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1. DATOS IDENTIFICATIVOS  
(Anéxase solicitude) 

1. Denominación e NIF: 

Asociación GDR VALDEORRAS 

2. Domicilio social. Teléfono, fax, correo electrónico: 

Praza RAMÓN OTERO PEDRAYO, CASA GRANDE VILOIRA, Viloira 32315 (O 

BARCO DE VALDEORRAS).  

Teléfono: 988335002 

Enderezo electrónico: administracion@concellocarballedavaldeorras.com 

3. Copia compulsada do DNI do representante legal, no caso de non autorizar a súa 

consulta, así como da documentación acreditativa da súa representación.  
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2. PERSONALIDADE XURÍDICA 
1. Copia compulsada da acta constituínte. 
 
Achégase coa solicitude.  
 
2. Copia compulsada dos estatutos. 
 
Achégase coa solicitude.  
 
3. Copia compulsada do Regulamento de réxime interno: non existe regulamento de 
réxime interno.  
 
4. Inscrición no Rexistro de Asociacións dependente da Vicepresidencia e Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
 
Achégase coa solicitude.  
 
5. Relación de asociados, con identificación do seu carácter público ou privado. 
Implantación no territorio e representatividade. As entidades que soliciten a súa 
incorporación como asociados deberán xuntar a acreditación de que, como mínimo, 
levan un ano de actividade no ámbito territorial do GDR. 
 
Achégase coa solicitude.  
 
6. Composición actual da xunta directiva ou órgano decisorio similar. Cargos, nomes e 
representación que ten cada compoñente. 
 
7. Relación de entidades ás cales se denegou a súa integración no GDR, xunto coa 
motivación pertinente. 
 
Non se denegou a entrada a ningunha entidade.  
 
8. 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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3. DESCRICIÓN (PREVISIÓN) DO EQUIPO TÉCNICO E 

HUMANO ADSCRITO Á XESTIÓN DA ESTRATEXIA 
 

1. Persoal adscrito á xestión da estratexia. Organigrama. Procedemento de 
contratación do equipo xestor, baseado nos principios de publicidade, 
transparencia, libre concorrencia, capacidade, experiencia e non discriminación 

 

O equipo técnico proposto pola Asociación GDR VALDEORRAS, como asociación 
candidata a GDR, estará composto por un total de dúas persoas, con diferentes perfís 
profesionais.  
 
Este equipo técnico deberá levar a cabo as funcións recollidas no convenio de 
colaboración que se asinará con Agader para a aplicación da estratexia de 
desenvolvemento local na medida Leader Galicia 2014-2020, cofinanciado co Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 
2014-2020, e, en todo caso, as seguintes: 
 
a) Promover a dinamización territorial e a mobilización social. 
b) Promover a valorización do medio rural, en xeral, e do seu territorio, en 
particular. 
c) Facilitar a participación da poboación nas accións de desenvolvemento do 
territorio. 
d) Atender o público nunha ou varias oficinas abertas no ámbito territorial do 
GDR, na que conste o calendario e o horario de atención ao público en particular ou 
de atención da xerencia aos promotores. A oficina ou oficinas estarán identificadas en 
lugar visible mediante un cartel ou placa axeitados, de modo que non sexa confundible 
con ningunha dependencia administrativa ou empresarial, e deberá situarse no 
territorio elixible para efectos do Leader. 
e) Asesorar os 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.  
f) Informar os posibles beneficiarios sobre as obrigas 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, do 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. 
g) Tramitar dilixentemente os expedientes, dende que o promotor presente a 
solicitude diante do GDR ata que este lle traslade á Agader a decisión sobre a 
selección, a proposta ou a documentación de que se trate. 
h) 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. 



 

  

9 

9 

i) Comprobar o cumprimento e a efectividade das condicións ou dos requisitos 
determinantes para a concesión de subvencións aos promotores de proxectos. 
j) Realizar unha proposta de selección de proxectos con cargo ao orzamento 
máximo dispoñible, segundo o sinalado na cláusula cuarta, para darlle cumprimento á 
estratexia de desenvolvemento local. 
k) Levantar a acta de non inicio dos proxectos, realizar actuacións de seguimento 
e control dos proxectos subvencionados e comunicarlle á Agader calquera incidencia 
ou irregularidade. 
l) Executar as actividades da submedida 19.4 do PDR (gastos correspondentes 
aos custos correntes do GDR  e animación e promoción do territorio) e xustificar os 
gastos correspondentes. 
m) Promover ou participar, no seu caso, en proxectos de cooperación 
transnacional e interterritorial fóra 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. 
n) Integrarse nas redes de grupos de desenvolvemento rural, tanto a nivel da 
Comunidade Autónoma como a nivel de todo o Estado. 
o) 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. 
p) Levar un libro de rexistro de entrada e saída da documentación que afecte aos 
asuntos vinculados á execución da estratexia, dándolle traslado á Agader dos asentos 
diariamente para o seu control. 
q) Utilizar un sistema de contabilidade independente para os fondos destinados á 
submedida 19.4  do PDR. 
r) Velar pola correcta asignación dos fondos previstos para cada anualidade e a 
súa distribución entre proxectos produtivos e non produtivos. 
s) 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.  
t) 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 abeiro da 
estratexia de desenvolvemento local. 
u) Aplicar as regras de información e publicidade sobre a axuda do Feader a que 
se refire  o  anexo III do Regulamento  de execución (UE) n.º 808/2014 da Comisión 
de 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do 
Regulamento (UE) n.º 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. 
v) Comunicarlle á Agader, para que as autorice, as reprogramacións da estratexia  
de desenvolvemento local, así como as modificacións de calquera norma interna do 
GDR relacionada coa xestión da estratexia. 
w) Comunicarlle á Agader, no prazo do mes seguinte a terse producido, as 
variacións na escritura de constitución, estatutos, regulamento de réxime interior, 
composición dos órganos de decisión do GDR, enderezo, correo electrónico, xerente e 
outros datos similares referidos ao GDR. 
x) Elaborar un informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da 
estratexia de desenvolvemento local, e remitilo á Agader antes do 15 de xullo do ano 
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seguinte. Este informe deberá recoller o seguinte contido mínimo: 
-Actas das xuntanzas 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, as incidencias observadas etc. 
y) Cumprir as obrigas previstas na normativa de transparencia da actividade 

pública en canto á publicidade activa e á subministración de información. 

Contratación do equipo xestor do GDR: 

En primeiro lugar, cómpre sinalar que a relación entre o GDR e o persoal terá carácter 
laboral, non mercantil. Ademais, a contratación do equipo xestor non suporá ningún 
tipo de relación xurídica entre este e Agader.  

En canto ao procedemento de selección para a contratación, o GDR Valdeorras 
comprométese a cumprir de xeito rigoroso cos principios de igualdade e non 
discriminación, mérito e capacidade, publicidade, transparencia e libre concorrencia.  

Para estes efectos, proponse a contratación dunha asistencia técnica especializada en 
selección de persoal como primeira garantía de cumprimento dos anteriores principios, 
así como para que a selección se realice dun xeito profesional escollendo os mellores 
candidatos/as que deberán desempeñar un labor esencial nos próximos seis anos, e 
dos que dependerá de xeito importante o grao de execución e desenvolvemento local 
do noso territorio. Esta asistencia técnica en ningún caso decidirá o proceso de 
selección, senón que simplemente actuará como órgano de asesoramento no proceso 
de selección.  
 
Sen prexuízo do anterior, na comisión de selección poderá estar presente un 
representante da Agader con voz e sen voto.  
 
Por outra banda, os principios anteriores concretaranse do seguinte xeito: 
 

 Publicidade: as convocatorias de selección de persoal deberán publicarse no 
xornal de maior difusión/tirada na zona de actuación do GDR ou na súa 
provincia, e non será suficiente a 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 cal se lle 
enviará unha comunicación do anuncio. 
  

 Libre concorrencia, igualdade e non discriminación: calquera persoa 
interesada poderá participar no proceso de selección, sen que se poida excluír 
a ninguén por motivos que poidan implicar unha discriminación. Todos os 
participantes terán as mesmas oportunidades e serán tratados do mesmo xeito, 
e competirán en igualdade de condicións.  
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Para estes efectos, abrirase un prazo de, polo menos, 20 días naturais para a 
presentación de solicitudes, que empezará a contar dende a publicación nos 
medios indicados no punto anterior. 
 

 Transparencia: o proceso de selección establecerá un procedemento polo cal 
todo participante será notificado (preferentemente por correo electrónico) de 
cada un dos procesos que se vaian levando a cabo dentro do procedemento. 
Por outra banda, calquera interesado terá acceso ao expediente de selección, 
e poderá consultar a valoración de cada unha das probas realizadas e a 
motivación desta. 

 

 Mérito e capacidade: as probas de selección deberán ter relación co posto 
que se vai desenvolver, e irán encamiñadas a determinar o candidato/a máis 
capacitado. 
 
Realizarase un procedemento selectivo, que constará das seguintes partes: A) 
Proba escrita, centrada en 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.  
C) Méritos, cun límite do 25 % da puntuación máxima do proceso selectivo. 
 
Poderá valorarse a experiencia relacionada coas tarefas do posto, como por 
exemplo o desempeño de postos similares en programas de desenvolvemento 
territorial, sen que en ningún caso a valoración da experiencia se poida limitar a 
un territorio concreto ou a un programa concreto, que limiten dun xeito notorio a 
posibilidade de participantes no proceso de selección. 

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

 
En todo caso 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 á compatibilidade.  

 
Características dos postos de traballo: 
Este equipo estruturarase  baixo a figura dunha xerencia, que asumirá as funcións de 
dirección da oficina técnica e a coordinación de todo o traballo que realizará a 
organización candidata no período de programación 2014-2020, e deberá ter un perfil 
comercial que proactivamente busque proxectos para desenvolver no territorio de 
acordo coa estratexia. Neste sentido, a xerencia será a máxima responsable técnica 
da estratexia e deberá ter unha titulación mínima de diplomatura universitaria ou 
enxeñaría técnica.  
A xerencia terá dedicación exclusiva ao GDR e non desempeñará cargos electos nos 
seus órganos.   
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Dependendo da xerencia, disporemos dun técnico, que se encargaría da análise e 
comprobación da documentación administrativa dos proxectos presentados, así como 
da análise da viabilidade técnica, económica e financeira destes, e a acreditación 
documental do investimento e xustificantes de pago, así como de realizar tarefas de 
apoio á xerencia. A persoa que ocupe o posto de técnico/a deberá estar en posesión 
dunha titulación mínima de diplomatura universitaria/enxeñería técnica.  
 
