, o incremento da produtividade e a mellora do emprego 
estable e de calidade, así como a contratación indefinida. 

OG 2. Atraer a máis persoas ao mercado laboral, facendo do traballo unha opción real para todos, 
fomentando a posibilidade de emprego, a inclusión social e a igualdade entre homes e mulleres, 
impulsando especialmente a integración sociolaboral das persoas novas, as mulleres, os parados de 
longa duración, os inmigrantes, as persoas con discapacidade e aquelas en risco de exclusión do 
mercado de traballo. 

OG 3. Aumentar e mellorar o capital humano a través dunha mellor educación e adquisición de competencias, 
impulsando especialmente a difusión de coñecementos prácticos en materia de tecnoloxías da 
información e a comunicación, en particular das mulleres, e a súa posición nos sectores de I+D, así 
como a loita contra o abandono escolar. 

 
Da mesma maneira establécense como obxectivos concretos do Plan de Formación os seguintes: 

OE 1. Mellorar a capacidade de adaptación dos traballadores, as empresas, os empresarios, con obxecto de 
aumentar desta maneira a previsión e xestión positiva do cambio económico. 

OE 2. Facilitar o acceso ao emprego e a inserción duradeira no mercado de traballo das persoas inactivas e 
das que buscan traballo, en especial de mozos e mulleres. 

OE 3. Incrementar a participación no Mercado Laboral. 
OE 4. Reforzar e ampliar o capital humano. 
OE 5. Promover o asociacionismo como posible fórmula xeradora de emprego. 

De igual modo, o Plan de Formación presenta as seguintes características: global, integrador e integrado, 
participativo e complementario.  
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 Sectores aos que preferentemente se dirixen as actividades formativas: 

Valorando a estratexia definida e o DAFO especifico formativo , os sectores sobre os cales se pretende 
desenvolver accións formativas máis específicas son os seguintes: 

 Sector Trasformación agroalimentario: leite e carne. 
 Sector Forestal: xestión e uso dos montes 
 Sector Turístico: Recursos culturais, naturais, arquitectónicos, gastronómicos, etc. 
 Sector Servicios Sociais: Atención a persoas  maiores e discapacitados. 

 
Sobre os sectores definidos proponse as seguintes temáticas formativas, que responden os obxectivos 
formativos previstos: 
 

TEMÁTICAS: OBXECTIVO XERAL OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

1.1.- Dinamización do 
Medio Rural 
 

1.- Mellorar a 
capacidade de 
adaptación dos 
traballadores, as 
empresas, os 
empresarios, con 
obxecto de 
aumentar desta 
maneira a previsión 
e xestión positiva 
do cambio 
económico 
 

Dotar aos participantes dos coñecementos  suficientes nas técnicas 
de investigación para elaborar e pór en marcha proxectos 
determinados en canto a plans económicos de viabilidade, estudos 
de mercado, poboación e emprego. 

1.2.-Informática e Internet 
aplicados ao Medio Rural 

Formar en novas tecnoloxías informáticas aplicadas ao conxunto 
do proceso produtivo e á xestión de pequenas empresas. 

1.3.- Xestión de Recursos 
Renovables 

Consolidar apr áctica das actividades económicas diversas dos 
espazos rurais vinculados á xestión de recursos renovables. 

1.4.- Gandaría e 
Agricultura Ecolóxica. 
Conversión de 
Explotacións á produción 
Ecolóxica 

Consolidar a práctica das actividades económicas diversas dos 
espazos rurais vinculados  ao sector agrario e ao mundo rural, en 
especial á conversión de explotacións tradicionais nas explotacións 
de produción ecolóxica.   

1.5.- Políticas Agrarias e 
de Desenvolvemento 
Rural 

Dar ou coñecer as novas orientacións das  políticas de 
desenvolvemento rural para ao período 2014/2020 no que nos 
atopamos. 

1.6.- Xestión técnica, 
económica, fiscal e 
administrativa das 
explotacións agrarias, con 
aplicación das modernas 
tecnoloxías da sociedade 
da información 

Formar aos responsables das explotacións agrarias no uso e 
correcta aplicación das modernas tecnoloxías da sociedade da 
información,  para unha xestión técnica, económica, fiscal e 
administrativa máis eficaz e eficiente, atendendo ás novas 
esixencias do mercado laboral. 
 

2.1- Diversificación da 
Economía Rural 
 2.- Facilitar o acceso 

ao emprego e a 
inserción duradeira 
no mercado de 
traballo das persoas 
inactivas e das que 
buscan traballo, en 
especial de mozos e 
mulleres 
 

Promocionar actividades económicas complementarias ao 
Desenvolvemento Rural nos diferentes sectores de intervención: 
TR, PEMES, servizos, artesanía rural, etc. 

2.2.- Manipulación e 
Transformación Artesanal 
de Produtos agrarios 

Facilitar un coñecemento  nas técnicas de  investigación, 
orientando o traballo e a información para pór en marcha 
iniciativas de manipulación e transformación artesanal de produtos 
agrarios. 

2.3.- Informática e 
Internet aplicados ao 
Medio Rural 

Dotar aos participantes das estratexias pertinentes, técnicas e 
instrumentos adecuados para o manexo das novas tecnoloxías 
informáticas.  

2.4.- Turismo do 
patrimonio Natural e 
Cultural 

Analizar as posibilidades  do patrimonio natural, cultural  no marco 
do crecemento do sector turístico,  como elemento dinamizador 
dun territorio.  

2.5.- Gandaría e Fomentar a conversión de explotacións agrarias tradicionais a 
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TEMÁTICAS: OBXECTIVO XERAL OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Agricultura Ecolóxica. 
Conversión de 
Explotacións á produción 
Ecolóxica 

ecolóxicas para conseguir un desenvolvemento armónico co medio 
ambiente e á súa vez sustentable. 

3.1.- Xestión sustentable 
das masas forestais 

3.- Incrementar a 
participación no 
Mercado Laboral 
 

Contribuír á adaptación do tecido empresarial existente así como a 
incentivar a participación no mercado laboral de novos 
empresarios, a través da xestión sustentable das masas forestais. 

3.2.- Turismo do 
patrimonio Natural e 
Cultural 

Potenciar os recursos humanos favorecendo o coñecemento e 
difusión do potencial natural e cultural dos territorios.  

3.3.- Manipulación e 
Transformación Artesanal 
de Produtos agrarios 

Fomentar a diversificación das empresas do medio rural a través da 
transformación e manipulación  dos produtos agrarios. 

4.1 Xestión de programas 
de Desenvolvemento 
Rural  

4.-Reforzar e 
ampliar o capital 
humano  

Informar e divulgar entre a poboación rural os beneficios dos 
Programas de Desenvolvemento, así como a súa xestión e labor, 
facilitando así a participación local e o proceso ascendente. 

4.2 Prevención de Riscos 
Laborais no sector agrario 

Adquirir os coñecementos pertinentes en prevención de riscos 
laborais para poder levar a cabo unha boa praxe no sector agrario. 

4.3 Manexo de produtos 
fito  e zoosanitarios 

Incentivar a creación de novas empresas e ocupación profesionais 
complementarias ou no marco do autoemprego, en canto ao uso 
de produtos fito e zoosanitarioas.  

4.4 Dinamización do 
Medio Rural  

Promover o desenvolvemento integral do conxunto de colectivos 
que viven no medio rural, que leva a mellora  da calidade de vida. 

5.1.- Políticas Agrarias e 
Desenvolvemento Rural 
 

5.- Promover o 
asociacionismo 
como posible 
fórmula xeradora 
de emprego 

Coñecer e valorar as liñas de cooperación e de traballo asociativo 
propostas desde as diferentes políticas agrarias e de 
desenvolvemento rural 

5.2.- Dinamización do 
Medio Rural 
 

Dar ou coñecer as técnicas actuais de prospección de recursos 
ociosos e infrautilizados para a aplicación en futuros proxectos 
sociais e empresariais. 

 
A continuación preséntase unha táboa relacionando as temáticas, cos obxectivos específicos e os contidos dos 
cursos: 
TEMÁTICAS/ 
CURSO OBXECTIVOS ESPECÍFICOS CONTIDOS 

1.1.- Dinamización 
do Medio Rural 

Contribuír ao sostemento dos espazos rurais
Mellorar a cualificación profesional de 
mulleres e novas para consolidar a súa 
inserción profesional no propio territorio 
Sensibilizar aos profesionais do Medio Rural  
sobre a necesidade do seu protagonismo no 
desenvolvemento dos seus territorios 

Os espazos rurais. Características 
propias 
Análise de recursos, DAFOS 
Fórmulas Xurídicas de Empresa 
O Autoemprego como alternativa  
Novos métodos de participación na 
vida social 

1.2.-TIC aplicadas no 
Medio Rural 

Coñecer  e adquirir conceptos, estratexias e 
ferramentas sobre informática e Internet que 
posibiliten o desenvolvemento e/ou 
ampliación das empresas  no Medio Rural 
Estudar os diferentes programas informáticos 
e as súas aplicacións á xestión de empresas 
rurais 

Contorna Office: Access, Excel, Power 
Point, Publisher, Word 
Navegar por Internet: Buscadores 
Creación de conta de correo 
Utilización do Messenger 
Edición de imaxes: Paint,, PhotoShop 
Contabilidade e facturación 
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TEMÁTICAS/ 
CURSO OBXECTIVOS ESPECÍFICOS CONTIDOS 

Promover o uso de Internet para a xestión 
e/ou comercialización nas empresas 
Aplicar os coñecementos informáticos aos 
diferentes sectores económicos  do Medio 
Rural 

Uso das redes sociais 
 

1.3.- Xestión de 
Recursos Renovables 

Sensibilizar aos empresarios do Medio rural 
sobre a necesidade de utilizar os recursos 
renovables existentes nos seus territorios 
Incentivar aos empresarios  para o uso dunha 
boa praxe nas súas empresas tendo en conta 
os posibles recursos renovables que poidan 
utilizar 
Informar sobre diversos recursos renovables 
e a súa aplicación como unha alternativa de 
emprego 
Analizar estratexias de valorización 
económica dos recursos renovables 

Técnicas de inventariado de recursos 
naturais renovables. 
Formulación de proxectos de recursos 
renovables (biomasa). 
Protección dos recursos renovables 
(bosques). 
Coñecemento dos diversos recursos 
renovables e a súa aplicación como 
nova fonte de emprego (auga, enerxía 
hidráulica, radiación solar, vento, 
ondas, etc.) 

1.4.- Gandaría e 
Agricultura Ecolóxica. 
Conversión de 
explotacións á 
produción ecolóxica 

Sensibilizar aos empresarios agrarios do 
Medio rural sobre a posibilidade de 
reconverter as súas explotacións tradicionais 
en ecolóxicas 
Fomentar a través das prácticas ecolóxicas a 
autonomía do empresario agrario cara a un 
desenvolvemento sustentable 
Informar e transmitir unha formación 
adecuada para a posta en práctica de 
técnicas agrarias ecolóxicas 
Apostar pola Agricultura e Gandaría 
Ecolóxicas como alternativa economicamente 
rendible 

Presente e futuro da Agricultura 
Ecolóxica. 
Agricultura e Gandaría ecolóxica como 
alternativa 
Redes de comercialización. 
Sensibilización ambiental e Enerxías 
Renovables. 
Abonado e compostaxe. 
Pasos a dar na reconversión á 
Agricultura Ecolóxica. 
Lexislación 

1.5.- Xestión técnica, 
económica, fiscal e 
administrativa das 
explotacións 
agrarias, con 
aplicación das 
modernas 
tecnoloxías da 
sociedade da 
información 
 

Mellora da xestión empresarial, incluíndo a 
xestión comercial. 
Adaptar as funcións propias do secretariado, 
efectuando labores de tratamento e proceso 
de información escrita confidencial de 
carácter económico e legal, levando a cabo 
labores de transmisión e comunicación 
restrinxidas 
e/ou ligadas ao protocolo e imaxe da 
empresa. 
Xestionar a organización operativa da oficina 
da área na que se sitúa e da actividade do 
equipo humano da mesma. 

Técnicas avanzadas de Secretariado.
Correspondencia Comercial. 
Servizo e atención ao cliente. 
Protocolo oficial e empresarial. 
Xestión da documentación e arquivo. 
Mercadotecnia, imaxe e 
comunicación. 
Habilidades de Xestión e Liderado. 
 

2.1.- Diversificación 
da Economía Rural 
 
 

Dar a coñecer a importancia de diversificar as 
economías do medio rural como fonte de 
sustentabilidade dos territorios  rurais 
Analizar propostas de diversificación 
económica a partir do aproveitamento dos 
recursos locais como actividades 

Os Sectores de Intervención 
económica no Medio Rural 
Proxectos e estratexias no contexto da 
diversificación  
Estudo de Experiencias e Modelos 
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TEMÁTICAS/ 
CURSO OBXECTIVOS ESPECÍFICOS CONTIDOS 

complementarias ou alternativas ao sector 
agrario 
Acoutar propostas de diversificación ( 
actividade e emprego) a partir dos recursos 
da comarca 

2.2.- Manipulación e 
Transformación 
Artesanal de 
produtos Agrarios 
 
 

Cubrir unha demanda de coñecementos e 
información sobre iniciativas relacionadas 
cos produtos agrarios. 
Dar a coñecer a importancia do deseño e 
mercadotecnia para a venda de produtos 
agrarios artesanais. 
Analizar a valorización dos produtos 
autóctonos comarcais e a súa posible 
transformación co consecuente aumento do 
valor engadido 
Capacitar a posibles emprendedores de 
empresas artesanais transformadoras de 
produtos agrarios 
Fomentar a práctica da  actividade ecolóxica 
como fonte xeradora de emprego para 
mozos e mulleres 

Alimentación e cultura gastronómica 
do territorio. 
Hixiene nos alimentos. 
Normalización e lexislación 
alimentaria. 
Tecnoloxía alimentaria. 
Desenvolvemento de novos produtos. 
Deseño e mercadotecnia para 
promocionar os produtos. 
Técnicas de manipulación e 
transformación de produtos agrarios 
Sensibilización ambiental. 
Lexislación 

2.3.- Informática e 
Internet aplicados no 
Medio Rural 
 
 

Coñecer  e adquirir conceptos, estratexias e 
ferramentas sobre informática e Internet que 
posibiliten o desenvolvemento e/ou 
ampliación das empresas  no Medio Rural 
Ampliar os coñecementos informáticos aos 
diferentes sectores económicos  do Medio 
Rural 

Iniciación á Informática 
Contorna Office: Access,, Excel, Power 
Point, Publisher, Word 
Navegar por Internet: Buscadores 
Creación de conta de correo, 
Utilización do Messenger 
Redes sociais 

2.4.- Turismo do 
Patrimonio  Natural e 
Cultural 
 
 

Capacitar á poboación rural para a 
intervención da posta en valor do patrimonio 
natural e Cultural dos seus territorios 
Obter unha visión conxunta do patrimonio 
Natural e Cultural existentes e as posibles 
intervencións a levar a cabo. 
Formar posibles “xestores turísticos” o 
Patrimonio Natural e Cultural rural 
 
 

Patrimonio e turismo cultural:
Evolución e tendencias 
Desenvolvemento sustentable 
Recursos e estratexias para a    
explotación e interpretación 
Patrimonio popular, cultura e 
tradicións 
Patrimonio Natural 
Técnicas turísticas 
Itinerarios turísticos naturais e  
culturais: Elaboración de itinerarios, 
rutas. 