O equipo técnico proposto xustifícase en base a diversos motivos: por unha banda, a 
asociación candidata ten a expectativa de xestionar un volume de fondos superior ao 
período de programación anterior, polo que o equipo de traballo está xustificadamente 
dimensionado.  Por outra banda, a experiencia nos últimos sete anos demostrou que é 
necesario un equipo técnico destas características e perfís e con este 
dimensionamento, para poder levar a cabo unha correcta execución do orzamento.  
 
A organización candidata, de acordo coa descrición expresada no cadro anterior, 
propón o seguinte organigrama.  
  

 

A continuación se describen as funcións de cada posto, sen prexuízo das xenéricas 
atribuídas ao equipo xestor en conxunto descritas arriba: 
 
Funcións do xerente: 

 Realizar as tarefas de representación técnica do GDR para o programa 2014-
2020 fronte a terceiros. 

 Coordina re organizar as tarefas para realizar dentro do Programa e en relación 
co persoal da entidade. 

 Ser o responsable da execución do Programa e dos acordos dos órganos de 
goberno do GDR. 

 Asinar os documentos que esixan ser referendados pola persoa coa 
responsabilidade da xestión técnica do Programa. 

 Garantir o funcionamento legal, económico e administrativo do GDR. 

 Impulsar e preparar accións transversais colectivas no territorio de carácter 
sectorial con outros territorios. 

 Colaborar na implantación no territorio dos programas de desenvolvemento rural 
das distintas consellerías. 

 Executar, baixo a dirección da Presidencia, todos os acordos dos órganos de 
goberno do GDR. 

 Promover, orientar e executar as iniciativas locais de desenvolvemento 

Xerente 

Técnico 
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propóndoas á Xunta Directiva do GDR a través do seu presidente. 

 Xestionar de forma ordinaria o Programa 2014-2020 conforme ás directrices 
establecidas pola Xunta Directiva e a execución dos acordos adoptados polos 
órganos de goberno da Asociación. 

 Colaborar co presidente da Asociación para os temas que se traten nos órganos 
de goberno desta relacionados co Programa 2014-2020. 

 Asistir con voz pero sen voto ás sesións ordinarias e extraordinarias dos órganos 
de goberno da Asociación, así como ás mesas sectoriais cando sexa requirido 
pola Xunta Directiva. 

 Estudar e presentar proxectos que sexan capaces de involucrar os distintos 
axentes socioeconómicos do territorio. 

 Promover a vida asociativa nos distintos ámbitos sectoriais, así como promover 
e coordinar iniciativas e accións de animación sociocultural e de participación 
social que poidan contribuír ao desenvolvemento do territorio. 

 Informar sobre axudas e subvencións promovidas por distintos organismos 
públicos (local, galego, estatal e comunitario) e privados que favorezan o 
desenvolvemento local. 

 Custodiar a documentación da Asociación (propia e referente aos expedientes 
das axudas). 

 Colaborar co secretario da Asociación e coas mesas sectoriais para a confección 
das actas correspondentes. 

 
Funcións do técnico: 
 

 Atender, informar e asesorar os promotores para a posta en marcha de 
proxectos que sexan susceptibles de acadar axudas. 

 Atender, informar e asesorar para que cada iniciativa presentada polos 
promotores se encadre correctamente nas liñas de financiamento do Programa 
de Axudas. 

 Valorar e informar os promotores para que os proxectos presentados e a 
documentación que teñan que acompañar cumpran os requisitos e os criterios 
esixidos pola Asociación e pola Agader, segundo o establecido na normativa 
aplicable. 

 Asistir ás reunións ordinarias e extraordinarias dos órganos de goberno da 
Asociación, así como ás mesas sectoriais, cando o requira a Xunta Directiva. 

 Informar sobre as axudas e subvencións promovidas polos distintos organismos 
públicos (local, galego, estatal e comunitario) e privados. 

 Fomentar, organizar e participar en congresos, xornadas, cursos e outros foros 
que traten de temáticas vinculadas ao de desenvolvemento rural. 

 Levar a xestión de todas as obrigas fiscais da entidade. 

 Axudar ao xerente/a e ao tesoureiro da Asociación na supervisión da 
contabilidade do Programa  2014 -2020. 

 Colaborar coa Xerencia nas tarefas de promoción, captación, animación e 
impulso de proxectos de investimento, así como na vertebración do tecido 
asociativo do territorio. 

 Atender as demandas de información dos promotores e a recepción das 
chamadas telefónicas. 

 Calquera outra función de análoga natureza que lle sexa encomendada polos 
órganos de goberno da Asociación. 

 Levar a xestión administrativa e contable, baixo a supervisión e colaboración do 
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xerente, que coordinará o seu traballo e marcará as tarefas para realizar 
diariamente. 

 Preparar, entre outros, as ordes de pago (transferencias, cheques etc.) que 
teñan que ser supervisadas e asinadas polo responsable da emisión dos 
informes de auditoría e/ou o xerente. 

 Acudir ás reunións de traballo e aos cursos de formación aos que sexa 
convocado. 

 Levar o control dos rexistros de entrada e saída de documentación, así como 
dos aprovisionamentos necesarios en cada unha das oficinas da entidade. 

 Encargarse da xestión documental, da atención telefónica, e da entrega e 
recepción postal da entidade. 

 
En canto á valoración económica que supón o equipo técnico, proponse, de xeito 
unicamente orientativo, o seguinte cadro de valoración, que, en todo caso, terá 
carácter de máximo imputable á estratexia:  
 

VALORACIÓN DO POSTO 
SALARIO BRUTO ANUAL 
IMPUTABLE Á ESTRATEXIA 

Xerencia 32.000 € 

Técnico  26.000 € 

TOTAL 58.000 € 

 

Estes importes poderán ser actualizados anualmente en función da variación do índice 
oficial de prezos ao consumo (IPC).  
 
Contratación de asistencias técnicas polo GDR: 
a) As asistencias técnicas só poderán utilizarse para a xestión de aspectos puntuais, 

como os referidos a servizos técnicos, xurídicos, laborais, fiscais e contables. 
b) A selección da entidade adxudicataria realizarase segundo os principios de 

publicidade, concorrencia e obxectividade que rexen a contratación das 
administracións públicas. Os principios de publicidade e concorrencia 
materializaranse na achega de, polo menos, tres ofertas de diferentes empresas 
interesadas na realización do servizo. Os gastos de asistencia á xestión do equipo 
técnico do GDR non excederán do 5 % do importe anual asignado para o total da 
submedida 19.4 (custos correntes e animación). 
 

2.  Medios técnicos: local e medios informáticos 
O GDR contará coas instalacións sitas na Casa Grande de Viloira, na parroquia de 
Viloira, que dispón de varios locais e salas de xuntas para o mantemento de reunións.  
 
En canto aos medios informáticos, o GDR dotarase de dous equipos portátiles, para 
cada un dos membros do equipo técnico, así como dunha impresora e unha conexión 
de banda larga a internet para a realización do seu traballo.  
 
No mesmo sentido, o xerente disporá dun terminal móbil para poder atender as 
chamadas durante a realización das visitas a promotores. No local do GDR tamén 
existirá unha liña telefónica fixa para atender as chamadas de interesados.  
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1. DIAGNÓSTICO DO GDR VALDEORRAS. ESPECIAL 

ATENCIÓN AO TERRITORIO E Á POBOACIÓN 

 

 
 
Ao longo deste apartado abordaremos a análise das principais características que en 
termos territoriais, demográficos, económicos e ambientais definen o GDR Valdeorras, 
e que xustifican as necesidades de desenvolvemento e potencial da zona, incluíndo un 
DAFO. 
 
Para iso, teranse en conta tanto as variables que integran os criterios de puntuación 
do anexo II da Resolución de 11 de febreiro de 2016 (…) polo que se aproban as 
bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local para a 
selección e recoñecemento dos Grupos de Desenvolvemento Rural como entidades 
colaboradoras na  xestión da Medida Leader de Galicia (en diante, Resolución para a 
selección de GDR), como os indicadores de contexto sinalados no anexo IV do 
Regulamento (EU) 808/2014, e os indicados no PDR de Galicia 2014-2020. 
 
Para iso, dividiremos a nosa análise en tres seccións básicas, en base ás cales se irán 
identificando indicadores de contexto: 

a. Indicadores territoriais e demográficos. 
b. Indicadores socioeconómicos e sectoriais1. 
c. Indicadores ambientais. 

 
A determinación das necesidades e as oportunidades de desenvolvemento territorial, 
demográfico, socioeconómico e sectorial do GDR Valdeorras pasa por completar esta 
análise con parte dos indicadores de contexto apuntados no anexo IV do Regulamento 
e no Plan de indicadores do PDR Galicia 2014-2020. A matriz de indicadores de 
contexto incluirase ao final do presente apartado. 

 

  

                                                           
1
 A clasificación atende á realizada no Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do 

Plan de desenvolvemento rural (PDR) en Galicia 

(http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/proxectosTecnicos/31-905IndicadoresComplementariosPDR.pdf) 

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/proxectosTecnicos/31-905IndicadoresComplementariosPDR.pdf
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1.1. Indicadores territoriais e demográficos 

Caracterización do territorio: Valdeorras como zona pouco poboada 
Convén deterse brevemente nas características territoriais que, desde un punto de 
vista estatístico, van determinar os trazos definitorios e o potencial de 
desenvolvemento desta zona. 
 