2.5.- Gandaría e 
Agricultura Ecolóxica. 
Conversión de 
explotacións á 
produción ecolóxica 

Informar e transmitir unha formación 
adecuada para a posta en práctica de levar a 
cabo técnicas agrarias ecolóxicas 
Apostar pola Agricultura e Gandaría 
Ecolóxicas como alternativa economicamente 
rendible 
Potenciar  o establecemento de redes de 
comercialización de produtos  ecolóxica 

Agricultura ecolóxica como nova fonte 
de emprego. 
Redes de comercialización. 
Sensibilización ambiental e Enerxías 
Renovables. 
PAC. Principios e fundamentos da 
Agricultura Ecolóxica. 
Presente e futuro da Agricultura 
Ecolóxica. 
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TEMÁTICAS/ 
CURSO OBXECTIVOS ESPECÍFICOS CONTIDOS 

Lexislación

3.1.- Xestión 
sustentable das 
masas forestais 

Capacitar  aos empresarios e/ou 
emprendedores do medio rural, nos novos 
conceptos, así como os instrumentos e 
lexislación vixente, en materia de xestión 
sustentable das masas forestais. 
Analizar e comparar os tipos de certificación 
forestal e os seus indicadores. 

Conceptos introductorios: xestión do 
monte; xestión forestal sustentable; 
lexislación; multifuncionalidade do 
bosque, etc. 
Sistemas de certificación forestal e 
instrumentos de planificación e 
ordenación do territorio. 

3.2.-Turismo do 
Patrimonio  Natural e 
Cultural 
 
 

Capacitar á poboación rural para a 
intervención da posta en valor do patrimonio 
natural e Cultural dos seus territorios 
Obter unha visión conxunta do patrimonio 
Natural e Cultural existentes e as posibles 
intervencións a levar a cabo. 
Formar posibles “xestores turísticos” do 
Patrimonio Natural e Cultural rural 
Fomentar este tipo de Formación turística 
como fonte xeradora de emprego para 
mozos e mulleres 
 

Coñecer o territorio: 
Como realizar unha Análise territorial 
integrado dos recursos patrimoniais 
tanto naturais como culturais dun 
territorio. 
Elaboración de DAFO 
Relacións entre turismo e patrimonio 
cultural e natural. 
Procura de recursos para o 
desenvolvemento turístico dun 
territorio. 
Recursos e estratexias para a 
explotación e interpretación 
Técnicas turísticas 

3.3.- Manipulación e 
Transformación 
Artesanal de 
produtos Agrarios 
 
 

Analizar a valorización dos produtos 
autóctonos comarcais e a súa posible 
transformación co consecuente aumento do 
valor engadido e fonte xeradora de emprego 
Capacitar a posibles emprendedores de 
empresas transformadoras de produtos 
agrarios 
Potenciar a posta en marcha de iniciativas 
empresariais comarcais 

Importancia da diversificación das 
empresas dedicadas á transformación 
e manipulación agraria: 
Desenvolvemento e posta en venda 
de novos produtos. 
Deseño e mercadotecnia para 
promocionar os produtos en ámbitos 
municipais, locais e nacionais. 
Sensibilización ambiental. 
Lexislación 
Potencialidades da cooperación 
rexional, nacional e transnacional 

4.1.- Prevención de 
Riscos Laborais no 
Sector Agrario 
 
 

Capacitar aos profesionais do sector agrario  
para coñecer os riscos máis comúns no seu 
sector 
Adquirir a formación suficiente para poder 
establecer unhas medidas mínimas de 
prevención a empregar en relación aos riscos 
específicos do sector agrario 
Sensibilizar da necesidade e obrigatoriedade 
sobre a Prevención de Riscos Laborais 
Coñecer as leis e normas en materia de 
prevención de riscos laborais e a aplicación 
das técnicas, medidas e equipos necesarios 
para previr accidentes. 
Coñecer e chegar a dominar as diferentes 
técnicas de detección e avaliación de riscos. 

Normativa de Prevención 
Conceptos xerais básicos e marco 
normativo: 
Condicións de traballo 
Risco laboral 
Técnicas de seguridade no traballo e 
hixiene industrial 
Marco normativo básico 
Lei de Prevención de Riscos Laborais 
Riscos xerais e a súa prevención: 
Máquinas 
Ferramentas 
Electricidade 
Incendios 
Contaminantes químicos e biolóxicos 
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TEMÁTICAS/ 
CURSO OBXECTIVOS ESPECÍFICOS CONTIDOS 

Coñecemento dos diferentes plans de 
actuación, técnicas preventivas e de 
primeiros auxilios para superar situacións de 
carácter perigoso. 

Primeiros auxilios 

4.2.- Dinamización 
do Medio Rural 

Formar aos sectores de poboación 
interesados en temas de creación de 
emprego, autoemprego, análise de 
recursos… 
Promover o desenvolvemento integral do 
conxunto de colectivos que habitan no 
medio rural, que leve unha mellora na súa 
calidade de vida. 

Análise de recursos, DAFOS
Fórmulas Xurídicas de Empresa 
O Autoemprego 
Proxectos empresariais 
A importancia da innovación 
 

5.1.- Políticas 
Agrarias e de 
Desenvolvemento 
Rural 
 
 

Preservar a identidade e os valores culturais 
dos territorios rurais  
Informar as políticas de desenvolvemento 
potenciando aquelas dirixidas a fomentar o 
asociacionismo 
Inculcar a importancia da innovación para un 
desenvolvemento rural sustentable, 
intelixente e integrador 

 

O Medio Rural e Desenvolvemento 
Local 
Período de Programación 2014-2020 
Proxectos e estratexias do 
desenvolvemento rural 
O Asociacionismo e a súa 
contribución ao desenvolvemento 
Políticas de Desenvolvemento 
A importancia da Innovación 

5.2.- Dinamización 
do Medio Rural 
 
 

Analizar as diferentes modalidades de 
asociacionismo empresarial que poden 
presentarse nos territorios rurais 
Favorecer a creación de asociacións sociais e 
empresariais 
Consolidar a través da formación ás 
asociacións existentes  

Análise territorial: 
Recoñecemento de recursos 
Posta en valor e interpretación de 
recursos infrautilizados. 
Planificación: 
Pasos a seguir á hora de realizar un 
proxecto social ou empresarial. 
Asociacionismo como instrumento da 
dinamización do medio rural: 
Pasos a seguir para a formación 
dunha asociación. 

 
 

 Requisitos mínimos e regras para a Selección de alumnos: 
 
Os requisitos mínimos para que as persoas do territorio poidan acceder á formación que o GDR 4 desenvolva 
no marco do programa Leader son: 
 

 Ser maior de idade. 
 Vivir nalgún dos municipios incluídos como ámbito de actuación do GDR 4. 
 Estar en situación de desemprego. 
 Estar a traballar nalgunha empresa dos sectores de intervención definidos na presente estratexia. 

  
A selección dos alumnos realizarase por medio de orde de inscrición na páxina Web do GDR 4 Asociación para 
o Desenvolvemento Rural da comarca de Lugo. Cada un dos cursos publicitarase na Web da asociación 
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deixando un prazo ata que a cota de asistentes estea cuberto, incorporando un número de suplentes (cada 
unha das accións formativas establecerá un número de asistentes e suplentes dependendo do seu contido, 
duración e temática), las accións formativas á súa vez de comunicarán ao concello de  l territorio, ao obxecto 
de lograr unha maior difusión.       
 
A selección do persoal docente e formativo determinarase por medio da aplicación dos principios, de 
coñecementos e experiencia non só na materia en cuestión, senón tamén en referencia á súa capacidade 
formativa.    
 

 Cálculo de custos estimados por acción formativa: 
 
CONCEPTO CUSTOS
Profesorado 65 €/hora
Material funxible para os alumnos 3 € alumno/hora.

 
Outros gastos imputables á formación (aluguer de locais, 
aluguer de medios informáticos e telemáticos, publicidade) 

3 € alumnos/hora.
 

Coordinación 20 % de total do curso 
Quilometraxe profesorado 0,19 €/km
Aloxamento  65,97 €.
Manutención 18,70 €.
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PARTE 4 - COOPERACIÓN 

4-I.- PROXECTOS CONCRETOS, ACTUACIÓNS PREVISTAS, OBXECTIVOS 
PERSEGUIDOS, E COHERENCIA COA ESTRATEXIA E CON OUTRAS 
POLÍTICAS.  

O GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, está aberto a participar en Proxectos 
de Cooperación xa sexa a nivel nacional, dentro da UE ou con territorios de terceiros países, conscientes dos 
beneficios que implica para o desenvolvemento do territorio, o traballo en rede, e o intercambio de boas 
prácticas con outros territorios con algunha afinidade.  
 
A continuación exponse os proxectos de cooperación expostos de face ao novo período de programación, 
que se relacionan e complementan coas liñas de acción da nosa estratexia. Trátase de proxectos que se 
caracterizan polo seu carácter innovador, a sustentabilidade ambiental xa sexa de maneira directa ou indirecta, 
e que contribúen ao desenvolvemento sustentable da comarca, pondo en valor os seus recursos e xerando 
postos de traballo en novos nichos de mercado, tal e como nos marcan as Focus Área do PDR Galego.  
 
Todos os proxectos de cooperación nos que está interesado participar o GDR 4 Asociación para o 
Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo  terán carácter nacional, aínda que non se descarta a 
posibilidade de levar a cabo algún internacional si atópase necesario para afianzar a Estratexia de 
Desenvolvemento Local, e calquera outro que fose necesario por este motivo. A cooperación que se leve a 
cabo desde o territorio debe ser coñecida, como modelo demostrativo, por iso é polo que se deberá facer 
difusión da mesma no seu territorio de actuación, así como o resto de socios. 
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PROXECTO DE COOPERACIÓN RESUMO E OBXECTIVOS LIÑA ESTRATÉXICA SOBRE A QUE INCIDE SOCIOS E CCAA 

1.-Posta en valor producións 
agrarias locales, transformadas 
como potencialidade local: 
AGROALIMENTACIÓN.  
 

O avance significativo na definición de sistemas de 
valorización, protección e seguridade alimentaria, 
require traballar en favor dunha maior competitividade, 
dunha mellor organización da oferta e de mellores 
prácticas na comercialización. Cabe dicir que a 
produción agroalimentaria ten que ser sustentable, 
competitiva e aceptada pola sociedade. A 
comercialización dos produtos agroalimentarios da 
comarca é un dos temas que máis se resaltaron no 
proceso de consulta, e está en plena consonancia coa 
estratexia. 

1.-Apoio ao sector agrogandeiro: Transformación 
e comercialización de produtos agroalimentarios.  

Participan 23 GAL 
de 5 
Comunidades 
Autónomas 
 

2.-Restauración en REDE. 
TURISMO E 
AGROALIMENTACIÓN. 

O proxecto proponse a creación dunha cadea de valor, 
que desencadee a creación de ofertas de lecer, en 
forma de redes de restaurantes, a través da 
implementación de plans de mellora dos 
establecementos. 
 

Esta temática de cooperación encaixa na medida 
3.-Oferta turística.  
Os plans de mellora dos establecementos, 
contemplan senllos plans de formación dirixidos 
tanto aos empresarios, con novas técnicas de 
venda, de xestión, NNTT, etc., así como ao persoal, 
neste caso aos camareiros. 

Participan 16 GDR 
e 4 Comunidades 
Autónomas. 
 

3.- Rede de Competitividade 
turística “REDE COMTUR” 

O sector turístico nos espazos rurais ha demostrado ter 
un importante carácter estratéxico no 
desenvolvemento, e máis en concreto, o seu valor 
como actividade económica diversificadora no medio 
rural. As tendencias da demanda obrigan a establecer 
ofertas de turismo rural cada vez máis competitivas que 
esixen actuacións ben dimensionadas de definición de 
destinos turísticos, de promoción e comercialización 
mediante unha oferta variada en diferentes territorios, 
que preserve modelos comúns de calidade e 
prestacións en puntos de acollida distintos. 

Esta temática de cooperación encaixa tamén na 
medida 3.-Oferta turística.  
O territorio conta con recursos naturais, e 
arquitectónicos que ofrecen a posibilidade de 
cooperar con outros territorios a nivel nacional e 
mesmo transnacional: comarcas polas que pasa o 
Camiño primitivo de Santiago, Reserva da Biosfera 
“Terras do Miño, etc. 
 

Participan 13 
socios e 4 CCAA. 

4.- Eficiencia Enerxética. A biomasa ten unha serie de vantaxes como son o seu 1.-Apoio ao sector agrogandeiro: Mellora das Participan 20 
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TERRITORIOS BIOSOSTENIBLES 
“BIOTER“. Medio Ambiente. 
 

carácter autóctono e sustentable, capaz de equilibrar a 
redistribución rexional de riqueza ao ser un recurso 
repartido polo territorio, capaz de crear máis emprego 
que as fontes enerxéticas convencionais e que o resto 
da EE.RR., sendo ademais unha fonte de enerxía 
modulable e complementaria a outras necesidades 
medio ambientais e sociais: a limpeza de bosques, a 
prevención da erosión, a redución de danos por 
incendios e a fixación da poboación rural. 
 

explotacións mediante medidas de eficiencia 
enerxética, xestión de residuos, etc. 
 
2.-Sector Forestal e Medio Ambiente: 
Aproveitamento sustentable dos montes, 
Contribución a crear conciencia ambiental, tanto a 
empresarios e traballadores, como á poboación 
local en xeral.  
 
3.- Oferta Turística respectuosa co Medio 
Ambiente. Turismo de Natureza “Ecoturismo” 

socios e 4 CCAA. 

5.- Empoderamiento Feminino e 
Desenvolvemento Territorial 
“MULLER RURAL”  

Co fin de rendibilizar ao máximo as potencialidades e o 
talento empresarial das mulleres  como medida de 
desenvolvemento e cohesión do medio rural; e para 
seguir coa implementación da igualdade de 
oportunidades no medio rural, preténdese traballar cun 
marcado  enfoque innovador en igualdade de 
oportunidades, e na mellorar a capacidade para  
desenvolver habilidades empresariais, intelectuais e 
sociais. 
 

1.- Apoio ao sector agrogandeiro: Formación 
especialmente dirixida ás mulleres do medio rural, 
para o seu desenvolvemento profesional e 
contribuír así á igualdade de oportunidades. 
 
4.- Servizos para a mellora da calidade de vida. 
Medidas concretas para facilitar o acceso aos 
servizos das mulleres, como figura de especial 
importancia para fixar poboación no territorio 
(acceso a servizos de gardaría, formación, lecer e 
tempo libre, actividades sociais e culturais, NNTT, 
etc.) 

Participan 13 
socios e 3 CCAA. 

6.- BENCHMARKING. 
ARTESANÍA E COMERCIO 
LOCAL. Artesanía e Comercio 
Local. 
 
 

Valorización da actividade artesá dos territorios rurais e 
mellora da competitividade do sector do comercio 
local: 
- Xerar a recuperación, conservación e posta en valor 

de procesos artesanais autóctonos fronte aos 
produtos xerados desde a globalización. 

- Producir nas localidades e nos territorios un efecto 
positivo respecto ao autoconsumo, ou ao consumo 
dos produtos artesanais do territorio, desta maneira 

1.-Apoio ao sector agrogandeiro: Producións 
agroalimentarias de calidade. 
 
3.-Oferta turística: Imaxe de produtos artesanais, 
locais, saudables, … 
 

Participan 11 
socios e 4 CCAA. 
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lograrase potenciar o sentimento de pertenza.
- Aumentar a competitividade do comercio local 

comerciante polo miúdo, como elemento de 
dinamización económica. 

7.- INNOVACION TERRITORIAL. 
PRODUCIR IDENTIDADE. 
Cultura Autóctona e Sentido de 
Pertenza. 
 
 
 

Partindo da base de que as manifestacións folklóricas 
teñen en común a súa procedencia local, a súa rexurdir 
como un froito colectivo, nunhas ocasións con autores  
concretos, noutros anónimos, e a maioría das veces 
asumidas e feitas súas pola comunidade local 
autentificando a creación, e considerando que a 
maioría das ocasións carécese de documentos que 
garantan a súa transmisión e pervivencia, proponse a 
posta en marcha dun proxecto de cooperación entre 
territorios con mostras folclóricas interesantes en 
música e instrumentos tradicionais, canto, danza, etc… 
e que teñan entre os seus obxectivos estratéxicos a súa 
posta en valor e/ou a súa recuperación, ademais da súa 
utilización como potencialidade e reclamo turísticos, 
garantindo a súa recuperación e transmisión de 
xeración en xeración. 

3.- Oferta Turística: Posta en valor dos recursos 
culturais: Comarcas que falan galego ou 
portugués, Comarcas que comparten o mesmo 
patrimonio cultural e deportivo do noso territorio 
(xogos, cancións, deportes, etc.) 

9 socios e 5 CCAA 

8.-Circuítos curtos 
agroalimentarios.  PROMOCIÓN 
EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS. 
 

- Promocionar os territorios como elementos 
catalizadores de actividade agroalimentaria. 

- Proporcionar aos pequenos promotores 
agroalimentarios locais  ferramentas de promoción e 
comercialización áxiles e operativos. 

 

1.-Apoio ao sector agrogandeiro: Promoción das 
canles curtas de comercialización na industria 
agroalimentarias, así como dos mercados locais, 
feiras, etc. 
 

Participan 13 GDR 
e 4 Comunidades 
Autónomas 
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4-II.- A REPERCUSIÓN SOBRE A XESTIÓN SUSTENTABLE DOS RECURSOS 
NATURAIS, AMBIENTAIS E ACCIÓN POLO CLIMA E/OU NA CONSECUCIÓN 
DUN DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO DAS ECONOMÍAS 
E COMUNIDADES RURAIS, INCLUÍNDO O FOMENTO DA CREACIÓN E 
MANTEMENTO DO EMPREGO. 
 

REPERCUSIÓN SOBRE A XESTIÓN SUSTENTABLE DOS RECURSOS NATURAIS, 
AMBIENTAIS E ACCIÓN POLO CLIMA 

 

De forma xeral, os proxectos de cooperación que interesan ao GDR 4, pretenden: 

- Establecer colaboracións para o desenvolvemento sustentable dos territorios, desde a perspectiva  de 
que a degradación ambiental e territorial está na maioría das ocasións directamente relacionada cun 
desenvolvemento social desequilibrado. 

Especificamente propoñen ademais repercusións sobre: 

- a valorización dos recursos ambiental,  con proxectos de dobre enfoque: a nivel  interno (dinamización 
da poboación local e externo (mellorar a imaxe dos territorios e facelos máis atractivos desde o punto de vista 
turístico). 

- a eficiencia enerxética, coa posta en marcha de proxectos de cooperación para a mellora da eficiencia 
enerxética e a utilización de enerxías renovables en prevención do cambio climático . 

REPERCUSIÓN SOBRE A CONSECUCIÓN DUN DESENVOLVEMENTO 
TERRITORIAL EQUILIBRADO  

Os proxectos de cooperación previstos  pretenden establecer colaboracións para conseguir un 
desenvolvemento territorial equilibrado a través de: 

- O deseño e desenvolvemento de políticas e accións de atracción e asentamento de novos 
poboadores. 

- A rentabilización das  potencialidades e o talento empresarial das mulleres  como medida de 
desenvolvemento e cohesión do medio rural 

- A implementación innovadora da igualdade de oportunidades  

- A mellora da capacidade para desenvolver habilidades empresariais, intelectuais e sociais. 
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PARTE 5 - PROCEDEMENTO INTERNO DE XESTIÓN  

INTRODUCCION. 

O Procedemento de Xestión adoptado polo Grupo de Desenvolvemento Rural 4 Asociación de 
Desenvolvemento Rural de Lugo de ten  a obrigación de regular as actuacións contempladas nos Artigos 32 a 
35 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, 
polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao 
Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao 
Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo 
Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello e nos artigos 42 a 44 do 
Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo 
á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e 
polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello. 

As operacións auxiliadas por este documento de xestión deberán localizarse nos municipios  incluídos no 
ámbito xeográfico de aplicación do GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, 
establecido no anexo da Resolución do 11 de febreiro de 2016. Con todo, no caso de proxectos de 
cooperación entre Grupos de Acción Local ou a execución de proxectos cuxa finalidade sexa a realización ou 
participación en actos promocionais, a actividade poderá localizarse fóra do devandito  ámbito. 

Este documento limítase a cuestións de xestión administrativa e financeira do programa de desenvolvemento, 
así como a determinar os requisitos e esixencias necesarias para optar ás axudas do mesmo, tamén se fai 
mención aos mecanismos de sensibilización, animación e promoción, sendo fundamentais para o 
desenvolvemento do programa e para alcanzar os obxectivos do GDR 4.  

En todo caso, o documento proponse, como obxectivo esencial, que o Grupo cumpra, na aplicación do 
programa de desenvolvemento do que é titular, os principios de colaboración, obxectividade, imparcialidade, 
eficacia e eficiencia, transparencia, publicidade e libre concorrencia, nun contexto de desenvolvemento 
participativo e democrático. 

 

5-I.- MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO 

O Grupo de Desenvolvemento Rural GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo é 
unha asociación sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e distinta da dos asociados que a 
constitúen, que actúa con capacidade propia de obrar. 

A mencionada asociación está acollida  á Lei Orgánica 1/ 2002, do 22 de Marzo, e réxese polo disposto nos 
seus Estatutos e polos acordos adoptados polos seus diferentes Órganos de goberno, sen prexuízo do 
disposto na Lei de Asociacións e normas complementarias á mesma. 

Nos mencionados estatutos determínanse os órganos de goberno da Asociación dentro das esixencias da Lei 
de Asociacións, que para o caso da Asociación de desenvolvemento Rural de Lugo son a Asemblea Xeral de 
Socios, órgano supremo de expresión da vontade da Asociación, constituída por todos os asociados, e a Xunta 
Directiva, órgano executivo, reitor e xestor da Asociación cuxos membros son elixidos pola Asemblea Xeral. 
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A Asemblea Xeral está integrada por todos os asociados. Reúnese en sesión ordinaria como mínimo unha vez 
ao ano podendo reunirse en sesión extraordinaria nos casos previstos nos Estatutos. A Xunta Directiva é o 
Órgano permanente de goberno, xestión, administración e dirección da Asociación, debendo render contas da 
súa actuación ante a Asemblea Xeral. A Xunta Directiva poderá reunirse cantas veces for necesario e estime 
conveniente.  

Todos os acordos tómanse democraticamente, cada socio, independentemente da súa natureza xurídica, ten 
adxudicada a representación correspondente a un voto por representante na Asemblea Xeral, e a Asociación 
adopta, como principios de goberno: a igualdade de todos os socios, a xestión democrática e a procura de 
acordos por consenso.  

En Xustificación do cumprimento da convocatoria para a selección de grupos e estratexias de 
desenvolvemento local, adaptados á medida 19 "LEADER" do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 
2014-2020, e unha vez seleccionado o GDR 1 Asociación de Desenvolvemento Rural de Lugo para a xestión do 
Programa de Desenvolvemento Rural LEADER 2014-2020, a Asociación adquire a condición de Grupo de 
Acción Local, o cal supón a obrigación de rexerse polas normas establecidas nos seus Estatutos, polo presente 
Procedemento de Xestión, e pola normativa propia á que debe adaptarse a xestión do programa de 
desenvolvemento. 
 

SEPARACIÓN DE FUNCIÓNS E DE RESPONSABILIDADES 

A partir destes principios e para a xestión do programa de desenvolvemento, o Grupo de Desenvolvemento 
Rural rexerase, na toma de decisións e no seu funcionamento ordinario, polos órganos de goberno que lle son 
propios:  

- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario para aprobar o exercicio económico e a memoria 
de resultados, sendo competencia súa a aprobación do orzamento e a memoria de actividades 
correspondente á execución do Programa LEADER. Todos estes aspectos estarán claramente diferenciados do 
resto de actividades da Asociación.  

- A Xunta Directiva encargarase de definir as liñas de traballo dentro do Programa, de aprobar os 
expedientes de subvención determinando a contía da axuda e as condicións da mesma expresadas a través do 
Contrato de Axuda, de certificar os investimentos e propoñer os pagos das axudas, de avaliar temporalmente 
os resultados e propoñer as correccións oportunas, da contratación do persoal necesario para a xestión do 
Plan de Desenvolvemento Local aprobado, e de cantas accións teñan por obxecto a correcta aplicación do 
Programa de acordo co Convenio asinado co Organismo Intermediario, co Réxime de Axudas elaborado para 
ese efecto e con este Documento de Xestión. 

Ademais destas funcións de carácter xeral, os membros da Xunta Directiva asumen labores concretos en 
función do cargo que ocupan, así: 

- O presidente: asume a representación e dirección do Grupo de Acción Local; convoca e preside os 
traballos da Asemblea Xeral e a Xunta Directiva. As súas funcións son: ( art 22 ).  

- Ostentar a representación legal da Asociación ante toda clase de organismos públicos ou 
privados. 

- Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así 
como dirixir as deliberacións dunha e outra. 
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- Ordenar gastos e autorizar os pagos por conta de fondos da Asociación, intervindo coa súa 
firma na disposición de fondos, mancomunadamente co Secretario e o Tesoureiro. 

- Autorizar coa súa firma os documentos, actas e correspondencia. 

- Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle ou no 
desenvolvemento das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta 
posteriormente á Xunta Directiva. 

- Velar polos fins da Asociación e o seu cumprimento. 

 

- O vicepresidente as súas funcións son: ( art 23 ). 

- Substituír ao Presidente en caso de ausencia, enfermidade ou cesamento. 

- As que delegue o Presidente ou lle atribúa a Asemblea Xeral. 

 

- O secretario: corresponde ao secretario: ( art 24 ). 

- O Secretario terá a cargo a dirección dos traballos puramente administrativos da Asociación, 
dirixirá a organización administrativa e económico financeira da Asociación, propoñerá á Xunta 
Directiva o nomeamento do persoal e cargos técnicos necesarios para desenvolver as actividades da 
Asociación, expedirá certificacións, levará os libros da Asociación que sexan legalmente establecidos e 
o ficheiro de asociados, e custodiará a documentación da entidade, facendo que se cursen ás 
comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas e demais acordos sociais inscribibles aos 
Rexistros correspondentes, así como a presentación das contas anuais e o cumprimento das 
obrigacións documentais nos termos que legalmente correspondan. Ademais, corresponderalle 
intervir coa súa firma na disposición de fondos, mancomunadamente co Presidente e o Tesoureiro. 

 

- O tesoureiro: ( art 25 ). 

- Recadar e custodiar os fondos da Asociación e levar en orde os libros de Contabilidade. 

- Coñecer os ingresos e gastos da Asociación e presentar, xunto ao Presidente, os orzamentos 
de gastos e ingresos á Asemblea Xeral para a súa aprobación, así como o balance do exercicio 
correspondente. 

- Dispoñer coa súa firma mancomunadamente co Secretario Xeral e o Presidente dos fondos da 
Asociación para dar cumprimento ás ordes de pago que expida o Presidente. 

- Levar inventario de bens, se os houbese. 
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- Os vogais terán as obrigacións propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva e así como as 
que nazan das delegacións ou comisións de traballo que a propia Xunta encoméndelles. ( art 26 ). 

Tamén se contempla a posibilidade de crear mesas sectoriais de acordo cos diferentes sectores 
socioeconómicos comarcais e coas liñas de axuda establecidas dentro do Plan de Desenvolvemento Local: 
mesa institucional, mesa de dinamización, mesa do sector agroforestal, mesa empresarial e do emprego, mesa 
de benestar social e meas de turismo e hostalería.   Estas mesas reuniranse, como mínimo, unha vez ao 
semestre, co obxectivo de estudar a situación concreta de cada un dos diferentes sectores respecto das liñas 
de axuda establecidas e ao Plan de Desenvolvemento Local aprobado. Nestas reunións analizarase o número e 
as características dos expedientes presentados ata a data da súa celebración, a participación e implicación dos 
compoñentes de cada sector, propoñeranse liñas específicas de axuda, proxectos colectivos de carácter 
comarcal, actividades formativas, etc. Estas mesas segundo reflíctese no art 27 dos estatutos  actuarán como 
órganos consultivos e informativos, e por atribución de competencias da Xunta Directiva, poden ter carácter 
vinculante.  

5-II.- CONTRATACIÓN DE PERSOAL 
O Grupo de Desenvolvemento Rural GDR 4  Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo 
ten capacidade propia de xestión, e para iso dispoñerá para a execución ordinaria dos traballos de xestión e 
administración do programa de desenvolvemento, dun equipo técnico con competencia e cualificación 
suficiente para desempeñar, nas mellores condicións, as responsabilidades asignadas. 
 

Contarase en todo momento co persoal necesario para a xestión do Programa, sendo a Xunta Directiva a 
encargada da súa contratación ao obxecto de que os perfís profesionais se adecuen á natureza do Plan de 
Desenvolvemento Local aprobado. 

A Xunta Directiva determinará o persoal necesario para a xestión do Programa adaptándose en todo 
momento ao esixido no Réxime de Axudas, especialmente en todo o referente a esixencias formativas e  
retribucións en función do posto. 

A composición ideal do equipo técnico, supeditada aos fondos asignados,  será dun xerente e técnico a tempo 
completo, coa posibilidade de incorporar máis traballadores ( administrativo ) e mesmo contratar asistencias 
técnicas externas.  

O procedemento de contratación de persoal poderase realizar pola propia asociación ou encargándose a 
unha entidade externa, pero en todo caso ha de realizarse mediante convocatoria pública e cumprirse os 
principios de publicidade, igualdade, idoneidade, capacidade e mérito, segundo detállase no Réxime de 
axudas e en sintonía co definido no capitulo 1 da estratexia presentada. 

No documento de xestión de contémplase a posibilidade de repercutir aos gastos de xestión do Programa só 
unha parte do salario de calquera dos compoñentes do Equipo Técnico no caso de que a Asociación realice 
outros programas ou actividades.  

5-III.- OFICINA DO GDR. 

O equipo técnico dispoñerá como lugar de traballo habitual dunha oficina técnica, desde a que levará a cabo 
a xestión ordinaria do programa e os demais traballos necesarios  para o seu correcto desenvolvemento.  

Dita oficina técnica estará situada no territorio de aplicación do programa. A situación exacta desta oficina 
será divulgada en todo o territorio, ao mesmo tempo que se difunde e dáse publicidade ao programa. Na 
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devandita oficina o equipo técnico atenderá á poboación en todos os requirimentos que sexan solicitados 
sobre o programa de desenvolvemento, tanto persoalmente, como a través dos sistemas ordinarios de 
comunicación: correo, teléfono, fax e Internet.  

Con todo, o Grupo de Desenvolvemento Rural, en función da dimensión do territorio, pode crear antenas 
localizadas noutros tantos municipios estratexicamente elixidos, para facilitar á poboación o acceso á 
información. 

5-IV.-CONTAS CORRENTES DO GDR. 

Segundo é preceptivo o Grupo ten unha conta corrente aberta na Entidade que a Xunta Directiva ha decidido 
en función das mellores condicións obtidas entre varias Entidades de Crédito. No seu caso, e se fose 
necesario, as contas bancarias de ingreso das axudas públicas nas que o GDR é beneficiario final (xestión, 
formación, cooperación?) procedentes do programa LEADER 2014-2020 deberán ser autenticadas pola 
Dirección Xeral do Tesouro ou organismo competente. 

- Na devandita Conta Corrente ingresaranse os fondos do programa achegados pola Unión Europea, así 
como o resto de recursos financeiros que, provenientes das distintas administracións públicas nacionais, teñen 
por obxectivo cofinanciar o programa e fano a través do Grupo de Acción Local.  

- Nesta conta non se ingresará ningún recurso financeiro público que non estea destinado á 
cofinanciación do programa segundo as pautas establecidas polo cadro financeiro do programa incluído no 
Convenio ou, no seu caso, o que en cada momento estea en vigor. Tampouco se ingresará ningún recurso 
financeiro privado, independentemente de cal sexa o seu destino. Desta conta só se realizarán movementos 
por transferencia. 