  

Grao 

urbanización 

Subgrao de 

urbanización 

32009 
Barco de Valdeorras, 

O 
ZIP ZIP baixa 

32015 Bolo, O ZPP ZPP baixa 

32017 
Carballeda de 

Valdeorras 
ZPP ZPP baixa 

32038 Larouco ZPP ZPP baixa 

32060 Petín ZPP ZPP intermedia 

32072 Rúa, A ZPP ZPP intermedia 

32073 Rubiá ZPP ZPP baixa 

32083 Veiga, A ZPP ZPP baixa 

32088 
Vilamartín de 

Valdeorras 
ZPP ZPP alta 

Fonte: IGE (2011) 

Atopámonos ante un territorio clasificado na súa gran maioría como “zona pouco 
poboada” e cun grao de intensidade na urbanización que só é intermedio no caso da 
Rúa e de Petín (IGE, 2011).  
 
Esta clasificación ten moita relevancia como variable explicativa na análise de 
estatísticas, debido ás importantes diferenzas que pode haber entre zonas urbanas e 
rurais en canto ás características económicas e sociais. 
 
É máis, esta clasificación é asumida polos indicadores de contexto para o seguimento 
do PDR establecidos.  
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Características demográficas básicas 
Os indicadores demográficos e poboacionais básicos do GDR Valdeorras mostran un 
amplo territorio en termos de extensión que manifesta unhas tendencias demográficas 
básicas similares ás da provincia de Ourense. 
 
Territorio e poboación 

Poboación 

2015 

Poboación 

excluídos 

núcleos non 

elixibles 

Superficie do 

municipio 

(km
2
) 2015 

Densidade 

de 

poboación 

2015 

Variación 

relativa da 

poboación 

nos últimos 

5 anos (%) 

Relación de municipios 

(mínimo de 6) 

1 

Barco de 

Valdeorras 

(O) 13785 2421 85,7 160,85 2,3 

2 Bolo (O) 988 988 91,2 10,83 -8,7 

3 

Carballeda 

de 

Valdeorras 1698 1698 222,7 7,62 -9,5 

4 Larouco 526 526 23,7 22,19 -2,5 

5 Petín 953 953 30,5 31,25 -6,1 

6 Rúa (A) 4595 4595 35,9 127,99 -5,2 

7 Rubiá 1473 1473 100,7 14,63 -4,7 

8 Veiga (A) 946 946 290,5 3,26 -15,3 

9 

Vilamartín 

de 

Valdeorras 1798 1798 88,3 20,36 -11,8 

  TOTAIS 26.762 15.398 969 399 -7 

Ourense   318.391,00 

 

7.273,30 43,78 

 Galicia   2.732.347,00 

 

29.574,80 92,39 1 

Media de 

Valdeorras 
  

   

44,33 -6,8 

Fonte: IGE (2015) 

Así, a densidade de poboación do territorio do GDR Valdeorras é lixeiramente superior 
á da provincia, aínda que manifesta desigualdades internas moi agudas, que oscilan 
entre os 160,85 hab./km2 do Barco ou os 128 hab./km2 da Rúa, e os 3,26 hab./km2 de 
Petín ou os 7,62 hab./km2 de Carballeda de Valdeorras. Polo tanto, atopámonos ante 
un territorio disperso e desigual nas súas tendencias demográficas básicas. 
 
A variación de poboación deste GDR nos últimos cinco anos tampouco manifesta 
unha tendencia diferente á do resto da provincia. A variación relativa de poboación 
mostra unha perda porcentual do -6,8 %, moi próxima ao -7 % da provincia de 
Ourense, e afastada do escaso +1 % do conxunto da Comunidade Autónoma. 



 

  

19 

19 

 
Unha vez máis, as diferenzas intra-GDR son destacables. A Veiga e Vilamartín 
encabezan a perda de poboación, e só Carballeda de Valdeorras experimenta un 
lixeiro incremento desta (+2,3 %).  

 

Territorio e poboación 

Poboación (2015) 
Poboación 

(2005) 

Variación (%) 

2005-2015 
Relación de municipios (mínimo de 

6) 

1 
Barco de Valdeorras 

(O) 13.785,0 13.700,0 0,62% 

2 Bolo (O) 988,0 1.246,0 -20,71% 

3 
Carballeda de 

Valdeorras 1.698,0 2.041,0 -16,81% 

4 Larouco 526,0 569,0 -7,56% 

5 Petín 953,0 1.088,0 -12,41% 

6 Rúa (A) 4.595,0 4.996,0 -8,03% 

7 Rubiá 1.473,0 1.663,0 -11,43% 

8 Veiga (A) 946,0 1.273,0 -25,69% 

9 
Vilamartín de 

Valdeorras 1.798,0 2.408,0 -25,33% 

  TOTAIS 26.762 28.984   

Ourense             318.391,00    339.555,00 -6,23% 

Galicia         2.732.347,00    2.762.198,00 -1,08% 

Media de 

Valdeorras -14,15% 

Fonte: IGE (2015) 

Se atendemos á variación de poboación no período comprendido entre 2005 e 2015, 
os datos si que varían significativamente. En primeiro lugar, nos últimos dez anos a 
comarca de Valdeorras (que coincide co ámbito territorial do GDR) perdeu máis 
poboación en termos porcentuais que a provincia de Ourense, e moita máis poboación 
que o conxunto da Comunidade Autónoma: a perda decenal de poboación en Galicia é 
do -1,08 % e na provincia de Ourense é de -6,23 %, mentres que na comarca de 
Valdeorras foi do -14,15 %. 
 
Unha vez máis, as diferenzas intermunicipais son acentuadas: só O Barco manifesta 
unha lixeira subida porcentual da súa poboación, mentres que Vilamartín e A Veiga 
encabezan a lista de maiores perdas porcentuais desta (-25,33 e -25, 69 %, 
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respectivamente). 
 

Estrutura da poboación por grandes grupos de idade 
A análise da estrutura da poboación por grupos de idade revela unha pirámide 
envellecida, na que se produce un crecemento do grupo de idade de máis de 64 anos.  
 
Así, e tomando o GDR no seu conxunto, a poboación de máis de 64 anos supón en 
2015 o 27 % do total, fronte a só o 11 % da poboación de menos de 16.  
 
Se analizamos as variacións entre concellos, tamén revelan un progresivo 
envellecemento da poboación, especialmente acentuado en Larouco, onde o 
incremento de maiores de 64 anos foi de 10,2 puntos porcentuais, aínda que O Bolo 
(xunto con Larouco) sexan os concellos cunha poboación máis envellecida. Só O 
Barco e A Rúa teñen unha poboación menor de 16 anos que representa unha 
porcentaxe superior ao 10 % (13,4 e 10,6 %). Os demais municipios do GDR 
Valdeorras, con excepción da  Rúa, non chegan ao 10 % de habitantes menores de 16 
anos. 
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Estrutura de 

idade da 

poboación  

Galicia Ourense 

Barco de 

Valdeorras, 

O 

Bolo, O 

Carballeda 

de 

Valdeorras 

Larouco Petín Rúa, A Rubiá Veiga, A 
Vilamartín de 

Valdeorras 

Total do 

GDR 

Valdeorras 

% total 

Total 

             2005   2.762.198         339.555           13.700      1.246             2.041           569       1.088       4.996       1.663       1.273               2.408         28.984    

 2015   2.732.347         318.391           13.785         988             1.698           526          953       4.595       1.473          946               1.798         26.762    

 Menos de 16 

             2005      338.509          35.486             2.203           66                183             52            88          577          119            69                  208           3.565    12% 

2015      346.949          33.298             1.850           54                112             30            85          475            96            44                  103           2.849    11% 

16-64 

             2005   1.836.552         208.803             9.294         586             1.268           296          678       3.164          895          587               1.353         18.121    63% 

2015   1.729.491         188.480             9.195         431             1.057           238          588       2.785          790          462               1.011         16.557    62% 

Máis de 64 

             2005      587.137          95.266             2.203         594                590           221          322       1.255          649          617                  847           7.298    25% 

2015      655.907          96.613             2.740         503                529           258          280       1.335          587          440                  684           7.356    27% 
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Fonte: IGE,  

Indicadores de 

poboación (2015)

Estrutura de 

idade da 

poboación 

(%) 

Barco de 

Valdeorras, 

O 

Bolo, O 

Carballeda 

de 

Valdeorras 

Larouco Petín Rúa, A Rubiá Veiga, A 

Vilamartín 

de 

Valdeorras 

% total 

Menos de 16 

          2005 16,1% 5,3% 9,0% 9,1% 8,1% 11,5% 7,2% 5,4% 8,6% 12,3% 

2015 13,4% 5,5% 6,6% 5,7% 8,9% 10,3% 6,5% 4,7% 5,7% 10,6% 

16-64 

          2005 67,8% 47,0% 62,1% 52,0% 62,3% 63,3% 53,8% 46,1% 56,2% 62,5% 

2015 66,7% 43,6% 62,2% 45,2% 61,7% 60,6% 53,6% 48,8% 56,2% 61,9% 

Máis de 64 

          2005 16,1% 47,7% 28,9% 38,8% 29,6% 25,1% 39,0% 48,5% 35,2% 25,2% 

2015 19,9% 50,9% 31,2% 49,0% 29,4% 29,1% 39,9% 46,5% 38,0% 27,5% 
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Envellecemento e dependencia 
A estrutura poboacional por idade e o seu característico envellecemento queda 
corroborada ao examinar os índices de envellecemento e dependencia. 
 

 

Idade media 

o 1 de 

xaneiro de 

2015 

Índice de 

envellecemento 

Índice de sobre-

envellecemento 

Índice de 

dependencia 

global 

Índice de 

dependencia 

xuvenil 

Barco de Valdeorras, O 43,70 105,60 15,30 47,20 18,90 

Bolo, O 59,90 674,60 25,30 124,10 11,90 

Carballeda de 

Valdeorras 52,50 377,10 22,00 64,60 10,30 

Larouco 61,30 745,70 32,30 126,70 8,80 

Petín 51,30 291,00 21,00 60,00 12,40 

Rúa, A 49,20 222,40 18,60 62,00 15,10 

Rubiá 55,70 440,20 23,60 87,40 12,10 

Veiga, A 59,70 756,10 30,10 101,50 9,10 

Vilamartín de 

Valdeorras 54,50 389,90 27,40 72,60 9,90 

Media do GDR 

Valdeorras 
54,20 444,73 23,96 82,90 12,06 

Ourense 49,80 230,50 19,10 67,00 16,30 

Galicia 46,20 151,90 16,50 56,10 18,70 

Fonte: IGE, Indicadores de poboación (2015) 

A idade media do GDR Valdeorras (54 anos) supera amplamente tanto a idade media 
da provincia de Ourense (50 anos) como a da Comunidade Autónoma (46 anos), con 
casos de poboación especialmente envellecida en Larouco, O Bolo e A Veiga.  
 
O avellentamento característico do GDR Valdeorras queda aínda máis patente ao 
analizar o índice de envellecemento, isto é, a relación entre a poboación maior de 64 
anos e a de menos de 20. De media, no GDR Valdeorras hai 444,73 persoas de máis 
de 64 anos por cada 100 menores de 20, fronte ao índice de envellecemento da 
provincia de Ourense (230,5) ou o do conxunto da Comunidade Autónoma (151,9). 
 
Como consecuencia, o índice de dependencia global ou relación entre a poboación 
en idade potencialmente dependente e a poboación en idade potencialmente activa 
tamén se dispara, motivado polo devandito avellentamento: se a taxa de dependencia 
no GDR Valdeorras é de 82,9 %, na provincia só alcanza o 67 %, e na Comunidade 
Autónoma o 56,10 %. Todos eles son casos de acusada dependencia, aínda que a 
media do GDR Valdeorras destaca en comparación co índice de dependencia xuvenil 
(relación de persoas dependentes menores de 16 anos e a poboación en idade 
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potencialmente activa), que só alcanza o 12,06. 
 
Nas mesas de participación que se celebraron nos meses de maio e xuño de 2016, 
os participantes nos tres tipos de mesas (institucionais, económicas e sectoriais) 
apuntaron diferentes factores relacionados coa estrutura territorial e demográfica do 
GDR Valdeorras e que actúan como factores de limitación do seu desenvolvemento: 

1. Existe unha acentuada percepción de “illamento”, provocada polo feito de que 
o territorio do GDR Valdeorras ten unha posición xeográfica periférica respecto 
a Galicia e conta con infraestruturas de estradas e de ferrocarril que limitan a 
accesibilidade na comarca e os desprazamentos internos de persoas e 
mercadorías. 

2. Hai, con todo, unha forte vinculación da comarca con Castela e León e, en 
concreto, coa cidade de Ponferrada, debido á súa proximidade xeográfica e ao 
sentimento de abandono do resto de Galicia pola situación deficitaria das 
infraestruturas de comunicación. 

3. Púxose de manifesto que as infraestruturas e servizos de telecomunicacións 
son deficientes, con algúns centros de poboación sen banda larga para 
conexións a internet, que limita o desenvolvemento da sociedade da 
información e dificulta a creación de novos proxectos empresariais. 
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1.2. Indicadores económicos e sectoriais 

Introdución aos indicadores económicos  
A análise dos indicadores económicos do GDR Valdeorras pasa necesariamente polo 
exame dos dous indicadores sinalados no anexo II da Resolución: 1) o indicador 
municipal de renda dos fogares e 2) peso das explotacións agrarias (indicador de 
contexto C17). 
 
No entanto, un estudo completo das necesidades e as oportunidades de 
desenvolvemento económico do GDR Valdeorras pasa por completar esta análise con 
parte dos indicadores de contexto apuntados no anexo IV do Regulamento e no Plan 
de indicadores do PDR Galicia 2014-2020. En concreto, ao longo da seguinte sección 
analizaremos: 
 
 En relación co mercado de traballo: 

1. As taxas de actividade, ocupación e paro (indicadores C5 e C7 do anexo IV do 
Regulamento) 

2. Autocontención laboral e autosuficiencia no emprego 
3. Taxa de permanencia no mercado laboral 
4. Poboación ocupada segundo gran sector de actividade  

 

 En relación co benestar e as condicións de vida da poboación: 
1. O indicador municipal de renda dos fogares 
2. A porcentaxe de pensionistas respecto ao conxunto da poboación 

 

 En relación cos indicadores económicos sectoriais:  
1. VAB por grandes sectores de actividade (indicador 1.11 do Sistema de 

indicadores complementarios para o seguimento do Plan de Desenvolvemento 
Rural (PDR) 

2. Peso do sector da industria extractiva 
3. Tamaño das empresas 
4. Peso das explotacións agrarias 
5. SAU 
6. Explotacións gandeiras  
7. Oferta hoteleira 
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Mercado de traballo. Estrutura da actividade, a ocupación e o emprego 

Nome do 

municipio  

Datos de emprego : paro rexistrado 4T 2015 

Paro rexistrado 

total 

Paro 

rexistrado  en 

sector 

primario 

Paro en 

industrias  

extractivas 

% paro no sector 

primario/total 

% paro en 

industrias 

extractivas 

sobre o total 

Barco de 

Valdeorras (O) 
1.089 46 83 4,22% 7,62% 

Bolo (O) 70 9 1 12,86% 1,43% 

Carballeda de 

Valdeorras 
94 5 13 5,32% 13,83% 

Larouco 37 4 0 10,81% 0,00% 

Petín 92 11 1 11,96% 1,09% 

Rúa (A) 361 31 10 8,59% 2,77% 

Rubiá 90 8 4 8,89% 4,44% 

Veiga (A) 56 11 0 19,64% 0,00% 

Vilamartín de 

Valdeorras 
129 13 10 10% 7,75% 

Media do GDR 

Valdeorras 
224 15 14 6,84% 4,33% 

Ourense 25.230 1.429 198 5,66% 0,78% 

Galicia 228.808 9.229 609 4,03% 0,27% 

Fonte: IGE-Consellería de Traballo (2015) 

A análise do paro rexistrado no último trimestre de 2015 centrouse no peso relativo 
de dous dos sectores clave para o desenvolvemento económico da comarca presente 
e futuro: o sector primario e as industrias extractivas. 
 
No caso do sector primario, a porcentaxe de demandantes de emprego sobre o 
conxunto (6,84 % do total) supera as cifras da provincia (5,66 %) e da Comunidade 
Autónoma (4,03), o que dá un primeiro indicio da relevancia da actividade agrícola e 
gandeira nos municipios do GDR Valdeorras. 
 
No caso das industrias extractivas (a lousa), o peso dos demandantes de emprego 
neste sector sobre o conxunto do GDR (4,33 % dos demandantes de emprego) é 
significativamente máis alto que na provincia ou a Comunidade Autónoma, onde o seu 
peso é marxinal (non chega ao 1 %). Hai que ter en conta que a extracción de lousa é 
un dos sectores de actividade económica de maior peso no GDR Valdeorras, como se 
verá nos seguintes apartados. 
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Fonte: IGE-Consellería de Traballo (2015) 
 

O paro rexistrado global experimentou un descenso do 20 % nos tres últimos anos, 
un feito que se pode deber a un reaxuste do mercado laboral provocado por dous 
factores operando conxuntamente: unha diminución da poboación activa e unha 
reactivación do mercado laboral. A diminución do paro é máis acusada que no 
conxunto da Comunidade Autónoma e da provincia e, ademais, é 13 puntos máis alta 
entre homes que entre mulleres. 
 
Ao analizar o paro rexistrado por nivel de estudos terminado, ponse de manifesto que 
o maior número de demandantes de emprego se concentra nos demandantes con 
estudos secundarios rematados. Con todo, os grupos máis beneficiados da baixada do 
paro son os dos que teñen estudos primarios finalizados e os de estudos 
postsecundarios (titulación universitaria e FP Superior). 

Paro 

rexistrado 

segundo 

xénero 

Total Homes Mulleres 

2012/ 

Decembro 

2015/ 

Decembro 

% 

variación 

2012-

2015 

2012/ 

Decembro 

2015/ 

Decembro 

% 

variación 

2012-

2015 

2012/ 

Decembro 

2015/ 

Decembro 

% 

variación 

2012-

2015 

Galicia 278.787 228.808 -17,93% 138.305 106.824 -22,76% 140.482 121.984 -13,17% 

Ourense 30.407 25.230 -17,03% 14.918 11.852 -20,55% 15.489 13.378 -13,63% 

Barco de 

Valdeorras, O 
1.412 1.089 -22,88% 608 405 -33,39% 804 684 -14,93% 

Bolo, O 84 70 -16,67% 50 45 -10,00% 34 25 -26,47% 

Carballeda de 

Valdeorras 
124 94 -24,19% 57 39 -31,58% 67 55 -17,91% 

Larouco 41 37 -9,76% 25 21 -16,00% 16 16 0,00% 

Petín 105 92 -12,38% 49 44 -10,20% 56 48 -14,29% 

Rúa, A 413 361 -12,59% 216 176 -18,52% 197 185 -6,09% 

Rubiá 113 90 -20,35% 59 40 -32,20% 54 50 -7,41% 

Veiga, A 77 56 -27,27% 52 37 -28,85% 25 19 -24,00% 

Vilamartín de 

Valdeorras 
155 129 -16,77% 87 71 -18,39% 68 58 -14,71% 

Total do GDR 

Valdeorras 
2.524 2.018 -20,05% 1.203 878 -27,02% 1.321 1.140 -13,70% 
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Paro rexistrado segundo nivel 

de estudos finalizados 

2013 2015 

Total Analfabetos 

Estudos 

primarios 

incompletos 

Estudos 

primarios 

completos 

Estudos 

secundarios 

Estudos 

postsecundarios 
Total Analfabetos 

Estudos 

primarios 

incompletos 

Estudos 

primarios 

completos 

Estudos 

secundarios 

Estudos 

postsecundarios 

Galicia 271.063   10.813   18.683   35.606   156.587   49.374   228.808   10.864   16.219   29.719   130.554   41.452   

Ourense 29.276   215   2.041   4.949   17.421   4.650   25.230   205   1.789   4.186   15.057   3.993   

Barco de Valdeorras, O 1.345   34   101   232   747   231   1.089   35   74   154   633   193   