- O Grupo dispoñerá, como mínimo, dunha segunda conta onde se ingresarán as cotas dos socios, 
achegas de particulares e outras axudas e subvencións non destinadas ao programa de desenvolvemento. 

- A contabilidade levará desagregadas todas as contas bancarias da Entidade 

- As firmas dos membros da Xunta Directiva recoñecidas nas contas correntes serán mancomunadas.  

- Os intereses producidos polos fondos públicos depositados na conta autenticada, poderán destinarse 
a financiar gastos do Grupo producidos pola xestión do programa; gastos que, aínda non sendo elixibles, 
sexan conformes cos obxectivos do programa de desenvolvemento: avais, seguros de responsabilidade civil, 
intereses de préstamos por necesidades de tesourería, etc. 
 

5-V-TOMA DE DECISIÓNS E INCOMPATIBILIDADES PREVISTAS. 

Neste apartado faise mención ao contemplado tanto no Procedemento de Xestión das Axudas e o estipulado 
nos Estatutos.  

Asemblea Xeral  

Convócase, con carácter ordinario ou extraordinario, polo Presidente ou cargo que validamente lle substitúa 
segundo art. 14 dos estatutos, cunha orde do día,  e queda validamente constituída en primeira convocatoria 
pola asistencia da metade máis un dos socios que presentes ou representados concorran conforme ao art. 15. 
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En segunda convocatoria transcorrida polo menos media hora despois da prevista para a primeira cos 
presentes.  

Xunta Directiva  

Reunións: En calquera momento a convocatoria do presidente por iniciativa propia ou a instancia de polo 
menos a metade  dos seus membros, cunha orde do día, levantándose un acta que autoriza o Secretario. 

Os seus membros son designados pola Asemblea xeral conforme ao art. 15. As súas funcións veñen reguladas 
no art. 21 dos Estatutos. A substitución de cargos vén regulada nos art 19, e o seu mandato é de 4 anos desde 
a elección pola Asemblea Xeral. Os cargos renóvanse por resolución da Asemblea Xeral cada catro anos 
podendo producirse reeleccións, son gratuítos sen prexuízo das indemnizacións que poidan establecerse 
conforme ao réxime de axudas, por desprazamentos ou gastos de exercicio do cargo. 

Asemblea Xeral  

Os acordos da Asemblea Xeral serán adoptados por maioría simple de votos emitidos polos socios presentes 
ou representados. O sistema de votación empregado para a adopción de acordos pola Asemblea Xeral 
realizarase de acordo co establecido no artigo 15 dos Estatutos. Do ocorrido nas Asembleas Xerais levantarase 
acta sucinta, que pasada ao libro correspondente será autorizada  polo  Secretario.  

Xunta Directiva  

 

A Xunta Directiva, validamente constituída, adoptará os seus acordos con maioría simple dos asistentes. Para 
que a Xunta Directiva quede validamente constituída en sesión requírese a convocatoria polo seu presidente 
pola súa iniciativa, ou a instancia da maioría dos seus membros. 

Equipo Técnico  

O equipo técnico encárgase do estudo e tramitación de cada expediente, e da súa supervisión. O Xerente 
encargarase de dirimir as diferenzas que puidesen xurdir na análise dos proxectos e elevará as propostas do 
Equipo Técnico á Xunta Directiva, na que estará presente con voz pero sen voto. Contarase coa presenza do 
Xerente na Xunta Directiva, con voz pero sen voto.  

5-VI.-ALEGACIÓNS E RECURSOS.  

O réxime de recursos fronte ao acordo do órgano de decisión do Grupo de Desenvolvemento Rural de 
aprobación e autorización de financiamento dun proxecto ou de non aprobación e non autorización de 
financiamento dun proxecto, será o que se establece na normativa reguladora das subvencións da 
Comunidade de Galicia e na normativa reguladora do procedemento administrativo común, con carácter xeral; 
e a normativa reguladora do organismo pagador da Comunidade, con carácter particular, de maneira que o 
promotor interesado pode interpoñer fronte a devandito acordo, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante o Director Xeneral competente da Consellería, e en todo caso, recurso contencioso 
administrativo ante a sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 
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5-VII.-RÉXIME DE REINTEGRO DAS AXUDAS INDEBIDAMENTE 
PERCIBIDAS. 

O procedemento de reintegro das axudas indebidamente percibidas polos GDR E polos promotores, se 
sustanciará conforme o previsto na normativa reguladora en materia de subvencións da Comunidade de 
Galicia seguindo o procedemento de actuación do organismo pagador da Comunidade de Galicia para a 
declaración e recuperación de pagos indebidos. 

No procedemento de reintegro terá a consideración de interesado o Grupo de Desenvolvemento Rural ou o 
promotor, en función de quen sexa o beneficiario (destinatario final) da subvención indebidamente percibida. 

5-VIII.-MOTIVACIÓN DAS DECISIÓNS.  

As decisións adoptadas polos diferentes órganos mencionados tomaranse sempre segundo as formas 
establecidas, de maneira razoada, e de acordo aos criterios da lei de Asociacións, dos estatutos do GDR, do 
réxime de axudas, da normativa existente e das disposicións establecidas polo Organismo Intermediario. Estas 
decisións deberán recollerse nas correspondentes Actas que se levantarán de cada unha das sesións.  

Teranse en conta para a xustificación das decisións cuantos documentos sexan de aplicación para a execución 
do Programa, a parte dos mencionados anteriormente.  

A motivación das decisións quedará reflectida no informe técnico-económico e na certificación. Cando o 
órgano actuante acorde cambios que difiran da proposta técnica deberán motivarse no acta correspondente e 
faranse constar no informe técnico e na certificación.  

5-IX.- INCOMPATIBILIDADES DO PRESIDENTE, DA XUNTA DIRECTIVA, DO 
ÓRGANO DE DECISIÓN, E DO EQUIPO TÉCNICO. 

En canto ao réxime de incompatibilidades do Presidente, dos membros da Xunta Directiva, do Órgano de 
Decisión, e do Equipo Técnico, rexeranse polo establecido no artigo 28, 2b da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 

Así, cando se de algunha das circunstancias sinaladas a continuación, tanto o Presidente, como os membros 
de Xunta Directiva, do Órgano de Decisión, ou o Equipo Técnico, absteranse de intervir no procedemento e 
comunicarano ao Grupo de Acción Local. 

 

5-X.- MOTIVOS DE ABSTENCIÓN: 

Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución puidese influír a daquel, ter algún 
vínculo coa sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado. 

Ter parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con calquera 
dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, 
representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho 
profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato. 
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Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior. 

Ter intervención como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate. 

Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou prestarlle nos 
dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar. 
 

Ademais, en canto ao réxime de incompatibilidade, hai que considerar.- 

Os cargos de presidente, vicepresidente, tesoureiro e secretario son incompatibles entre si. 

Os membros do equipo técnico non poden pertencer á Xunta Directiva ou Órgano de Decisión da asociación. 

 

5-XI.- GARANTÍA DOS PRINCIPIOS DE OBXECTIVIDADE, PUBLICIDADE, 
IMPARCIALIDADE E LIBRE CONCORRENCIA.  

Os métodos, medios e procedementos previstos no noso Regulamento Interno de Xestión están redactados 
para garantir que se cumpran, na aplicación do programa de desenvolvemento, os principios de colaboración, 
obxectividade, imparcialidade, eficacia e eficiencia, transparencia, publicidade e libre concorrencia, nun 
contexto de desenvolvemento participativo e democrático. 

Así, todos os órganos de xestión e decisión do Programa desempeñarán as súas funcións no marco destes 
principios e tomarán en todo momento as decisións máis adecuadas para a salvagarda dos mesmos.  

Para realizar a selección de membros dos Equipos Técnicos teranse sempre en conta os principios de 
publicidade, mérito e capacidade, ademais dunha adecuada correlación desta última coas funcións para 
desenvolver nos mesmos, e deberán aplicarse criterios obxectivos e contrastables de selección. 

Os mecanismos de divulgación do noso programa de desenvolvemento facilitarán o cumprimento dos 
principios de transparencia, publicidade, igualdade e libre concorrencia. Serán obxectivos prioritarios, dar a 
coñecer a aplicación e xestión dos fondos do programa e as súas actividades, así como os requisitos e 
condicións que deben reunir e cumprir quen desexa ser beneficiarios das axudas e subvencións. Para logralo, 
entre outras accións, coidaremos de que, tanto o réxime de axudas do LEADER, como o procedemento interno 
de xestión do noso grupo, atópense visibles e accesibles nos taboleiros de anuncios dos diferentes concellos 
do territorio, e ademais poderanse descargar libre e gratuitamente da páxina web da asociación. 

Respecto da adquisición de bens e servizos realizarase respectando os principios de publicidade, concorrencia 
e transparencia, aplicándose procedementos obxectivos para a selección das ofertas máis adecuadas, en 
prestacións e prezos, ás necesidades do grupo. 

Para as contratacións, o grupo rexerase pola lei 30/2007, de 30 outubro, de Contratos do Sector Público, para 
o que ao GDR e á contratación incumbe. 
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5-XII.- SISTEMAS DE DIVULGACIÓN NA APLICACIÓN DO PROGRAMA. 

Os mecanismos de divulgación do programa de desenvolvemento facilitarán o cumprimento dos principios de 
transparencia, publicidade, igualdade e libre concorrencia. Propóñense, como obxectivos prioritarios, dar a 
coñecer a aplicación e xestión dos fondos do programa e as súas actividades, así como os requisitos e 
condicións que deben reunir e cumprir quen desexa ser beneficiarios das axudas e subvencións. 

DIVULGACIÓN INICIAL . 

Terá por obxecto dar a coñecer ao conxunto dos habitantes do territorio, as características e oportunidades de 
desenvolvemento que ten o programa, así como as posibilidades que ofrece a toda persoa, empresa ou 
entidade pública ou privada que o desexe, para que participe mediante a presentación de solicitude de axuda 
para unha iniciativa social, cultural ou económica. 

A este fin, o Grupo de Desenvolvemento Rural servirase de: 

Instrumentos:  

Folleto divulgativo, documentación informativa (impresa ou fotocopiada), material audiovisual, artigos de 
prensa, anuncios na prensa e radio local e provincial, carteis, memorias de actividades, páxina Web, etc. 

Medios:  

Prensa e radio, televisión, reunións informativas, charlas, entrevistas, consultas na oficina técnica do Grupo ou 
a través do teléfono ou da internet, taboleiros de anuncios, bandos municipais, correo, eventos e feiras 
comarcais, etc. 

Persoas:  

Membros da Xunta Directiva, alcaldes e concelleiros, equipo técnico, axentes de desenvolvemento da 
comarca, socios do GDR, promotores do anterior programa, participantes en iniciativas de formación, etc?Este 
traballo de divulgación inicial desenvolverase polo menos durante o primeiro  ano desde a firma de 
convenio co organismo intermediario. 

DIVULGACIÓN REGULAR E PUNTUAL. 
Basicamente, todos os instrumentos, as persoas e boa parte dos medios sinalados terán carácter regular ao 
longo do período de tempo no que se desenvolva o programa, pero con distinta intensidade. Ademais, con 
carácter puntual, o Grupo poderá elaborar boletíns informativos sobre temas de interese xeral relacionados co 
programa, as iniciativas auxiliadas, as actividades do Grupo de Acción Local, etc. Igualmente publicará unha 
memoria de actividades e resultados. 
 

5-XIII.- FASES DE TRAMITACIÓN DUN PROXECTO DENTRO DO LEADER 
2014-2020. 

 A tramitación dun expediente pasa pola execución completa das seguintes fases: 
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- A solicitude da Axuda. 
- Trámites inmediatos á presentación da solicitude oficial de axuda. 
- Acta de non inicio. 
- O Informe Técnico Económico (ICE). 
- Criterios de selección e valoración. Baremo. 
- Priorización de proxectos 
- Proposta de resolución 
- Informe de subvencionalidade. 
- Verificación ICE 
- Resolución e comunicación de axudas. 
- O contrato. 
- Seguimento dos proxectos. 
- A certificación da actuación. Resolución de pagos 
- O pago da axuda. 

A SOLICITUDE DA AXUDA.RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. 

A recepción das solicitudes de subvención realizarase na oficina técnica do Grupo de Acción Local, sempre 
baixo o modelo normalizado. 

A documentación entregada rexistrarase, en todos os casos, adxudicándolle o preceptivo número de rexistro 
de entrada, e consignándoo no específico libro de rexistro de solicitudes de axuda e documentos anexos 

Cada solicitude abre un expediente ao que se lle asignará un número segundo os criterios establecidos polo 
organismo intermediario, no que irán incorporándose os documentos, ata que se haxa completando 
devandito expediente. Para a constatación efectiva da entrega de documentación, o promotor quedará cunha 
copia da documentación presentada co selo de rexistro de entrada.  

Cada promotor poderá presentar tantas iniciativas como estime oportuno, sempre respectando os trámites 
establecidos e os prazos indicados neste procedemento de xestión. 

5-XIV.- TITULARES DOS PROXECTOS. 

Promotores públicos: proxectos executados por persoas de dereito público. Inclúense como persoas de 
dereito público a estes efectos, as sociedades ou asociacións de dereito privado formadas maioritariamente 
por persoas de dereito público ou que dispoñen da maioría de dereitos de voto ou da capacidade efectiva de 
decisión. 

Promotores privados: proxectos executados por persoas de dereito privado. Consideraranse promotores 
privados as persoas de dereito público de base asociativa privada, como as comunidades de regadores ou os 
consellos reguladores das indicacións de calidade.  

PROXECTOS PROPIOS DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL: 

- Formación: Proxectos de capacitación para o emprego, dirixidos á poboación activa do territorio, 
a fin de aumentar a  empleabilidad, tanto por conta propia como allea, nas actividades existentes 
e futuras, así como outros proxectos de capacitación, de índole social, ambiental ou outros. 
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- Cooperación: Proxectos dirixidos a relacionar a colectivos determinados do territorio, con 
colectivos similares doutros territorios coas mesmas necesidades, a fin de favorecer a aprendizaxe 
mutua e buscar solucións comúns a problemas concretos. 

- Animación: Actuacións ligadas ao funcionamento das estratexias, o fomento da participación 
cidadá, a información sobre os Grupos, a divulgación dos obxectivos que persegue o 
desenvolvemento local participativo e os retos que expón o cambio climático e o uso sustentable 
dos recursos naturais. 

- Promoción Territorial: Actuacións desenvolvidas en colaboración cos actores locais, dirixidas a 
mellorar as condicións xerais económicas, sociais, culturais e ambientais, así como difundir as 
posibilidades turísticas e características naturais e históricas, etc. que favorezan o 
desenvolvemento integral do territorio. 

 

5-XV.- TIPOLOXÍA DE PROXECTOS  

Os proxectos poden ser: 

1. En función da súa natureza: 

- Produtivos: proxectos cuxo obxectivo é a produción de bens ou servizos privados destinados á 
venda ou os que poden ser comercializados ou que aumenten o valor de propiedades de 
titularidade privada. 

- Non produtivos: proxectos que consisten en gastos ou investimentos en bens ou servizos públicos 
ou que non poden ser obxecto de venda e aqueles prestados por entidades públicas no exercicio 
das súas funcións propias. 

2. En función da súa inclusión inicial na estratexia: 

- Programados: son proxectos determinados e definidos na propia estratexia que poden ser 
executados por promotores públicos ou privados. Os proxectos programados privados serán 
seleccionados en libre concorrencia. 

- Non programados: proxectos definidos na estratexia polo obxectivo que se persegue, as 
actividades para realizar, o tipo de promotores ou a localización dos investimentos, que poden ser 
aprobados por un órgano executivo do Grupo de Acción Local. Ademais a estratexia pode 
contemplar proxectos non programados que poden consistir en proxectos produtivos singulares e 
innovadores de libre iniciativa propostos por promotores públicos ou privados. En todos os casos 
a selección destes proxectos require convocatoria en libre concorrencia. 