Bolo, O 75   0   7   20   43   5   70   0   7   19   38   6   

Carballeda de Valdeorras 112   2   13   23   69   5   94   2   9   19   55   9   

Larouco 30   0   3   5   20   2   37   0   3   5   23   6   

Petín 107   3   3   25   64   12   92   2   3   22   56   9   

Rúa, A 424   11   20   71   237   85   361   4   25   56   217   59   

Rubiá 112   1   7   25   55   24   90   1   7   20   52   10   

Veiga, A 70   0   5   17   37   11   56   0   2   13   35   6   

Vilamartín de Valdeorras 131   1   8   26   84   12   129   0   10   23   84   12   

Total do GDR Valdeorras 2.406   52   167   444   1.356   387   2.018   44   140   331   1.193   310   

% variación 2013-2015 

      

-16,13% -15,38% -16,17% -25,45% -12,02% -19,90% 

Fonte: IGE-Consellería de Traballo (2015) 
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Contratos 
iniciais 

rexistrados 
2013-2015 

Total Homes Mulleres 

2013/Xaneiro 2015/Decembro 
% variación 
2013-2015 

2013/Xaneiro 2015/Decembro 
% variación 
2013-2015 

2013/Xaneiro 2015/Decembro 
% variación 
2013-2015 

Galicia 

         
Total 52657 68762 30,58% 26736 33398 24,92% 25921 35364 36,43% 

Agricultura 
e pesca 1883 1603 -14,87% 1665 1339 -19,58% 218 264 21,10% 

Industria 5871 8760 49,21% 3140 5573 77,48% 2731 3187 16,70% 

Construción 3132 2448 -21,84% 2965 2321 -21,72% 167 127 -23,95% 

Servizos 41771 55951 33,95% 18966 24165 27,41% 22805 31786 39,38% 

Ourense 

         
Total 3988 5408 35,61% 1806 2318 28,35% 2182 3090 41,61% 

Agricultura 
e pesca 64 130 103,13% 50 99 98,00% 14 31 121,43% 

Industria 495 634 28,08% 353 442 25,21% 142 192 35,21% 

Construción 191 193 1,05% 180 184 2,22% 11 9 -18,18% 

Servizos 3238 4451 37,46% 1223 1593 30,25% 2015 2858 41,84% 

Valdeorras 

         
Total 439 478 8,88% 223 201 -9,87% 216 277 28,24% 

Agricultura 
e pesca 6 11 83,33% 6 10 66,67% 0 1   

Industria 94 127 35,11% 67 97 44,78% 27 30 11,11% 

Construción 23 19 -17,39% 22 16 -27,27% 1 3   

Servizos 316 321 1,58% 128 78 -39,06% 188 243 29,26% 

Fonte: IGE - Consellería de Economía, Emprego e Industria (2015) 
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Outra forma indirecta de abordar a análise da evolución do mercado laboral é 
examinar o número de contratos iniciais rexistrados e a súa evolución no período 
2013-2015. 
 
De forma rechamante, o incremento do número de contratos rexistrados beneficiou 
fundamentalmente as mulleres do GDR Valdeorras, cun aumento do 28 % no número 
de contratos rexistrados para mulleres, fronte a unha diminución do -9,8 % en homes. 
Máis aínda, pódese falar dunha feminización do sector servizos, posto que o 
incremento do emprego feminino neste é do 29,2 %. 
 
A nivel sectorial, o sector primario encabeza a suba de contratos, o que pon de 
manifesto o dinamismo deste sector no GDR Valdeorras. A industria ocupa o segundo 
lugar da recuperación, moi seguramente impulsada polo restablecemento do sector de 
extracción de lousa. 
 
Existe un índice relacionado co emprego que permiten recoller de forma sintética a 
capacidade dun territorio para fixar a súa poboación en termos de emprego: o índice 
de autosuficiencia no emprego.  
 
A autosuficiencia en emprego mostra a relación existente entre os traballadores que 
exercen a súa actividade nas empresas dun territorio coa poboación residente nese 
territorio e que está ocupada, ben sexa neste ou noutro lugar, tomando como data de 
referencia o último día do ano. 

 

Autosuficiencia no emprego (%) 

Barco de Valdeorras (O) 87,30 

Bolo (O) 62,40 

Carballeda de Valdeorras 383,90 

Larouco 235,90 

Petín 47,40 

Rúa (A) 95,60 

Rubiá 61,60 

Veiga (A) 101,30 

Vilamartín de Valdeorras 138,30 

Media do GDR Valdeorras 134,86   

Galicia 102,10 

Fonte: IGE-Consellería de Traballo e Benestar (2011) 

O índice de autosuficiencia no emprego do GDR Valdeorras mostra que o territorio 
non é capaz de ofrecer emprego a todos os traballadores ocupados deste (equivalería 
a un 100 % de taxa de autosuficiencia), de xeito que un 34 % deles traballa fóra do 
GDR Valdeorras. Esta dependencia no emprego é especialmente acentuada en 
Carballeda, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras, e especialmente baixa no Bolo, Petín 
e Rubiá.  
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A autocontención laboral, pola súa banda, mide a relación/razón entre os 
traballadores que están empregados no concello no que residen respecto ao total de 
traballadores que residen nese concello (e que poden ou non traballar nel). 

 

 

Autocontención (%) 

 Barco de Valdeorras 

(O) 
48 

Bolo (O) 19 

Carballeda de 

Valdeorras 
59 

Larouco 32 

Petín 18 

Rúa (A) 38 

Rubiá 18 

Veiga (A) 51 

Vilamartín de 

Valdeorras 
35 

Media 35   

Galicia 47,80 

Fonte: IGE (2011) 

 

Como pode observarse, a autocontención do GDR Valdeorras sitúase ata por baixo da 
taxa media da nosa Comunidade Autónoma, o que sinala que se trata dun territorio 
que non é capaz de xerar emprego suficiente para ofrecer traballo á súa poboación 
ocupada, que se despraza a outros municipios (dentro ou fóra do GDR) a traballar. 
Unha vez máis, as diferenzas intermunicipais son notables, con distancias de 41 
puntos entre Carballeda de Valdeorras e Petín ou Rubiá. Con todo, ningún concello 
supera o 60 % de autocontención.  
 
Cómpre establecer a hipótese de que  o desprazamento (real) de poboación ocupada 
se oriente cara á próxima Ponferrada (hai unha distancia de 47 km) e, polo tanto, que 
unha parte da poboación ocupada do GDR traballe noutra Comunidade Autónoma. 
 
Outro indicador que axuda a plasmar o grao de dinamismo do mercado laboral é a 
taxa de permanencia, entendida como a transición entre emprego, non emprego e 
inactividade respecto ao mercado laboral.  
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A taxa de permanencia no GDR Valdeorras dá indicios dunha escasa capacidade de 
xerar ou reter a masa de poboación activa, ben porque se abandone o mercado 
laboral como consecuencia da xubilación (intimamente ligado ao envellecemento 
desta), ben porque non se xeren suficientes postos de traballo para garantir a 
permanencia da poboación activa no mercado laboral. 

 

 

Taxa de permanencia 

Barco de Valdeorras (O) 31   

Bolo (O) 31   

Carballeda de Valdeorras 12   

Larouco 10   

Petín 14   

Rúa (A) 29   

Rubiá 15   

Veiga (A) 28   

Vilamartín de Valdeorras 18   

Media 21   

Galicia 29,60 

Fonte: IGE (2011) 

Neste sentido, paga a pena deterse na estrutura de idade da poboación e a súa 
relación de actividade ou inactividade respecto ao mercado laboral, cuestión que 
podemos abordar a través do exame da porcentaxe de cobertura de prestacións polas 
cotizacións de traballadores en activo. Entroncamos así cos indicadores relacionados 
co benestar e as condicións de vida da poboación. 
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Benestar e condicións de vida da poboación 
 
O indicador municipal de rendas dos fogares obtense a partir da Renda Bruta 
Dispoñible per cápita e permite coñecer a renda familiar en cada un dos 314 
municipios galegos. Obtense a partir da desagregación das partidas da conta de renda 
do sector fogares estimadas para Galicia. 
 

  

Indicador municipal da 

renda dos fogares 

Galicia 100 

Ourense 101 

Barco de 

Valdeorras, O 120 

Bolo, O 76 

Carballeda de 

Valdeorras 124 

Larouco 100 

Petín 80 

Rúa, A 97 

Rubiá 92 

Veiga, A 97 

Vilamartín de 

Valdeorras 86 

Media do GDR 

Valdeorras 96,8 

Fonte: IGE (2000, sobre datos base de 1996) 
 
De cara a dispoñer de datos máis actualizados que os ofrecidos polo indicador 
municipal de rendas dos fogares, a análise desta pode abordarse a través da 
combinación de tres indicadores descritivos: 1) a renda dispoñible bruta por 
habitante; 2) o incremento da devandita renda nos cinco anos anteriores ao último 
dato dispoñible, e 3) o PIB por habitante. 
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Renda 

dispoñible bruta 

por habitante 

(2009) 

Incremento da 

renda os 5 anos 

anteriores (a 

2009 -%-) 

PIB/habitante 

(2012) 

Barco de 

Valdeorras (O) 
15.926   32   14.873   

Bolo (O) 13.313   20   14.417   

Carballeda de 

Valdeorras 
11.680   1   10.717   

Larouco 13.094   16   11.706   

Petín 12.155   22   7.808   

Rúa (A) 13.628   34   15.195   

Rubiá 12.770   15   14.386   

Veiga (A) 12.738   42   11.900   

Vilamartín de 

Valdeorras 
11.629   40   16.645   

Media do GDR 

Valdeorras 
12.993   25   13.072   

Ourense 14.040 34 17.528    

Galicia 14.965 33 19.599 

Fonte: IGE (2009 e 2012) 

De novo, a análise da renda dispoñible por habitante mostra que a devandita cifra é 
menor no GDR Valdeorras (12.993 €) en comparación tanto coa provincia de Ourense  
(14.040 €) como co conxunto da Comunidade Autónoma (case 15.000 €). De feito, a 
evolución quinquenal é máis lenta en plena época de bonanza económica (período 
2004-2009, crecemento do 25 % fronte ao 34 % provincial ou o 33 % autonómico). As 
disparidades intragrupo séguense reproducindo, de forma que a renda do Barco 
supera a media de Galicia, pero as do resto de municipios sitúanse todas elas por 
debaixo da  media autonómica e provincial. 
 