Con excepción das entidades públicas de carácter local que poidan ser beneficiarias dun proxecto de natureza 
produtiva, os beneficiarios dos proxectos produtivos limitaranse ás pequenas empresas, segundo a definición 
do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran 
determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do 
Tratado.  

Serán subvencionables os proxectos que sexan seleccionados polos GDR e que cumpran co disposto nestas 
bases reguladoras, no réxime de axudas e na normativa sectorial que resulte aplicable. Por tanto, serán 
elixibles no marco desta submedida as operacións incluídas na tipoloxía de proxectos que os GDR decidan 
establecer en cada unha das súas respectivas estratexias, por considerar que son as operacións que mellor 
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deben contribuír ao desenvolvemento rural do territorio desde unha perspectiva innovadora e un enfoque 
multisectorial. Neste sentido, os GDR poderán seleccionar:  

a) Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, considerando como tales 
os produtos enumerados no anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea, excepto os 
produtos da pesca. Considerarase transformación e comercialización de produtos agrarios cando polo 
menos o 85 % de materias primas utilizadas para a transformación estean incluídas no citado anexo I 
do Tratado. O resultado do proceso de produción poderá ser un produto non contemplado en 
devandito anexo. Unicamente apoiaranse a través de Leader pequenos investimentos, tendentes á 
creación e/ou modernización de empresas de transformación e comercialización de produtos agrarios 
consistentes en investimentos tanxibles e intanxibles de pequena dimensión (ata o máximo do 
orzamento total subvencionable que establece o PDR de Galicia para a elexibilidade desta tipoloxía de 
proxectos a través da medida Leader), destinadas a mellorar a competitividade das pequenas 
agroindustrias do rural GDR.  

b) Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais, considerando 
transformación e comercialización de produtos forestais ás operacións anteriores á transformación 
industrial da madeira. Para os proxectos encuadrables neste apartado, unicamente apoiaranse 
investimentos para o uso da madeira como materia prima e fonte de enerxía, referidos á produción a 
pequena escala de crebado de madeira e/ou de pellets. Os proxectos promovidos por comunidades 
ou mancomunidades de montes veciñais en man común ou por agrupacións de propietarios serán 
subvencionables no caso de que inclúan unha extensión superior ás 15 hectáreas.  

c) A creación, modernización ou ampliación de todo tipo de empresas que desenvolvan actividades 
non agrarias.  

d) A creación, mellora ou ampliación de todo tipo de servizos para a poboación rural, así como as 
actividades recreativas e culturais, e as súas correspondentes infraestruturas.  

e) Os investimentos para o uso público en infraestruturas recreativas, información turística e 
infraestruturas de turismo a pequena escala.  

f) O mantemento, recuperación e rehabilitación do patrimonio cultural e natural das poboacións, das 
paisaxes rurais e das zonas de alto valor natural, en particular as integrantes da Rede Natura 2000 e 
demais territorios integrados na rede de espazos protexidos de Galicia. 

g) A formación, promovida polos GDR e dirixida á poboación activa do territorio, coa finalidade de 
aumentar a empregabilidade da poboación activa do territorio, tanto por conta propia como allea.  

Por razóns de coherencia e complementariedade con outras liñas de axuda específicas do PDR de Galicia 
2014-2020, non serán subvencionables, como regra xeral, os proxectos encuadrables no sector da produción 
agraria primaria (incluíndo na definición de sector da produción agraria primaria a produción agrícola, 
gandeira e forestal).  

Os proxectos referidos á xestión de residuos procedentes da produción agrícola e gandeira tampouco serán 
elixibles. Poderán financiarse, con todo, atendendo especificamente á prioridade horizontal en todas as 
políticas da Unión Europea de loita contra o cambio climático e de adaptación cara a unha economía que 
diminúa as emisións de carbono, os investimentos en explotacións agrarias referidas á mellora da eficiencia 
enerxética das explotacións e ao emprego de fontes de enerxías renovables. En todo caso, a mellora da 
eficiencia enerxética da explotación agraria deberá quedar acreditada mediante a presentación dun plan 
empresarial, acompañado dun informe emitido por un técnico cualificado competente ou dunha auditoría 
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enerxética. A redución dos custos derivados da mellora da eficiencia enerxética da explotación deberá alcanzar 
un mínimo do 40 %, non sendo subvencionable a maquinaria automotriz.  

Outros proxectos do ámbito do sector da produción agraria primaria que supoñan a realización dunha 
actividade agrícola, gandeira ou agroforestal complementaria á actividade principal non agraria da unidade 
familiar e que, en todo caso, consistan en pequenos investimentos (ata un máximo de 30.000,00 ? de 
orzamento subvencionable), tamén poderán ser obxecto de selección por parte dos GDR, se así se prevé nas 
respectivas estratexias e cos requisitos que se establezan no réxime de axudas do Leader de Galicia 2014-
2020. En todo caso, para este tipo de proxectos, o total da renda da unidade familiar, no momento da 
solicitude de axuda, non poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional vixente. Por outra banda, o 
resultado final da previsión económica, xuntando a actividade principal non agraria e a renda agraria derivada 
do proxecto, non poderá superar o quíntuplo do valor do citado salario mínimo interprofesional. O promotor 
incluirá no plan de empresa que presentará, xunto coa solicitude de axuda, a previsión da rendibilidade da 
explotación agraria. Competeralle á Agader, en base aos módulos que teña fixados a Consellería do Medio 
Rural para os plans de mellora de explotacións agrarias, comprobar que os rendementos previstos son os que 
se corresponden coas características do proxecto presentado.  

Non serán subvencionables os investimentos que carezan de viabilidade técnica ou financeira. Nos proxectos 
produtivos, requirirase, ademais, viabilidade económica. Tampouco se subvencionarán os proxectos que non 
se axusten á normativa sectorial que lles resulte de aplicación, os proxectos que non sexan finalistas e os 
proxectos cuxa investimento se localice en territorio non elixible.  

Poderán subvencionarse os gastos necesarios para cumprir coa finalidade do proxecto. Con carácter xeral, 
terán a consideración de gastos subvencionables, coas condicións e requisitos que se establezan no réxime de 
axudas a construción e mellora de bens inmobles, a adquisición de maquinaria e equipamento novo, a 
adquisición de terreos por un importe que non exceda do 10 % dos gastos subvencionables, a adquisición de 
inmobles por un importe que non exceda do 50 % dos gastos subvencionables e os investimentos intangibles 
como a adquisición e o desenvolvemento de programas informáticos, así como a creación de páxinas web, 
estudos e publicacións. A adquisición de maquinaria e equipamento novos mediante o arrendamento con 
opción de compra será subvencionable coas condicións e requisitos que se establezan no réxime de axudas. 

Serán subvencionables os custos xerais vinculados aos gastos de investimento, tales como honorarios de 
arquitectos, enxeñeiros e asesores, honorarios relativos ao asesoramento sobre a sustentabilidade económica 
e ambiental, incluídos os estudos de viabilidade.  

Os custos xerais indicados no parágrafo anterior vinculados ás operacións de investimento non poderán 
superar o 12 % do custo subvencionable do investimento.  

Os gastos notariais e rexistrais derivados do inicio da actividade prevista no proxecto, así como a adquisición 
de patentes e licenzas, dereitos de autor e marcas rexistradas tamén serán subvencionables a través da 
medida Leader de Galicia 2014-2020.  

O conxunto dos gastos sinalados en leste mesmo parágrafo que, sumados aos gastos xerais definidos nos 
parágrafos anteriores deste apartado, excedan do 20 % do investimento total aceptado nun proxecto non 
serán elixibles.  

Con excepción dos custos xerais indicados neste apartado, unicamente serán subvencionables os gastos 
efectuados despois de presentarse a correspondente solicitude de axuda.  
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Non se considerarán gastos subvencionables:  

- A mera reposición ou substitución de equipamento, así como as obras de mantemento das 
instalacións. 

- Os investimentos que substitúan a outras que fosen financiadas polo fondo Feader e non 
transcorresen, polo menos, 5 anos, contados desde a data da realización do investimento.  

- Os investimentos de reforma ou rehabilitación de inmobles cuxa construción ou adquisición fose 
financiada polo fondo Feader e non transcorresen polo menos 5 anos contados desde a data da 
realización do investimento.  

- Os gastos de funcionamento da actividade subvencionada e o material funxible en xeral, coas 
excepcións que para os proxectos de formación establézanse.  

- O IVE recuperable polo promotor do proxecto, así como os demais impostos indirectos que sexan 
susceptibles de recuperación ou compensación, así como os impostos persoais sobre a renda.  

- No caso de investimentos agrícolas, non serán subvencionables a compra de dereitos de 
produción, dereitos de axuda, animais, plantas anuais e a súa plantación.  

No ámbito da formación, unicamente serán subvencionables os proxectos promovidos  polo GDR e que se 
dirixan, especificamente, á poboación activa do territorio, coa finalidade de incrementar a empleabilidad da 
poboación. Neste ámbito, serán gastos subvencionables os seguintes:  

- O material funxible necesario para a realización da actividade formativa.  
- Gastos de desprazamento e dietas do persoal docente, segundo as contías máximas que se 

establezan na normativa referida ás indemnizacións por razóns do servizo da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o grupo 2º.  

- Aluguer de instalacións e equipos.  
- Gastos de contratación de persoal docente e expertos, tendo en conta que o persoal encargado 

de impartir a actividade formativa deberá ser tecnicamente apto e xustificadamente elixido para a 
actividade. Os gastos imputables á estratexia Leader limitaranse ás tarifas vixentes para o persoal 
formador dos cursos oficiais organizados pola Consellería do Medio Rural, segundo establézase 
no réxime de axudas. 

- Calquera outro gasto que se poida incluír no réxime de axudas. 

Poderán solicitar axudas para a realización de proxectos os seguintes titulares: 

a) Persoas físicas que sexan empresarios individuais ou vaian selo a través do proxecto 
presentado. Neste último caso, deberán acreditar a súa alta no epígrafe correspondente con 
anterioridade á data establecida no contrato para a finalización dos investimentos. 

b) Sociedades Mercantís, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades 
Laborais, Fundacións e Asociacións así como calquera outra entidade, asociativa ou societaria, con 
personalidade xurídica.  

c) Comunidades de bens ou outras entidades de tipo comunal, que, aínda carecendo de 
personalidade xurídica, poidan levar a cabo os investimentos ou actividades que motivan a concesión 
da subvención. Nestes casos, os comuneiros nomearán un representante ou apoderado único e, en 
documento que se incorporará ao expediente, manifestarán as súas respectivas participacións na 
cousa común e asumirán a súa responsabilidade solidaria nas obrigacións derivadas do expediente. 

d) Consideraranse promotores privados as entidades de dereito público de base asociativa 
privada, como as comunidades de regadores ou os consellos reguladores das indicacións de calidade. 
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e) Así mesmo, poderán solicitar estas axudas as entidades públicas de carácter local. 

5-XVI.- REQUISITOS XERAIS. 

Sen prexuízo das  excepcións que se sinalan no correspondente Réxime de Axudas e Manual de 
Procedemento, os promotores de proxectos deberán cumprir todos e cada un dos seguintes requisitos: 

a) Executar o proxecto localizado na zona de aplicación do programa comarcal.  

b) Atoparse ao corrente das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social ou, na súa falta, 
ter concedido adiamento ou moratoria. 

c) Non iniciar os investimentos ou gastos para os que se solicita a axuda no momento de 
presentar a solicitude,  salvo no caso daqueles gastos para os que se poida establecer algunha 
excepcionalidade.  

d) Comprometerse a manter o investimento auxiliado e os postos de traballo creados, durante os 
tres anos seguintes ao pago final da axuda, nos termos establecidos no artigo 71.1 do Regulamento 
(UE) nº 1303/2013. 

e) Cumprir, no seu caso, os requisitos esixibles ás PEMES nos termos previstos na 
Recomendación da Comisión do 6 de maio de 2003 sobre definición de microempresas, pequenas e 
medianas empresa (2003/361/CE). 

Como norma xeral establécese para o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación para o desenvolvemento 
Rural da Comarca de Lugo que os membros do equipo técnico non poidan ser titulares de solicitudes de 
subvención, nin por eles mesmos, nin por sociedades participadas, así como a posibilidade de que para os 
promotores realicen de maneira directa ou indirecta, e con carácter particular fose do ámbito do seu traballo 
no marco do programa LEADER 2014-2020, asesoramento e apoio para a mellor presentación da súa iniciativa 
ou proposta. 

Requisitos xerais dos beneficiarios. 

Con carácter xeral, para todas as iniciativas, é necesario: 

- Estar ao corrente das súas obrigacións tributarias (a escala nacional, autonómica e local) e coa 
Seguridade Social. 

- Manter o destino do investimento auxiliado polo menos durante 3 anos posteriores ao último 
pago do investimento. Nos casos en que por normativa estatal ou autonómica, esíxese un prazo 
diferente, ateranse ao prazo estipulado. 

Requisitos xerais dos proxectos. 

- Ser viables técnica, económica e financeiramente (excepción nos proxectos non produtivos). 
- Respectar a lexislación vixente. 
- Dispoñer das solicitudes de autorizacións necesarias para a súa execución e posterior posta en 

marcha para a súa certificación. 
- Cumprir os requisitos marcados no Réxime de Axudas no relativo á creación e/ou consolidación 

de emprego se se dá o caso. 
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Prazo para solicitar as axudas do programa: Convocatoria 

O prazo para que se poidan solicitar as axudas do programa iníciase de acordo coa normativa reguladora do 
mesmo, cando se publique a convocatoria e será ininterrompido ata a finalización do período establecido para 
adquirir compromisos de axudas, salvo que polos organismos intermediarios establecésense outras datas para 
a finalización do período de firma de compromisos do Grupo de Desenvolvemento Rural cos beneficiarios, ou 
que o Grupo de Desenvolvemento Rural GDR 4 decida, por circunstancias argumentadas de funcionamento 
do programa deter a recepción de solicitudes de axuda, ben para o conxunto do programa ou para algunha 
liña de actuación concreta. 

Tamén hai que considerar que é necesario adaptarse ás diferentes consignacións orzamentarias segundo 
anualidades. 

A convocatoria pode recoller a posibilidade de publicar convocatorias extraordinarias, se o programa esíxeo, 
para temáticas ou promotores  concretos dentro da partida orzamentaria de proxectos non produtivos. 

5-XVII.- TRAMITES INMEDIATOS Á PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE 
OFICIAL DE AXUDA. 

Cando a Xerencia, xunto á solicitude todos os documentos que a acompañan, analizaranse para comprobar se 
conteñen a información necesaria e se adecuan á natureza das Medidas de cuxas Axudas pretendan acollerse.  

Se da análise da documentación presentada polo promotor, o GDR deduce a falta dalgún requisito ou 
documento acreditativo, comunicarase ao beneficiario, dándolle un prazo máximo de 20  días para completar 
ou acreditar as esixencias requiridas. Devandito prazo pode aumentarse por medio dunha prórroga solicitada 
polo promotor, argumentando a súa necesidade, e posteriormente aprobada polo órgano actuante, por un 
período non superior 10 días. 

Se, por parte do titular do proxecto non se cumpre co requirido procederase ao arquivo do expediente, dando 
este por finalizado, sendo necesaria a comunicación ao solicitante do peche do expediente, durante os 15 días 
seguintes ao acordo no órgano actuante, por medio de carta certificada con acuse de recibo, ou recibín 
asinado e selado polo interesado.   

ACTA DE NON INICIO. 

Cando a Xerencia do GDR dispoña da Solicitude de axuda, levantará o Acta de non Inicio de investimentos no 
prazo máximo de 20 días, pola cal se verificará se o solicitante comezou as actuacións susceptibles de ser 
subvencionadas.  