No caso de PIB por habitante, entendido como a riqueza xerada nun municipio polos 
factores produtivos (fábricas, comercios, empresas de servizos...) instalados no seu 
ámbito territorial por habitante residente, ponse de manifesto que o territorio do GDR 
Valdeorras está significativamente por debaixo da media autonómica á hora de xerar 
riqueza. 
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Ao analizar a estrutura da renda dispoñible por habitante, parece indicado examinar o 
peso da percepción de prestacións na renda dispoñible por habitante, dentro dunha 
estrutura poboacional con tendencia ao envellecemento e a falta de contención 
laboral.  
 
De novo, atopámonos con que a porcentaxe de cobertura das cotizacións sobre 
prestacións non alcanza o 50 % (45,8 %), fronte á media da Comunidade Autónoma 
(case o 80 %). Polo tanto, estamos ante unha poboación cuxos ingresos dependen 
fortemente da percepción de prestacións contributivas (desemprego ou xubilación), 
pois só o 0,02 % percibe prestacións non contributivas. 
 

  

Porcentaxe de 

cotizacións sobre 

prestacións (2009) 

%  receptores de 

prestacións non 

contributivas 

(2014) 

Barco de 

Valdeorras (O) 
87,70% 0,73% 

Bolo (O) 23,20% 2,23% 

Carballeda de 

Valdeorras 
39,40% 0,65% 

Larouco 39,70% 6,65% 

Petín 41,60% 1,99% 

Rúa (A) 61,80% 1,22% 

Rubiá 43,50% 1,02% 

Veiga (A) 24,40% 2,64% 

Vilamartín de 

Valdeorras 
50,90% 1,45% 

Media do GDR 

Valdeorras 
45,80% 0,02 

Ourense N.D N.D 

Galicia 79,90% 0,22% 

Fonte: IGE (2009 e 2014) 

Se examinamos a estrutura de idade dos perceptores de prestacións  de calquera tipo, 
atopámonos con que o 74 % destes teñen máis de 65 anos (son o 30 % da poboación, 
fronte ao 24 % de Galicia). Se a iso engadimos o grupo comprendido entre os 55 e os 
64 anos, a porcentaxe ascende ao 13,7 % (o que podería corresponder a presuntas 
prexubilacións). En sentido contrario, o grupo inferior aos 54 anos constitúe un 12 % 
dos receptores de pensións, por encima do 8 % do conxunto de Galicia.  
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A maior parte dos casos (a mediana) de máis de 65 anos ten unha prestación media 
de 664 €, algo por baixo dos 670,5 € do conxunto da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 
Iso lévanos a concluír que nos atopamos ante unha poboación envellecida, 
dependente en maior medida das prestacións e as pensións que o conxunto da 
Comunidade Autónoma, e cuxos cotizantes non cobren o conxunto do importe das 
prestacións que se perciben no territorio, o que converte a creación de emprego e 
riqueza nunha necesidade real do GDR Valdeorras. 
 
Ademais, nas mesas de participación púxose de manifesto a percepción das seguintes 
condicións, percibidas como “problemáticas”: 

– O envellecemento e a perda de poboación activa atribúese parcialmente 
(ademais de á falta de oportunidades laborais) á inexistencia de servizos de 
conciliación e de oferta de lecer para a poboación infantil e nova. Hai máis de 
50 instalacións ou espazos de lecer repartidos por todos os concellos da 
comarca, pero cunha oferta nula ou insuficiente. 

– Aínda que o territorio de Valdeorras dispón de varios centros asistenciais 
públicos e privados, as persoas maiores residentes en núcleos de poboación 
rural afastados dos centro urbanos non dispoñen de medios de transporte nin 
de comercio de proximidade para atender as súas necesidades máis básicas e 
diarias. 
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Importe das pensións 

2014 

  

2014 

Total Homes  Mulleres 

   

Total Homes Mulleres 

 

Galicia 

     
Valdeorras 

   Número 

     

Número 

    

 
Total 652477 326380 326097 

  
Total 7965 4337 3628 

 
0-44 25640 14640 11000 

  
0-44 367 207 160 

 
45-54 29745 16025 13720 

  
45-54 594 378 216 

 
55-64 82041 48188 33853 

  
55-64 1094 739 355 

 
65-74 227339 126356 100983 

  
65-74 2373 1406 967 

 
75-84 190839 88499 102340 

  
75-84 2163 1106 1057 

 
85 e máis 96873 32672 64201 

  
85 e máis 1374 501 873 

Importe 

     

Importe 

    

 
Total 848,05 980,93 715,06 

  
Total 814,48 949,08 653,56 

 
0-44 497,01 534,76 446,77 

  
0-44 646,36 749,48 512,95 

 
45-54 688,47 735,6 633,42 

  
45-54 828,29 922,18 663,97 

 
55-64 975,28 1124,58 762,75 

  
55-64 1042,07 1200,24 712,81 

 
65-74 961,93 1115,66 769,57 

  
65-74 888,31 1039,17 668,98 

 
75-84 788,17 889,28 700,73 

  
75-84 718,48 802,47 630,58 

 
85 e máis 732,96 816,54 690,43 

  
85 e máis 695,8 752,22 663,42 

Mediana do importe 

   

Mediana do importe 

   

 
Total 634,36 780,9 632,9 

  
Total 636,26 780,9 632,9 

 
0-44 401,56 438,26 354,99 

  
0-44 590,41 704,81 464,65 

 
45-54 600,3 632,9 541,33 

  
45-54 709,1 808,76 600,3 

 
55-64 777,78 944,27 598,33 

  
55-64 922,21 1091,26 600,3 

 
65-74 745,71 899,73 632,9 

  
65-74 726,57 922,23 602,83 

 
75-84 632,9 706,29 632,9 

  
75-84 632,9 662,49 632,9 

 
85 e máis 632,9 632,9 632,9 

  
85 e máis 632,9 632,9 632,9 

 

Fonte: IGE (2014) 
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Indicadores económicos sectoriais 
Aínda que non dispoñemos de datos desagregados a nivel municipal sobre o valor 
engadido bruto das empresas da área territorial do GDR Valdeorras, si vale a pena 
retomar os datos que o Anuario Ardán ofrece sobre a especialización sectorial 
provincial. E iso é así polo peso específico que o sector extractivo (lousa) ten na área 
de Valdeorras e o peso que á súa vez ten no conxunto da provincia de Ourense. 
 
 

Fonte: Ardán 2012-2013 

 
As empresas ourensás constitúen o 10,27 % do conxunto de empresas de Galicia, e 
contribúen á xeración do 6 % do valor engadido bruto da Comunidade Autónoma. 
 
Na provincia de Ourense destacaron, pola súa contribución ao valor engadido do 
sector en Galicia, a extracción de lousa, cun 96,5 %; a confección de pezas de vestir 
exteriores, cun 66,1 %; e a forxa, estampaxe e embutición de metais, cun 65,2 %. 
Outro sector que desenvolve en Ourense unha parte importante de toda a actividade 
de Galicia está directamente relacionado con actividades de fabricación de produtos 
cárnicos, cun 52,10 %. 
 
En relación cos sectores que reduciron o crecemento do seu valor engadido provincial, 
lideran as caídas o sector doutras industrias extractivas (xeso, creta, turba, sal…), cun 
-25,10 %, seguido da extracción de lousa, cun -8,36 %. 
 

 

Empresas: 38,81% 

Ingresos: 55,33% 

 

Lugo 

Empresas: 13,25% 

Ingresos: 6,51% 

 

 

Empresas: 37,68% 

Ingresos: 31,12% 

 

 

Empresas: 10,27% 

Ingresos: 7,04% 
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Se atendemos á estrutura empresarial (unidades locais empresariais por sector), 
podemos constatar que a de Valdeorras se concentra no sector servizos, aínda que a 
industria extractiva ten un peso específico, pois representa o 40 % da industria 
extractiva da provincia de Ourense e o 10 % do conxunto da Comunidade Autónoma 
por razón do número de empresas. 
 
Unha vez máis, O Barco actúa como núcleo de atracción da actividade empresarial 
(concentra o 55 % das unidades locais empresariais), seguido da Rúa (20 %).  
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Unidades 

locais 

empresariais 

/sector 

2 Industria, 

incluída a 

enerxía 

B 

INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS 

3 

Construción 
4 Servizos 

I 

HOSTALERÍA 

Barco de 

Valdeorras, 

O 

103,00 7,00 203,00 936,00 130,00 

Bolo, O 9,00 - 16,00 32,00 8,00 

Carballeda 

de 

Valdeorras 

65,00 21,00 7,00 80,00 21,00 

Larouco 11,00 - 7,00 12,00 4,00 

Petín 13,00 - 14,00 28,00 8,00 

Rúa, A 51,00 1,00 90,00 319,00 46,00 

Rubiá 26,00 2,00 20,00 41,00 5,00 

Veiga, A 4,00 - 16,00 41,00 14,00 

Vilamartín 

de 

Valdeorras 

33,00 8,00 22,00 66,00 12,00 

Total do 

GDR 

Valdeorras 

315,00 39,00 395,00 1.555,00 248,00 

Total do GDR 

sobre a 

provincia 

13% 40% 9% 8% 8% 

Galicia 16.539,00 391,00 32.826,00 178.093,00 24.082,00 

Ourense 2.414,00 97,00 4.435,00 19.705,00 2.988,00 

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais (2014) 

Se atendemos á estrutura empresarial por razón do número de empregados nas 
unidades locais empresariais, atopámonos cunha estrutura de microempresas, que 
non difire moito das características da estrutura empresarial galega: o 93 % das do 
GDR teñen cinco ou menos empregados. En todo o territorio do GDR só existe unha 
grande empresa (máis de 250 empregados) e só 16 das 2265 empresas locais teñen 
entre 50 e 249 empregados. Podemos deducir, pois, que a estrutura empresarial 
valdeorresa está fundamentalmente baseada en microempresas prestadoras de 
servizos, coa excepción feita da industria extractiva, concentrada nun 40 % nesta 
comarca.  
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Ademais do innegable peso (xa sinalado) do sector da lousa, cómpre destacar entre 
eles varios sectores de protagonismo crecente na comarca: 
 Sector gandeiro e as súas empresas asociadas 
 O sector vitivinícola 
 O desenvolvemento do sector da castaña 
 O desenvolvemento de novos tipos de cultivos 
 
O cultivo da vide, nas ribeiras e vales dos ríos Sil, Xares e Bibei, é un recurso de 
especial importancia e proxección na comarca debido á alta calidade do viño que 
produce. Trátase dunha das principais características da agricultura da zona, que lle 
outorga unha clara especialización con respecto á economía agraria galega. A 
viticultura en Valdeorras foi e é un importantísimo alicerce da súa economía. 
 