Nos casos que sexa necesario incorporásense polo menos dúas fotografías datadas con distinto contido, que 
formasen parte da galería fotográfica do expediente. 

O Grupo de Desenvolvemento Rural GDR 4 poderá auxiliar aquelas situacións nas que comezasen as obras, iso 
si, tal e como figura no réxime de axudas: ?Non serán subvencionables os investimentos ou gastos anteriores 
á presentación da solicitude?. Nestes casos, un técnico competente, certificará e visará, a obra executada a 
partir dunha data, momento a partir do cal, realizarase o Acta de non inicio. A Xerencia do GDR levantará acta 
facendo mención á situación e realizará as oportunas fotografías, mínimo dúas datadas, de tal forma que esta 
documentación arquivarase no expediente xunto co certificado emitido polo técnico competente. 
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Aínda que non serán subvencionables os investimentos ou gastos anteriores á presentación da solicitude, con 
todo, e a petición razoada do titular do expediente, o Grupo de Desenvolvemento Rural ?GDR?, poderá 
autorizar a subvencionalidad dos investimentos ou gastos anteriores realizados exclusivamente autorizados no 
manual de procedemento LEADER.  

5.- XVIII.- ACCIÓNS SUBVENCIONABLES DENTRO DE CADA MEDIDA 

ACCIÓNS DA SUBMEDIDA 19.2. 

As operacións para subvencionar nesta submedida incluiranse nalgunha das seguintes accións: 

19.2.1.- Axuda á creación, ampliación, modernización e/ou traslado de Pequenas e Medianas Empresas 
(PEMES), non incluídas nos apartados 2 e 3 seguintes, excluído o sector primario regulado no artigo 17.1.a), 
17.1.c), 17.1.d) e no artigo 19.1 a) i) e 19.1 a) iii) do Regulamento (UE) nº 1305/2013. 

19.2.2.- Axuda á creación, ampliación, modernización e/ou traslado de Pequenas e Medianas Empresas 
(PEMES) relacionadas co turismo e fomento de actividades turísticas. 

19.2.3.- Axuda á creación, ampliación, modernización e/ou traslado de Pequenas e Medianas Empresas 
(PEMES) relacionadas co aumento do valor engadido dos produtos agrarios, agroalimentarios e forestais e 
fomento dos produtos agrarios, agroalimentarios e forestais. 

19.2.4.- Infraestruturas e servizos básicos para a poboación e a economía rural. 

19.2.5.- Conservación, mellora, fomento e divulgación do patrimonio rural, englobando no mesmo o 
arquitectónico, ambiental, cultural, etnográfico, etc. 

19.2.6.- Formación, seminarios, etc. 

ACCIONES DA SUBMEDIDA 19.3. 

Os proxectos para subvencionar nesta submedida incluiranse nalgunha das seguintes accións: Proxectos de 
cooperación rexional, cooperación interrexional e transnacional, expostos por Grupos de Acción Local 
seleccionados no Marco do PDR de Galicia para a aplicación da Medida 19 (LEADER). 

ACCIÓNS DA SUBMEDIDA 19.4. 

Gastos de funcionamento do grupo de desenvolvemento rural para a xestión do programa de 
desenvolvemento: 

19.4.a: «custos correntes da estratexia de desenvolvemento local»  

19.4.b: «animación e promoción territorial».  

Como norma xeral serán subvencionables os seguintes gastos: 

- Os gastos correspondentes ao equipo técnico 
- Os gastos asociados ás reunións dos órganos de decisión do GDR 
- Os gastos de asesoría xurídica ou asistencias técnicas 
- Os gastos de adhesión do GDR a asociacións representativas de ámbito rexional e nacional 
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- Gastos de material de oficina, subministracións e comunicacións 
- Gastos de arrendamentos, instalación, mantemento e conservación 
- Adquisición de bens Mobles 

A continuación desenvólvense os tipos de gastos.  

Gastos correspondentes ao equipo técnico 

Estes gastos serán elixibles a condición de que exista unha relación contractual regular co Grupo de Acción 
Local 

- Gastos de persoal. Son gastos elixibles: 

Os salarios brutos (todos os conceptos retributivos) dos postos de traballo cuxa contratación polo Grupo de 
Desenvolvemento Rural fose autorizada por AGADER. As indemnizacións que sexan esixibles e obrigatorias, 
por imperativo do GDR, debido á extinción normal dos contratos.  

Non serán elixibles as retribucións en especie. 

Gastos asociados ás reunións dos Órganos de Decisión do GDR 

Serán subvencionables os gastos que se asocien á asistencia de reunións dos Órganos de Decisión, fóra de 
calquera tipo de indemnización por asistencia ás mesmas  

Serán gastos elixibles:  

- As indemnizacións destinadas a resarcir os gastos en que incorra o persoal por razón do servizo que 
se lle encomendou. Inclúense as dietas (gastos de manutención e estancia por desprazamento a localidades 
distintas á sede do Grupo) e os gastos de locomoción (compensación por desprazamento en vehículo de 
propiedade particular, mediante transporte público ou en vehículo de aluguer).  

- Os membros dos distintos Órganos do Grupo de Desenvolvemento Rural terán dereito a que se lles 
compensen os gastos de aloxamento, manutención e desprazamento, asumidos persoalmente, no exercicio 
das súas tarefas de representación do Grupo ou das súas funcións como membros de equipo  técnico. 

Gastos de asesoría xurídica ou asistencia técnica 

Estes gastos serán subvencionables se, contratados en tempo e forma, están directamente relacionados e son 
necesarios para unha adecuada execución do programa de desenvolvemento.  

Serán gastos elixibles, os gastos derivados da contratación de empresas externas ou profesionais 
independentes, cando presten servizos de limpeza, de seguridade, protección de datos, xestoría, auditoria, 
prevención de Riscos etc., sempre que estean directamente relacionados co proxecto e sexan necesarios para 
unha adecuada preparación ou execución do mesmo.  

Con estas mesmas condicións serán elixibles os encargos concretos de traballos de peritación e valoración de 
obras ou investimentos concretas. 

Gastos de material de oficina, subministracións, comunicacións 

Serán gastos elixibles:  



 

GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo
  112

 

ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

Material de oficina: adquisición de material de oficina, funxible e aveños non inventariables, material 
informático de carácter funxible, documentos, efectos timbrados, impresos, publicacións, revistas e libros de 
uso na oficina 

Subministracións: os derivados do consumo de auga, gas, combustibles, electricidade e outros 
abastecementos necesarios para o funcionamento das instalacións, sempre que non están comprendidos 
devanditos gastos no prezo dos alugueres 

Comunicacións: gastos facturados por servizos telefónicos, postais e telegráficos, así como por calquera outro 
tipo de comunicación. Inclúense gastos en selos, franqueos, apartados de correos, paquetería, mensaxería, etc.  

Seguros. 

Consideraranse elixibles os gastos derivados do aseguramento de edificios, locais, máquinas e mobiliario; así 
como os de responsabilidade civil do equipo técnico e do Órgano de Decisión se fose necesario. Os gastos de 
seguros que se formalicen deberán ser autorizados previamente pola Comunidade Autónoma.  

Gastos de arrendamentos, instalación, mantemento e conservación. 

Por parte do GDR 4 serán elixibles os gastos no marco do programa LEADER 2014-2020 referidos a:   

Los gastos de aluguer de bens mobles e inmobles, e no seu caso, os concertados baixo a modalidade de 
leasing. Inclúese o arrendamento de edificios, locais ou outras construcións, así como o aluguer de mobiliario, 
equipos de oficina, sistemas informáticos, equipos informáticos, sistemas operativos, aplicacións informáticas 
de xestión e tratamento de datos e equipos de transmisión de datos.  Será requisito ineludible para a 
elegibilidad do gasto, a existencia dos respectivos contratos de arrendamento.  

O G.A.L. dispoñerá en principio dunha Oficina na que radicará a Xerencia do Grupo. Con carácter excepcional 
poderanse habilitar outros puntos de atención aos promotores noutras localidades distintas, dentro do ámbito 
de actuación do Grupo.  

Os gastos de reparacións, mantemento e conservación a realizar nas infraestruturas e bens de uso xeral e 
inmobles arrendados, sempre que revistan carácter ordinario e os seus custos sexan de pequena contía. 
Inclúense aquí os gastos necesarios para a instalación e adecuación do local ás necesidades específicas da 
oficina do grupo.  

No caso de que o uso vaia a ser cedido a título gratuíto e irrevogable por unha entidade pública por todo o 
período de vixencia do Convenio, poderán considerarse elixible os gastos necesarios en obras de adecuación e 
reparación, realizadas no primeiro ano de funcionamento dos Grupos, sempre que non superen o custo 
máximo equivalente no suposto do arrendamento de devandito ben polo mesmo prazo. 

As obras e reparacións necesarias para a instalación da oficina, deberán ser solicitadas expresamente á 
Comunidade Autónoma, e deberán contar con autorización previa ao comezo das mesmas. Os contratos de 
mantemento e conservación que se formalicen deberán ser comunicados á Comunidade Autónoma. 

Adquisición de bens mobles. 

Serán gastos elixibles, a adquisición do mobiliario, equipos de oficina, fotocopiadoras, equipos informáticos, 
ofimáticos, de transmisión de datos, sistemas operativos, aplicacións informáticas de xestión e de tratamento 
de datos, destinados á dotación inicial da oficina.  A adquisición dos bens indicados realizarase respectando 
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os principios de publicidade, concorrencia e transparencia, aplicándose procedementos obxectivos de 
selección de ofertas máis adecuadas, en prestacións e prezos, ás necesidades da Oficina.  

Será necesaria a elaboración dun inventario permanente de todas os bens inventariables do grupo financiados 
con fondos do programa LEADER 2014-2020, que deberá constar dos seguintes datos: breve descrición do 
ben, nº de serie outras características para a identificación do mesmo, data de adquisición, Provedor, nº de 
factura de adquisición e data da mesma, importe, data de baixa (acordo do Órgano de Decisión), destino 
(venda ou retirada por obsolescencia), valor de venda. 

5.-XIX.- CRITERIOS DE SELECCIÓN E BAREMACIÓN. 
 
O equipo técnico terá en conta, á hora de elaborar propostas positivas de subvencionalidade ao órgano 
actuante, aquelas actividades que se dirixan, de modo expreso, á valorización das potencialidades endóxenas 
do territorio, especialmente ligadas ao eixo de desenvolvemento proposto no proxecto, de maneira directa ou 
indirecta. 
 
Teranse en conta así mesmo, aquelas iniciativas que favorezan a  aplicación de novas tecnoloxías; a 
capacidade de xerar sinerxías e traballar en rede, así como de formalizar acordos estables que dean 
continuidade e posibilidades de expansión a sectores como o turismo, a artesanía, o comercio, os servizos, o 
sector agroalimentario, etc.  
 
Da mesma maneira, terase en conta o carácter innovador, o efecto de transferencia e o valor demostrativo dos 
proxectos, así como a capacidade das iniciativas de mellorar os sistemas de produción ou os servizos locais. 
 
O equipo técnico procederá á análise das iniciativas, e elaborará un Informe de Valoración en función do cal 
se determinará a concesión ou non da axuda, así como a proposta de importe desta, tendo en conta os  
máximos de axuda establecidos.  
 
O baremo proposto, será de aplicación a todas as iniciativas. A subvención a outorgar, en cada caso, será 
proporcional aos puntos obtidos pola iniciativa na baremación, sempre dentro dos límites establecidos no 
convenio e o réxime de axudas.  
 
O baremo establecerase en base a indicadores cuantitativos e con aqueles de carácter cualitativo que poidan 
ser traducidos a indicadores medibles e cuantificables. 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN.- 

1. Localización da iniciativa 
 

Poboación da Parroquia onde se localiza o proxecto  máximo 4 puntos 
 

a. parroquias de menos de 200 habitantes 4 p. 
b. parroquias de máis de 201 habitantes e menos de 500 hab. 3 p. 
c. parroquias de máis de 501 habitantes e menos de 1500 
hab. 

2 p. 

a. parroquias de máis de 1500 habitantes 1 p. 
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Densidade de Poboación do Concello onde se localiza o proxecto máximo 4 puntos 
 

a. Concellos de menos de 50 hab./km2 4 p. 
b. Concellos de máis de 50 hab./km2 e menos de 100 
hab./km2 

3 p. 

c. Concellos de máis de 100 hab./km2 e menos de 200 
hab./km2 

2 p. 

a. Concellos de máis de 200 hab./km2 1 p. 
 

Porcentaxe de perda de poboación no último decenio do Concello onde se localiza o proxecto 
máximo 4 puntos 

 
a. Perda de poboación no último decenio superior ao 30% 4 p. 
b. Perda de poboación no último decenio inferior ao 30% e 
superior ao 20 % 

3 p. 

c. Perda de poboación no último decenio inferior ao 20% e 
superior ao 10 % 

2 p. 

a. Perda de poboación no último decenio inferior ao 10 % 1 p. 
 

2. Tipo de promotor (Individual ou colectivo), domicilio fiscal do mesmo e grao de 
integración empresarial. 

 
Promotor de Proxectos máximo 10 puntos 
 

a. Entidades de economía social 10 p. 
b. Persoa individual  8 p. 

- Mozos < 40 anos 
- Mulleres 

+2 p  
+2 p 

c. Sociedades mercantís 8 p. 

d. Entidades públicas e outros 8 p. 
           
Neste epígrafe sumaranse dous puntos máis, si en proxecto puntúa nun dos seguintes casos (de forma 
excluínte):  

o Si o domicilio social está no territorio de actuación, ou no caso de persoas individuais, si 
atópanse empadroados no territorio. 

o Si no proxecto participan varios colectivos ou institucións que traballan dentro do ámbito 
municipal. 
 

3. Modalidade do proxecto: Produtivo (Creación, ampliación, modernización ou 
traslado) ou non produtivo.  

 
Modalidade do proxecto máximo 8 puntos 
 
Proxecto Produtivo.- 

a. Creación  8 p.

b. Traslado: 
     b1     desde fóra do territorio 7 p.
      b2 desde núcleo urbano a terreo  industrial 
ou rústico segundo os casos 

6 p.
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c. Ampliación  6 p.
d. Modernización/innovación 7 p.

 
Proxecto non produtivo.- 

a. Recuperación ambiental/ monumental 6 p.

b. Promoción 6 p.
c. Infraestruturas Públicas  6 p.
d. Servizos sociais.  8 p.
e. Outros 5 p.

 
4. Viabilidade económica, financeira e técnica do proxecto.  

Financiamento do proxecto máximo 10 puntos 
 

a. establece unha clara estrutura de 
financiamento.  

4 p.

b.  presenta solvencia para o desenvolvemento 
do proxecto sen a axuda LEADER.  

4 p.

c. presenta un financiamento propio do proxecto. 4 p.

d. presenta un financiamento alleo do proxecto. 2 p.

e.  adecua o financiamento do proxecto á 
viabilidade.     

4 p.

(Un financiamento dubidoso pode ser motivo de anulación do expediente). 
Enténdese que neste epígrafe un mesmo proxecto pode puntuar en todos os apartados  
 
Viabilidade técnica Máximo 10 puntos 
 

a. responde a unha demanda real. 2,5 p.

b. introduce valor engadido claro ao produto ou 
ao servizo.  

2,5 p.

c. o mercado potencial está en auxe ou 
expansión. 

2,5 p.

d. determina con concreción o mercado 
obxectivo. 

2,5 p.

e. proxecto non produtivo que concreta 
claramente accións 

2,5 p.

f. proxecto non produtivo cun cronograma 
detallado 

2,5 p.

g. proxecto non produtivo que xustifica a 
necesidade da acción nese municipio 

2,5 p.

 
O nivel nulo elimina automaticamente o expediente e con nivel baixo pode ser eliminado 
salvo que se compense con outros parámetros: capacidade profesional e empresarial, e 
financiamento do proxecto. 
 

Enténdese que neste epígrafe un mesmo proxecto pode puntuar en todos os apartados  
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5. Creación ou consolidación de emprego. 
 
Emprego máximo 20 puntos 
 

a. Creación de emprego Homes Mulleres 
< de 40 
anos 

> de 40 
anos 

< de 40 
anos 

> de 40 
anos 

10 p. por 
emprego 

8 p. por 
emprego  

12 p. por 
emprego  

10 p. por 
emprego  

b. Autoemprego 18 p. 16 p. 20 p. 18 p. 
c. Consolidación de 
emprego 

5 p. por 
emprego  

2 p. por 
emprego 

6 p. por 
emprego 

3 p. por 
emprego 

d. proxecto non 
produtivo que require 
emprego para a súa 
execución 

14 p. 12 p. 16 p. 14 p. 

e. proxecto non 
produtivo que require 
emprego para o seu 
desenvolvemento 

18 p. 16 p. 20 p. 18 p. 

 
6. Incidencia medio ambiental do proxecto.  

 
Medio ambiente máximo 10 puntos 
 

a. Non ocasiona nin provoca contaminación na zona, nin supón 
ningún impacto nin alteración. 

8 p. 

b. O proxecto precisa de medidas correctoras 5 p. 
No caso de que cumpra algún dos aspectos recolleito a continuación sumará 2 puntos: 

 Utiliza materiais reciclables 
 Utiliza enerxías limpas 
 Utiliza tecnoloxías que permiten diminuír o consumo enerxético 
 Acondicionamento ou adecuación de espazos naturais 
 Posta en valor de recursos patrimoniais ambientais 

 
7. Adecuación da acción aos obxectivos e natureza do programa de desenvolvemento. 

 
Concordancia e sintonía da iniciativa cos obxectivos e estratexia do programa máximo 16 puntos 
 

a. concordancia total con algún dos obxectivos xerais do programa. 8 p. 

 A Innovación como clave para o desenvolvemento dos territorios 
 Conservación e Mellora do medio ambiente (Conservación da 

biodiversidade 
 Creación e mantemento do Emprego, especialmente en colectivos de 

especial consideración (novas, mulleres, discapacitados, inmigrantes, 
etc.)  

 A Formación como ferramenta para o empoderamiento da poboación 
local  

 A cohesión territorial, como elemento para favorecer o 
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desenvolvemento  

b. concordancia total con algunha das diferentes accións detalladas na 
estratexia en base aos obxectivos expostos  

4 p. 

c. o proxecto ten a capacidade de establecer sinerxías entre diferentes 
sectores económicos do territorio.  

6 p. 

d. carácter innovador e demostrativo das iniciativas.
- Primeira iniciativa dese tipo: 

 na parroquia 
 no concello 
 no territorio de actuación 

- Iniciativas que supoñan un maior grao de innovación e singularidade dentro 
do contexto local, que ademais constitúan en si mesmos exemplos 
transferibles a leste e outros territorios. 

 
 

4 p. 
3 p. 
2 p. 
3 p. 

 
 

8. Utilización de recursos endóxenos. 
 
Utilización dos recursos endóxenos. Máximo 4 puntos 
 

a. As materias primas empregadas tanto na 
execución como no posterior desenvolvemento 
do proxecto son de procedencia local.   

3 p.

b. As materias primas empregadas tanto na 
execución como no posterior desenvolvemento 
do proxecto son de procedencia comarcal. 

2 p.

c.  Os empregos creados son para persoas 
empadroadas no territorio. 

2 p.

d. A produción ou prestación do servizo ten 
relación directa co saber facer, os métodos de 
produción ou os usos ou costumes propios do 
territorio. 

2 p. 

 

5-XX- CÁLCULO DA AXUDA. 
 
As porcentaxes de axuda entre o máximo e o mínimo, unha vez definidas a nota de corte e a nota á cal 
se lle asignará a porcentaxe de axuda máxima, calcularanse mediante unha relación proporcional directa 
cos puntos obtidos no baremo, axustado esa porcentaxe a dous decimais e tendo en conta que a 
porcentaxe de axuda mínima que poderán percibir os proxectos sitúase no 15 % para os proxectos 
produtivos e no 30 % para os proxectos de natureza non produtiva. 

 

PROXECTOS PRODUTIVOS 

Nas iniciativas de carácter produtivo para converter os puntos obtidos da aplicación dos baremos en 
porcentaxe de subvención aplicarase da seguinte forma: 

Os proxectos deberán conseguir unha puntuación mínima de 15,00  puntos no baremo, que se corresponderá 
cunha porcentaxe mínima do 15 %.  



 

GDR 4 Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo
  118

 

ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2016 

Os proxectos conseguirán a puntuación máxima de subvención cando no baremo obtéñanse polo menos 
65,00 puntos, correspondendo unha porcentaxe do 50 %.  

Así pois a porcentaxe de axuda dos proxectos con puntuación entre 15 e 65 puntos, para poder establecerse 
en relación proporcional directa, calcularase restando 15 ptos. á puntuación que resulte do baremo, 
multiplicando por 0,7 e sumándolle 15. 

 
  Porcentaxe de subvención=[(puntuación do baremo-15)x0.70]+15 

Puntuación do 
baremo 

% de axuda

menor ou igual a 15 15
16 15,70
17 16,40
18 17,10
19 17,80
20 18,50
21 19,20
22 19,90
23 20,60
24 21,30
25 22,00
26 22,70
27 23,40
28 24,10
29 24,80
30 25,50
31 26,20
32 26,90
33 27,60
34 28,30
35 29,00
36 29,70
37 30,40
38 31,10
39 31,80
40 32,50
41 33,20
42 33,90
43 34,60
44 35,30
45 36,00
46 36,70
47 37,40
48 38,10
49 38,80
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Puntuación do 
baremo 

% de axuda

50 39,50
51 40,20
52 40,90
53 41,60
54 42,30
55 43,00
56 43,70
57 44,40
58 45,10
59 45,80
60 46,50
61 47,20
62 47,90
63 48,60
64 49,30

maior ou igual de 65 50,00
 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS 

Os proxectos deberán conseguir unha puntuación mínima de 15,00  puntos no baremo. 

Nas iniciativas de carácter non produtivo para converter os puntos obtidos da aplicación dos baremos en 
porcentaxe de subvención aplicarase considerando que a porcentaxe máxima de axuda para os proxectos non 
produtivos establécese en función das seguintes prioridades:  

Proxectos de prioridade alta:  

 Máximo de axuda de 90  % 

 Mínimo de axuda de 70 % 

Proxectos de prioridade media:  

 Máximo de axuda de 70  % 

 Mínimo de axuda de 50 % 

Proxectos de prioridade baixa:  

 Máximo de axuda de 50  % 

 Mínimo de axuda de 40 % 
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PRIORIDADE ALTA 
 

  Porcentaxe de subvención=[(puntuación do baremo-15)x0.40]+70 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS 
PRIORIDADE ALTA 

Puntuación do 
baremo 

% de axuda

menor ou igual 
a 15 

70,00

16 70,40
17 70,80
18 71,20
19 71,60
20 72,00
21 72,40
22 72,80
23 73,20
24 73,60
25 74,00
26 74,40
27 74,80
28 75,20
29 75,60
30 76,00
31 76,40
32 76,80
33 77,20
34 77,60
35 78,00
36 78,40
37 78,80
38 79,20
39 79,60
40 80,00
41 80,40
42 80,80
43 81,20
44 81,60
45 82,00
46 82,40
47 82,80
48 83,20
49 83,60
50 84,00
51 84,40
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS 
PRIORIDADE ALTA 

Puntuación do 
baremo 

% de axuda

52 84,80
53 85,20
54 85,60
55 86,00
56 86,40
57 86,80
58 87,20
59 87,60
60 88,00
61 88,40
62 88,80
63 89,20
64 89,60

maior ou igual 
de 65 

90,00

 
PRIORIDADE MEDIA 

  Porcentaxe de subvención=[(puntuación do baremo-15)x0.40]+50 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS PRIORIDADE 
MEDIA 

Puntuación do 
baremo % de axuda 

menor ou igual a 15 50,00 

16 50,40
17 50,80
18 51,20
19 51,60
20 52,00
21 52,40
22 52,80
23 53,20
24 53,60
25 54,00
26 54,40
27 54,80
28 55,20
29 55,60
30 56,00
31 56,40
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS PRIORIDADE 
MEDIA 

Puntuación do 
baremo % de axuda 

32 56,80
33 57,20
34 57,60
35 58,00
36 58,40
37 58,80
38 59,20
39 59,60
40 60,00
41 60,40
42 60,80
43 61,20
44 61,60
45 62,00
46 62,40
47 62,80
48 63,20
49 63,60
50 64,00
51 64,40
52 64,80
53 65,20
54 65,60
55 66,00
56 66,40
57 66,80
58 67,20
59 67,60
60 68,00
61 68,40
62 68,80
63 69,20
64 69,60

maior ou igual de 65 70,00
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PRIORIDADE BAIXA 
  Porcentaxe de subvención=[(puntuación do baremo-15)x0.20]+40 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS PRIORIDADE 
BAIXA 

Puntuación do 
baremo % de axuda 

menor ou igual a 15 50,00 

16 40,20
17 40,40
18 40,60
19 40,80
20 41,00
21 41,20
22 41,40
23 41,60
24 41,80
25 42,00
26 42,20
27 42,40
28 42,60
29 42,80
30 43,00
31 43,20
32 43,40
33 43,60
34 43,80
35 44,00
36 44,20
37 44,40
38 44,60
39 44,80
40 45,00
41 45,20
42 45,40
43 45,60
44 45,80
45 46,00
46 46,20
47 46,40
48 46,60
49 46,80
50 47,00
51 47,20
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS PRIORIDADE 
BAIXA 

Puntuación do 
baremo % de axuda 

52 47,40
53 47,60
54 47,80
55 48,00
56 48,20
57 48,40
58 48,60
59 48,80
60 49,00
61 49,20
62 49,40
63 49,60
64 49,80

maior ou igual de 65 50,00
 

Segundo a estratexia exposta considéranse proxectos non produtivos de prioridade alta os seguintes:  
 Proxectos que fomenten a inclusión social mediante servizos de igualdade e benestar á 

poboación, a integración de comunidades marxinais e de inmigrantes, o coidado das persoas 
maiores e a promoción dun envellecemento activo e saudable das mesmas. 

 A mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da información e comunicación (TIC), así como o seu 
uso no medio rural (por exemplo, telecentros, aulas de informática, plataformas dixitais de 
servizos á poboación xeral, etc…) 

 Prestación de servizos en xeral á poboación. 
 Formación 

Segundo a estratexia exposta considéranse proxectos non produtivos de prioridade media os seguintes:  
 Actuacións de recuperación de elementos históricos, naturais, culturais e patrimoniais 
 Investimentos non produtivos para a adecuación, recuperación e posta en valor do patrimonio 

natural no contorno rural. 
 Infraestruturas a pequena escala, tales como centros de información turística. 
 Rutas de sendeirismo e outras infraestruturas turísticas. 
 Mantemento, restauración e mellora do patrimonio natural 
 Sinalización territorial e definición de rutas 
 Servizos educativos, culturais, recreativos, ambientais asociados á valorización de patrimonio 

natural e/ou cultural ou a ecosistemas agrarios e/ou forestais do territorio. 
Segundo a estratexia exposta considéranse proxectos non produtivos de prioridade baixa os seguintes:  

 Estudos, informes, publicacións 
 Mapas, guías, edición de material de promoción, valorización e difusión do territorio, portais e 

páxinas web 
 Certames ou feiras 
 Edición de libros ou material audiovisual 
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5-XXI.- EXCEPCIÓNS DE FINANCIAMENTO: 
 
Para as entidades públicas locais non serán elixibles 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 86.3, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e no artigo 81 da Lei 
5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia. 
 
De face a evitar diverxencias entre as actuacións incentivadas desde distintas administracións públicas e 
para buscar a maior complementariedade posible entre as mesmas, nalgúns sectores establécense as 
seguintes limitacións: 
 

 No sector da transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais, aplicaranse as 
limitacións e restricións que estableza o departamento sectorial competente nas 
correspondentes ordes de axuda. 

 
 No sector de investimentos en establecementos turísticos e en hostalaría remitímonos ao 

Convenio asinado entre AGADER e a Consellería de Cultura e Turismo o 4 de abril de 2011 co 
obxectivo de evitar diverxencias entre as actuacións incentivadas desde distintas administracións 
públicas de Galicia. Devandito convenio está recollido na instrución nº 1/2011 de abril de 2011. 

 
 Investimentos no sector das enerxías renovables. Quedan excluídos de financiamento dentro do 

programa Leader investimentos en enerxías renovables para venda á rede. 
 

 No sector do comercio polo miúdo só son subvencionables establecementos dedicados á 
valorización de produtos ou recursos propios do territorio onde se sitúen. 

 
 Os investimentos en actividades de asesoría, axencias de seguros, barbarías, tinturarías, talleres 

de reparacións, despachos profesionais e asimiladas só serán subvencionables en núcleos de 
poboación onde non haxa ningún establecemento que preste ese servizo 

 
 Os proxectos de elaboración de estudos, celebración de eventos, certames ou feiras, edición de 

libros ou guías, páxinas web, terán un límite máximo de axuda de 10.000 € por proxecto. 
 

 Centros sociais e o seu acondicionamento e equipamento. Só serán subvencionables proxectos 
en centros de uso aberto á poboación en xeral, sendo a axuda máxima de 50.000 € por proxecto. 

 

5-XXII.- PORCENTAXES MÁXIMAS DE SUBVENCIÓN. 
 
As axudas máximas serán as que indique o Réxime de axudas do PDR de Galicia 2014-2020, e por tanto o 
posterior Convenio Leader. 
 
Proxectos produtivos: 
 

 O importe de axuda que, como máximo, pode percibir un proxecto de natureza produtiva 
ascenderá a 200.000,00 €.  

 Aqueles proxectos produtivos que se amparen no Regulamento(UE) nº 1407/2013 da Comisión, 
do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis 
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, limitaranse a un máximo de 200.000,00 € por promotor durante un período de tres exercicios 
fiscais.  

 A porcentaxe de axuda máxima ascenderá ao 50 %. 
 A porcentaxe mínima de axuda situarase, nun 15 % para proxectos de natureza produtiva. 
 Os proxectos do ámbito do sector da produción agraria primaria, que supoñan a realización 

dunha actividade agrícola, gandeira ou agroforestal complementaria á actividade principal non 
agraria da unidade familiar e que, en todo caso, consistan en pequenos investimentos (ata un 
máximo de 30.000,00 € de orzamento subvencionable). 

 
Proxectos non produtivos:  
 

 Como norma xeral a porcentaxe de axuda máxima ascenderá até o 100 % titularidade pública, 90 
% titularidade privada. 

 Os proxectos non produtivos de formación promovidos polo GDR como titular poderán 
financiarse ao 100 % co compromiso de que deben cumprir os esixido no Regulamento (UE) nº 
1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do 
Tratado ás axudas de minimis. 

 Os proxectos de natureza non produtiva estarán limitados a unha axuda máxima de 200.000,00 € 
por proxecto.  

 Aqueles proxectos que non deban ampararse no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, 
do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis  
poderán alcanzar os 250.000,00 € no caso de que a Agader autoríceo expresamente.  

 

19.3. COOPERACIÓN TERRITORIAL PORCENTAXE MÁXIMA 100%  

19.4. FUNCIONAMENTO E ADQUISICIÓN 
DE CAPACIDADES PORCENTAXE MÁXIMA 100%  

 
Nos proxectos de investimento turístico poderá excluírse aqueles que non se asocien a unha estrutura 
empresarial produtiva e operen como mera xestión patrimonial. 
 