A DO Valdeorras foi recoñecida por orde ministerial do 30 de xullo de 1957, e o 
Regulamento da Denominación de Orixe e o seu Consello Regulador aprobáronse o 
24 de febreiro de 1977, o que consolidou a comarca como un dos centros vitivinícolas 
de Galicia. A zona amparada para a produción está formada polos municipios do 
Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá 
e Vilamartín de Valdeorras. Deles, os da Rúa e O Barco teñen a superficie cultivada 
dedicada a viñedo de maior extensión. 
 
En 2014, a DO Valdeorras tivo unha produción de 3,8 millóns de litros cualificados cun 
valor aproximado no mercado de 18 millóns de euros. 
 
Por outra banda, a castaña é tamén un produto que identifica a zona, cunha alta 
produción que ten especial importancia nos municipios do Barco e Rubiá, así como no 
Bolo, Carballeda e Vilamartín, e que se estende ao longo de máis de 3500 hectáreas 
(2008). Ao longo dos últimos quinquenios, coincidindo cun proceso de recuperación de 
numerosos cultivos e a súa explotación, puxéronse en marcha iniciativas moi variadas 
orientadas a mellorar a condición xenética do produto; a profesionalización do sector, 
mediante a súa organización en asociacións e cooperativas de produtores; e a 
formación en castañicultura, co que se abriron novas expectativas á explotación 
tradicional. É de destacar a existencia de empresas comercializadoras na propia 
comarca. 
 
O recoñecemento da castaña de Galicia coa Identificación Xeográfica Protexida vai 
permitir que a produción da castaña de Valdeorras sexa comercializada con este selo 
de calidade, o que incrementa o seu valor engadido nos mercados de destino. Todo o 
territorio da provincia de Ourense está amparado por este distintivo de calidade. 
 
Pero non son a castaña e a madeira os únicos aproveitamentos do monte valdeorrés, 
a riqueza xenética e a explotación doutros recursos, como cogomelos e froitos 
silvestres, supoñen un gran potencial aínda por explotar. A riqueza da fauna da Veiga 
favoreceu a posta en marcha dun dos cotos de caza máis importantes de Galicia, o de 
Xares –cunha superficie superior ás 2000 hectáreas- no que se poden atopar corzos, 
xabarís, cervos, muflóns, gamos e lobos. 
 
Por outra banda, as estratexias cara á Meseta, a existencia dun mercado crecente de 
produtos de calidade e a mellora das canles de comercialización están a favorecer 
tamén a produción froiteira, cun potencial importante na zona derivado do microclima 
favorable que caracteriza o fondo do val e, en concreto, as ladeiras con mellores 
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condicións de abrigo e de exposición solar. 
 
O aproveitamento dos recursos forestais mantén na actualidade a 
complementariedade dos ingresos nas economías familiares, tanto no que respecta ás 
dedicadas ás actividades agropecuarias como en calquera outro sector económico, 
que manteñen propiedades no espazo forestal. 
O espazo forestal constitúe un importante potencial económico pola produción de 
madeira, aínda que esta zona rural carece dunha industria madeireira competitiva. 
Segundo datos do terceiro Inventario Forestal Nacional, en canto á ocupación da 
superficie arbórea, esta atópase dominada polo Quercus pyrenaica, cun 34 %, seguido 
polo castiñeiro (Catanea sativa), co 23 %, e polo piñeiro bravo do país (Pinus pinaster) 
e o piñeiro silvestre (Pinus sylvestris), cun 22 e 10 % respectivamente. 
 
Nas mesas de participación sectoriais desenvolvidas entre os meses de maio e 
xuño de 2016, os representantes institucionais e económicos apuntaron varios 
desafíos que estes sectores económicos, xunto co sector do turismo, deben 
afrontar ao longo do período de programación 2014-2020: 

1. No caso do sector vitivinícola (cuxa DO agrupa 38 adegas), apúntase unha 
certa limitación na capacidade de introducirse en novos mercados, tanto 
nacionais como internacionais, que lle resta vantaxes competitivas con 
respecto a outras comarcas con maiores capacidades de internacionalizarse. A 
forte competencia internacional no sector vitivinícola limita o crecemento das 
exportacións dos viños da comarca. 

2. No caso do sector extractivo da lousa, percíbese un incremento das esixencias 
medioambientais, cunha lexislación e unhas normativas que limitan a 
capacidade extractiva, incrementan os custos e esixen un maior esforzo 
investidor para adaptarse ás devanditas esixencias. 

3. No sector primario en xeral, os axentes apuntaron a que o seu sector é moi 
pouco competitivo, como resultado da globalización de mercados agrarios, e a 
que o escaso dimensionamento e capitalización das empresas agrarias 
impiden o seu crecemento a nivel de captación de novos mercados. 

4. As empresas agroforestais manifestan, ademais, unha insuficiente orientación 
estratéxica aos investimentos en I+D+i, o que limita a súa capacidade 
innovadora e a eficiencia dos procesos produtivos, aínda que existen empresas 
que realizan innovacións en terras de cultivos leñosos como o castiñeiro e os 
viñedos que incentivan a xeración de novas actividades na comarca.  

5. Adicionalmente, a falta de orientación estratéxica á I+D+i está lastrada pola 
insuficiente capacitación e profesionalización dos traballadores agrarios, e polo 
feito de que a poboación activa cualificada abandone os municipios da zona 
por falta de expectativas profesionais. 

6. No caso do sector turístico, os participantes nas mesas sectoriais apuntaron 
que as actividades da hostalería, restauración e actividades complementarias 
da cadea de valor do turismo adoecen de profesionalización, o que impide o 
crecemento do sector, pese a que Valdeorras linda con destinos de turismo 
natural (O Courel ou as Medulas), que poderían facilitar a oferta turística de fin 
de semana na zona. 
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Unidades 

locais 

empresariais 

/n.º de 

empregados 

Total 
De 0 a 2 

asalariados 

De 3 a 5 

asalariados 

De 6 a 9 

asalariados 

De 10 a 19 

asalariados 

De 20 a 49 

asalariados 

De 50 a 99 

asalariados 

De 100 a 

249 

asalariados 

250 ou máis 

asalariados 

Barco de 

Valdeorras, O 
1.242,00 1.069,00 112,00 35,00 16,00 7,00 2,00 1,00 - 

Bolo, O 57,00 53,00 2,00 1,00 - 1,00 - - - 

Carballeda de 

Valdeorras 
152,00 102,00 13,00 7,00 9,00 13,00 7,00 - 1,00 

Larouco 30,00 24,00 3,00 2,00 - 1,00 - - - 

Petín 55,00 53,00 1,00 - - 1,00 - - - 

Rúa, A 460,00 398,00 36,00 12,00 5,00 7,00 2,00 - - 

Rubiá 87,00 77,00 5,00 3,00 - 2,00 - - - 

Veiga, A 
61,00 53,00 4,00 2,00 - 1,00 1,00 - - 

Vilamartín de 

Valdeorras 
121,00 94,00 12,00 5,00 4,00 3,00 3,00 - - 

Total do GDR 

Valdeorras 
2.265,00 1.923,00 188,00 67,00 34,00 36,00 15,00 1,00 1,00 

% total do 

GDR 

Valdeorras  

85% 8% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 
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Unidades 

locais 

empresariais 

/n.º de 

empregados 

Total 
De 0 a 2 

asalariados 

De 3 a 5 

asalariados 

De 6 a 9 

asalariados 

De 10 a 19 

asalariados 

De 20 a 49 

asalariados 

De 50 a 99 

asalariados 

De 100 a 

249 

asalariados 

250 ou máis 

asalariados 

Ourense 26.554,00 22.379,00 2.314,00 873,00 588,00 286,00 75,00 29,00 10,00 

Galicia 227.458,00 189.244,00 20.608,00 7.935,00 5.492,00 2.940,00 764,00 352,00 123,00 

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais (2014) 
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Dentro da estratexia do GDR, a estrutura das explotacións agrarias ten unha 
especial relevancia, posto que establece as condicións que permitirán a proposta de 
accións innovadoras que melloren a viabilidade e a competitividade das devanditas 
explotacións, e constitúen o xerme para o avance da investigación, a innovación e a 
mellora dos servizos ecosistémicos. 
 
Deterémonos nunha análise detallada da SAU na sección dedicada aos indicadores 
ambientais.  
 
No entanto, paga a pena anticipar que, tomando como base os datos do IGE (2009), 
no caso das explotacións agrarias, a porcentaxe destas sen terras2 é moi pouco 
relevante. As explotacións de entre 0,1 e 5 hectáreas constitúen os casos máis 
numerosos (71 % do total), aínda que hai que destacar os casos do Bolo e A Veiga, 
onde atopamos explotacións agropecuarias de gran tamaño, e onde as explotacións 
de máis de 5 hectáreas representan o 49 % e o 71 % dos casos, respectivamente. 
 
O municipio do Bolo ten unha superficie de viñedo aproximada de 120 hectáreas e o 
da Veiga caracterízase por unha extensa cabana gandeira, como se verá a 
continuación. 

 

                                                           
2
 Enténdese por explotación agrícola sen terras a que con menos de 0,1 ha posúa, en total, unha ou máis 

cabezas de gando vacún; dous ou máis cabezas entre gando cabalar, mular ou asnal; seis ou máis 
cabezas entre gando ovino ou caprino; dous ou máis cabezas de gando porcino; cincuenta ou máis aves 
entre galiñas, pavos, patos, ocas, pintadas, pombas, paspallás, faisáns e perdices criadas en catividade; 

trinta ou máis coellas nais; dez ou máis colmeas. Este gando pode estar en zonas rurais ou urbanas. 