 
 

5-XXIII- SEGUIMENTO DOS PROXECTOS. 
Desde o primeiro momento, o equipo técnico do programa realizará un seguimento das iniciativas para 
corroborar a execución de acordo aos obxectivos expostos e para apoiar tecnicamente ao promotor. 
 
O equipo técnico deberá levantar actas acompañadas de fotografías en momentos  puntuais do 
seguimento do proxecto, e sobre todo no caso de  obras civís,  ao comezo da iniciativa, e á finalización 
da mesma.  
 
No caso de detectarse variacións ou alteracións do proxecto, serán comunicadas ao beneficiario para que 
as xustifique por escrito, si contribuísen a unha mellora do proxecto ou redundasen nun maior beneficio 
para a comarca. Non obstante o anterior, o promotor está obrigado a comunicar ao Grupo por escrito, 
todos os cambios ou modificacións do proxecto inicial antes da finalización da Iniciativa. 
 
 

A CERTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN. 
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XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS. 

O documento da certificación do investimento ó o gasto reflicte a execución do investimento así como o 
pago do mesmo. O GDR 4 non poderá aceptar ningún pago posterior á data que se estableza no PDR 
Rexional para o eixo Leader. 
 
Unha vez finalizadas os investimentos e realizados os gastos, o beneficiario comunicarao por escrito á 
xerencia do Grupo, sempre antes da conclusión do período de execución especificado no contrato. 
Posteriormente o Grupo, a instancias do xerente, deberá verificar in situ, tanto material como 
documentalmente, a realización do investimento e a efectividade do gasto.  
 
A Xerencia certificase o investimento ou o gasto realizado polo beneficiario no documento oficial de 
CERTIFICACIÓN. A certificación deberá verificar, tanto material como documentalmente, a realización da 
mellora ou actividade e a efectividade do gasto, asegurando:  
 
1. A execución do Investimento, mediante:  
 

a) A existencia real do ben obxecto de comprobación,  
b) O seu axuste á memoria presentada e aceptada durante a solicitude,  
c) A súa utilidade e funcionamento,  
d) A súa coincidencia coa xustificación documental, é dicir as facturas deberán expresar en 

todo momento, o concepto do investimento pago de forma clara e concisa, facendo referencia ao 
proxecto da obra civil ou á memoria presentada polo solicitante, e Cantas comprobacións sexan 
necesarias en función dos investimentos subvencionados.  

 
2. A execución do Gasto, mediante  
 

a) A comprobación material das facturas pagas, contrastando os números de serie ou 
inscricións do inmobilizado adquirido. En todo momento as facturas entregadas polo beneficiario 
deben cumprir o establecido na normativa correspondente.  

b) A súa utilidade e funcionamento.  
c) O seu axuste á memoria presentada e aceptada durante a solicitude.  
d) Cantas comprobacións sexan necesarias en función dos investimentos subvencionados.  

 
3. A execución do compromiso da creación ó mantemento do emprego, mediante a comprobación dos 
contratos realizados e/ou a xustificación ante a Seguridade Social, mediante certificacións da Vida 
Laboral da Empresa.  
 
Tendo en conta que as axudas deben referirse a gastos efectivamente incorridos e que estes deben 
corresponder a pagos realizados, a xustificación documental dos investimentos ou gastos 
subvencionados haberá de acreditarse mediante facturas pagas ou documentos contables de valor 
probatorio equivalente, xunto cos títulos ou documentos bancarios ou contables que, no seu caso, 
aseguren a efectividade do pago.  
 
A estes efectos enténdese por documento contable de valor probatorio equivalente todo documento 
presentado para xustificar, cando non proceda a emisión de factura, que a anotación contable ofrece 
unha imaxe fiel da realidade.  
 
En caso de asistencia técnica, estudos, inventarios, actividades de promoción, cursos, etc., ademais dos 
xustificantes anteriores, remitirase un exemplar do documento ou programa correspondente.  
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Poderán aprobarse certificacións parciais e pagarse a parte da axuda que corresponda a tales 
certificacións, previa dedución da parte proporcional de anticipo, se se concedín. 
 
No momento de levar a cabo a certificación poderanse admitir modificacións entre as partidas do 
orzamento que figuraban no contrato, de modo que:  
 
 

a) Cúmpranse os obxectivos establecidos no proxecto inicialmente presentado  
b) A variación do orzamento aprobado do contrato fronte á certificación final, non superará 

o 20 % do orzamento.  
 
Todo documento xustificativo de gasto ou investimento deberá ser estampillado con indicación de que o 
seu importe foi imputado a un proxecto auxiliado no Marco do LEADER 2014-2020.  
 
Para levar a cabo a certificación, o grupo deberá comprobar, no caso de que existan rexistros oficiais para 
que figuren nos mesmos as actividades obxecto da axuda, que a inscrición está debidamente 
formalizada.  
 
Cando non se xustifique a totalidade do investimento ou gasto aprobado na resolución da axuda, o 
expediente certificarase aplicando ao investimento a porcentaxe de subvención inicialmente concedido; 
todo iso sen prexuízo da anulación do expediente si non se cumpriu a finalidade para a que se realizou a 
concesión. 
 
Para garantir que o proxecto responde á finalidade prevista, o equipo técnico poderá efectuar cantas 
visitas de inspección sexan necesarias, durante o período de cinco anos de vixencia posterior á 
certificación. 
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5-XXIV.- SISTEMA DE CONTABILIDADE QUE SEGUIRÁ O GRUPO DE 
ACCIÓN LOCAL 
 
A contabilidade que leva o GDR do programa de desenvolvemento, é, independente de calquera outro 
proxecto que xestione ou da que lle corresponda levar do funcionamento habitual ou ordinario da 
Asociación co fin de lograr a máxima transparencia na xestión e anotación contable dos dereitos e 
obrigacións que da execución do Plan derívense e a independencia destas accións do resto das 
actividades que a Asociación leve a cabo. 
 
A contabilidade do programa LEADER 2014-2020 realizarase tomando como base. 
  

- O Plan Xeral de Contabilidade (PGC), aprobado por RD 1514/2007, de 16 de novembro 
(BOE de 20 de novembro). 

 
- O Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios 

contables específicos para microempresas (PGC PEMES), aprobado polo Real Decreto 
1515/2007, de 16 de novembro (BOE de 21 de novembro). 

▪ Para a elaboración de estados financeiros e contables, as 
Asociacións e entidades sen ánimo de lucro deberán aplicar as normas do PGC ou 
PGC PEMES segundo tamaño e o PGC adaptado ás Entidades sen Fins Lucrativos 
aprobado polo RD 776/1998, ata que non se aprobe unha nova adaptación, naqueles 
aspectos que non sexan modificados polo PGC 2007 e o PGC PEMES. 

▪ Para a elaboración das contas anuais, deberán terse en conta que: 
 

- O balance de situación e a conta de resultados deben incorporar as modificacións 
que establece o novo PGC, mantendo os epígrafes específicos das entidades sen ánimo de 
lucro. 

 
- A memoria débese elaborar tal e como esixe a nova normativa, detallando todos 

aqueles aspectos que se especifican na mesma e mantendo as notas específicas das 
entidades sen fins lucrativos. 

 

▪ A contabilidade que leva o GDR do programa de desenvolvemento é 
independente de calquera outro proxecto que poida xestionar ou da que lle corresponda levar 
polo funcionamento habitual ou ordinario da Asociación. Por tanto, a contabilidade levará por 
proxectos no marco da lexislación contable antes indicada, separando con claridade os ingresos e 
gastos que correspondan ao programa de desenvolvemento. 

 
Así mesmo, en referencia á contabilidade dos dereitos e obrigacións do GDR, segundo o Proxecto 

LEADER 2014-2020, no marco da lexislación contable antes indicada, terase en conta o seguinte: 
 

▪ No momento da recepción de fondos públicos, anotaranse en contas 
independentes as achegas que cada unha das Administracións Públicas vaian realizando.  

 
▪ No momento da firma do Contrato de Axuda co beneficiario, anotaranse as 

obrigacións económicas que se deriven do mesmo, creando contas individuais para cada 
expediente e para cada fondo cofinanciador.  
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▪ No momento da Certificación final, recoñecerase a obrigación real co beneficiario, 
en función da contía total do investimento executado, co límite máximo do establecido no 
Contrato de Axuda. Para as certificacións parciais anotarase a obrigación económica que 
corresponda en función do investimento executado até devandita certificación e das 
limitacións establecidas. No caso de aprobación dun anticipo, anotarase contablemente a 
obrigación recoñecida co beneficiario.  

 
▪ No momento do pago ao beneficiario, xa sexa por anticipo, certificación parcial 

ou certificación final, anotarase a saída de fondos correspondente de cada unha das contas 
independentes dos fondos que financian o proxecto do que se trate.  

 

O obxecto deste sistema de anotación contable é realizar un seguimento individualizado de cada 
expediente incluído no Plan de Desenvolvemento Local, e controlar de maneira independente as achegas 
das distintas Administracións Públicas que financian o Programa.   
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5-XXV.- PROCEDEMENTOS QUE GARANTAN O CUMPRIMENTO DE 
COLABORACIÓN, OBXECTIVIDADE, IMPARCIALIDADE, EFICACIA, 
TRANSPARENCIA, PUBLICIDADE, CONCORRENCIA E 
CONFIDENCIALIDADE. 
 

O GDR 4 respectará o principio de colaboración, obxectividade, imparcialidade, eficacia, transparencia, 
publicidade e concorrencia de maneira transversal en todos os capítulos que conforman o presente 
procedemento de xestión, e en especial, na contratación de persoal, na adxudicación de contratos de 
obras, subministracións ou servizos, para iso, e aínda que non sexa de aplicación, en cada caso tomarase 
a referencia da Lei 20 / 2.007 de Contratación do Sector Público, tanto para os proxectos e accións do 
propio GDR no marco do proxecto LEADER 2014-2020, como nas iniciativas de carácter público. 
 
Respecto da confidencialidade o GDR 4 comprométese a respectar a información dos seus 
subministradores na contratación dos diferentes servizos obxecto das súas propias iniciativas, nin dos 
datos dos subministradores ou das ofertas obxecto de selección dos proxectos de carácter público.                  
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5-XXVI- MODIFICACIÓNS Ao PROCEDEMENTO INTERNO DE XESTIÓN. 
 
Unha vez aprobado o PIG, por parte do GDR 4 pódese considerar necesario levar a cabo modificacións 
que afecten ao mesmo, como consecuencia da experiencia que se vaia adquirindo na aplicación das súas 
estratexias e a necesidade de adaptar os esquemas de funcionamento á situación das mesmas. Unha vez 
que foron aprobadas estas modificacións poden ser aplicadas na xestión dos expedientes do GDR.  
 
A tramitación para solicitar as modificacións que se consideren oportunas ao procedemento de xestión é 
a seguinte:  
 

● Por iniciativa do Órgano de Decisión ao que corresponda, se facultará ao Equipo Técnico 
para que elabore un documento borrador, onde se especifiquen os cambios introducidos no PIG.  

 
● Unha vez que o Documento se elaborase, será asinado e datado polo Equipo Técnico e 

elevarase ao Órgano de Decisión seguinte para a súa aprobación.  
 

● Si a aprobación estímase oportuna, quedará reflectido na Acta do Órgano de Decisión.  
 

● O Presidente do GDR ou a persoa con competencias, solicitará a aprobación das 
modificacións no PIG do GDR, mediante correo ordinario ou pola aplicación da firma electrónica 
do programa informático de xestión, a solicitude deberá acompañarse dos seguintes 
documentos:  

 
o Solicitude de modificación do PIG, asinada e datada pola persoa con 

competencia para iso, para representar ao GDR.  
o Certificado do Secretario do GDR, onde se reflicta a decisión da 

aprobación das modificacións e en que Órgano de Decisión foron aprobadas.  
o O PIG incluíndo os cambios introducidos (situados nun recadro e en 

vermello). 
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PARTE 6 – PLAN FINANCEIRO GDR 4: PROGRAMA LEADER GALICIA 2014-
2020 
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SUBMEDIDA TIPO 
PROXECTO 

GASTO PÚBLICO DO PROGRAMA GASTO 
PÚBLICO 

FÓRA 
PROGRAMA

GASTO 
PRIVADO 

GASTO 
TOTAL 

% 
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

19,2. Apoio para 
a realización de 

operacións 
conforme á 

estratexia de 
desenvolvemento 

localo 
participativo 

Produtivos 0,00 632.990,80 632.990,80 632.990,80 701.027,60 2.600.000,00 € 3.640.000,00 6.240.000,00 65,0% 
Non 
produtivos 
(entidades 
públicas 
locais) 

0,00 267.803,80 267.803,80 267.803,80 296.588,60 1.100.000,00 € 647.058,82 1.747.058,82 27,5% 

Non 
produtivos 
(institucións 
de carácter 
privado) 

0,00 48.691,60 48.691,60 48.691,60 53.925,20 200.000,00 € 117.647,06 317.647,06 5,0% 

Formación 
promovida 
polo GDR  

0,00 24.345,80 24.345,80 24.345,80 26.962,60 100.000,00 € 0,00 100.000,00 2,5% 

TOTAL 0,00 973.832,00 973.832,00 973.832,00 1.078.504,00 4.000.000,00 € 0,00 4.404.705,88 8.404.705,88 100,0% 

TOTAL 
ESTRATEXIA 

Produtivos 0,00 632.990,80 632.990,80 632.990,80 701.027,60 2.600.000,00 € 0,00 3.640.000,00 6.240.000,00 65,0% 
Non 
produtivos 

0,00 340.841,20 340.841,20 340.841,20 377.476,40 1.400.000,00 € 0,00 764.705,88 2.164.705,88 35,0% 

TOTAL 0,00 973.832,00 973.832,00 973.832,00 1.078.504,00 4.000.000,00 € 0,00 4.404.705,88 8.404.705,88 100,0% 
19,4 : Axuda para 
custes correntes 
dá estratexia de 

desenvolvemento 
local e para a 

animación  

Custes 
Currentes 

19.626,00 194.766,40 194.766,40 194.766,40 196.074,80 800.000,00 € 0,00 800.000,00 20,0% 

Animación  0,00 48.691,60 48.691,60 48.691,60 53.925,20 200.000,00 € 0,00 200.000,00 5,0% 
TOTAL 19.626,00 243.458,00 243.458,00 243.458,00 250.000,00 1.000.000,00 € 0,00 0,00 1.000.000,00 

  
TOTAL 

PROGRAMA 
19.626,00 1.217.290,00 1.217.290,00 1.217.290,00 1.328.504,00 5.000.000,00 € 0,00 4.404.705,88 9.404.705,88 

  
FEADER 3.750.000,00 €

AXE 125.000,00 €
XUNTA  1.125.000,00 €
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 Observacións ao cadro financeiro: 

    
1. Proxectos Produtivos: 65%         
2. Proxectos Non Produtivos: 35 % 

- Proxectos Non Produtivos entidades públicas: 27, 5 %  
- Proxectos Non Produtivos entidades privadas: 5 %  
- Proxectos Non Produtivos formación: 2,5 %  

3. Na columna "Gasto público fóra programa" incluiranse impórtesvos de natureza pública que 
cofinancien proxectos, tanto axudas doutro tipo compatibles que consiga ou promotor como, non 
caso de promotores públicos,  impórtesvos que eles acheguen como fondos propios. 

4. Na columna "Gasto privado" incluiranse as aportacións que fagan vos promotores, sempre que sexan 
privados, para financiar ou seu investimento, como fondos propios, é dicir, ou custo do investimento 
menos a subvención. Para ou seu cálculo deber facer unha estimación dás porcentaxes medias de 
axuda que prevé aprobar ou GDR, tanto para proxectos produtivos coma para vos non produtivos. 

5. Na última columna as porcentaxes calcúlanse automaticamente, por unha banda para determinar a 
parte dous fondos dá estratexia que se destinan a cada submedida, e pola outra que porcentaxe dous 
fondos destínanse a proxectos produtivos e a non produtivos.  
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