 

  

46 

46 

 

 

  

Total 
Explotacións 

sen terras 

% sobre total 

de 

explotacións 

Explotacións con terras 

 

  

Total >=0,1 a 5 < >=5 a 10 < >=10 a 20 < >=20 a 50 < >=50 

% 0,1 a 5 ha 

sobre o 

total 

 

Galicia 81.174 2.203 3% 78.971 37.857 15.297 13.503 10.033 2.281 

 32009 Barco de Valdeorras, O 129 1 1% 128 104 12 9 2 1 81% 

32015 Bolo, O 166 2 1% 164 83 32 28 16 5 51% 

32017 

Carballeda de 

Valdeorras 38 3 8% 35 28 3 2 1 1 
80% 

32038 Larouco 71 0 0% 71 56 13 1 0 1 79% 

32060 Petín 45 1 2% 44 34 6 3 0 1 77% 

32072 Rúa, A 73 2 3% 71 55 7 7 2 0 77% 

32073 Rubiá 233 1 0% 232 204 23 4 0 1 88% 

32083 Veiga, A 98 6 6% 92 27 18 18 18 11 29% 

32088 Vilamartín de Valdeorras 126 3 2% 123 99 13 7 2 2 80% 

 

Fonte: IGE – INE, Censo Agrario (2009) 
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MUNICIPIO 
EXP 

AGRÍCOLAS 

EXP 

GANDEIRAS 
EXP TOTAIS 

EXP 

PRIORITARIAS 

BARCO VALDEORRAS 

(O) 
149 246 395 7 

BOLO (O) 105 113 218 21 

CARBALLEDA DE 

VALDEORRAS 
46 64 110 4 

LAROUCO 26 37 63 3 

PETÍN 157 31 188 3 

RÚA (A) 73 74 147 3 

RUBIÁ 319 132 451 9 

VEIGA (A) 29 157 186 28 

VILAMARTÍN 

VALDEORRAS 
74 102 176 19 

Total do GDR Valdeorras 978 956 1.934 97 

Ourense 13183 9926 23109 1519 

Fonte: Consellería de Medio Rural (2016) 

Con todo, segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Rural (2016), 
Rubiá e O Barco concentran o maior número de explotacións agropecuarias. Rubiá, O 
Barco e Petín destacan especialmente polo número de explotacións agrícolas, 
mentres que O Barco e A Veiga destacan polo número de explotacións gandeiras. 
 
De feito, o Concello da Veiga está a valorar a creación dunha marca de calidade 
para a carne producida nas explotacións locais. A creación da marca de calidade 
suporá un forte impulso para as granxas deste municipio, cuxos propietarios tamén se 
verán beneficiados coas visitas que un veterinario realizará ao concello, co que se 
recupera, en certo sentido, a antiga Oficina de Extensión Agraria. Durante a súa 
estancia, ofrecerá información aos gandeiros, ademais de tramitar todas as solicitudes 
que precisen. 
 
Os produtores tamén deberán poñer algo da súa parte para fomentar a actividade 
gandeira. Este colectivo debe sumarse a unha asociación, impulsada co obxectivo de 
aumentar os beneficios dos seus asociados grazas á súa unión. A realización 
conxunta de traballos e de compras son só algúns dos factores que favorecerán un 
abaratamento e aforro dos custos das explotacións. 
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Recursos e infraestruturas asociados ao turismo 
A análise dos datos asociados a establecementos e prazas turísticas revela que a 
oferta hoteleira da zona representa unicamente o 9,7 % das prazas a nivel provincial. 
A oferta está desigualmente distribuída, de forma que O Barco e A Veiga concentran a 
maior parte dos establecementos e as prazas, mentres que concellos como Rubiá, 
Larouco e Petín non teñen praza ningunha nin establecemento hoteleiro. 
 

 

Establecementos Prazas 

Galicia 3.002 128.902 

Ourense 339 9645 

Barco de Valdeorras, O 15 373 

Bolo, O 2 20 

Carballeda de Valdeorras 1 14 

Larouco 0 0 

Petín 0 0 

Rúa, A 8 207 

Rubiá 0 0 

Veiga, A 10 245 

Vilamartín de Valdeorras 3 74 

Total do GDR 39 933 

% GDR / Total da 

provincia 11,5% 9,7% 

Fonte: IGE- Consellería de Cultura e Turismo.  
Dirección Xeral para o Turismo. Directorio de empresas e actividades turísticas (2013) 

 

 
A nivel cualitativo, os recursos de Valdeorras para o desenvolvemento de 
determinadas fórmulas de turismo (turismo natural, rural, de montaña e cinexético) son 
moi destacables. 
 
RECURSOS NATURAIS 
Serra da Enciña 
Encaixada nos vales do río Sil, a serra da Lastra e os seus cumes de roca calcaria son 
unha rareza na paisaxe galega, onde se impón o granito. 
 
Pala Cumbeira, Pala da Raposa, Pala Pereda, Pala Cubelas... No parque hai 
innumerables grutas, que aquí se chaman “palas”, polo que se converteu en lugar de 
peregrinación de espeleólogos e afeccionados. Nestas grutas, un reino máxico de 
estalactitas e estalagmitas, están algunhas das maiores colonias de morcegos de 
España. O parque é tamén un refuxio ornitolóxico. 
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A flora de Enciña da Lastra é un tanto peculiar en Galicia, xa que ten certas 
características mediterráneas. Bosques de aciñeiras, castiñeiros, prados perfumados 
co aroma do tomiño silvestre e máis de 25 especies de orquídeas. 
 
Pena Trevinca 
Situadas ao leste da provincia de Ourense, as montañas de Trevinca son un espazo 
natural protexido que ocupa case 25 000 hectáreas. Os seus cumes, de máis de 2000 
metros de altitude e nevadas no inverno, acollen o teito de Galicia, Pena Trevinca 
(2127 m), no concello da Veiga. Existen tamén no macizo lagoas glaciares como 
Ocelo e A Serpe, de augas purísimas e cristalinas. Estas son montañas que apenas 
mostran a pegada do ser humano. 
 
RECURSOS PATRIMONIAIS 
A comarca de Valdeorras conta cun vasto patrimonio cultural patrimonial de orixe 
romana, de carácter relixioso, e exemplos notables de arquitectura civil, que foron 
magnificamente descritos en Valdeorras: Descúbrea (guía turística da comarca 
publicada pola Deputación de Ourense). 
 
No entanto, merecen unha especial atención dous recursos que determinaron o 
florecemento e posterior mantemento destes: a Vía Nova Romana e o Camiño de 
Inverno. 
 

 A Vía Nova Romana, unha das vías romanas máis importantes do noroeste de 
Hispania, que formaba parte da rede de estradas principais do Imperio, 
atravesa a comarca de Valdeorras. Desde o punto de vista do seu valor 
artístico, destaca polo gran número de miliarios que conserva en bo estado. 
Tres municipios da comarca conservan pontes de orixe romana. Unha é a 
ponte da Cigarrosa sobre o río Sil, entre a Rúa e Petín, reconstruída no século 
XVI, e que conservou unha pequena parte da súa fábrica romana orixinal, con 
varias fileiras de perpiaños nun dos piares. 
A ponte de Regueiral, en Rubiá, forma parte do trazado da Vía XVIII; hai 
indicios de que foi parcialmente remodelada no século XIV e reconstruída a 
principios do XIX. 
No espazo denominado os Cóbados de Larouco, entre os municipios de 
Larouco, Trives e Manzaneda, atópase un trazado especialmente sinuoso da 
Vía Nova desde o que se pode ver, sobre o río Bibei, unha ponte romana 
construído na época de Trajano e que aínda está en uso, Ponte Bibei, 
localizada no municipio veciño da Pobra de Trives, que ten tres arcos de 
distinta altura e mide 75 metros de longo e 22 de alto na parte central. Foi 
declarada monumento histórico-artístico en 1931. Nas súas proximidades hai 
dous miliarios da Vía XVIII de Antonino. 

 
 O Camiño de Inverno, como rúa do Camiño de Santiago, é unha ruta de 

peregrinación a Santiago, pola que optaban moitos peregrinos, ao entrar en 
Galicia, sobre todo na época invernal, para evitar atoparse co dificultoso paso 
dos cumes nevados do Cebreiro. 
 
Cando o camiñante deixa o albergue de Ponferrada, antesala das terras 
galegas, preséntanselle dúas opcións para continuar ata a tumba do Apóstolo: 
unha, seguir de fronte, polo Camiño Francés; outra, desviándose á esquerda, 
polo Camiño de Inverno. Este último segue, practicamente, a canle natural que 
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marca o río Sil, por unhas cotas máis baixas do terreo, o que o converte nun 
camiño natural de comunicación entre Galicia e a meseta castelán-leonesa. 
Unha ruta que foi seguida polos diferentes pobos ao longo da historia, desde 
os romanos ás tropas napoleónicas francesas, para facer as súas incursións en 
terras galegas. E tamén a que seguiu o primeiro trazado da liña férrea para 
entrar en Galicia, a liña Palencia-A Coruña, inaugurada en 1883. 
Ao longo duns 210 km percorrerá as catro provincias galegas, tras deixar a 
comarca leonesa do Bierzo. Fai a súa entrada en Galicia pola comarca ourensá 
de Valdeorras, segue polo sur da provincia de Lugo e, xa nos contrafortes do 
monte Faro, entra na comarca pontevedresa do Deza, onde se une en Lalín 
(albergue da Laxe) ao camiño Sanabrés ou Mozárabe, ata Santiago de 
Compostela. 
 
Ademais do río, un fiel acompañante, en gran parte do percorrido hai dúas 
singularidades que identifican esta ruta: unha cruza o parque arqueolóxico das 
Medulas, declaradas Patrimonio da Humanidade; outra atravesa gran parte da 
Ribeira Sacra, polo sur lucense, salpicada do maior número de igrexas 
románicas galegas, situadas, na súa maior parte, nos impresionantes canóns 
do río Sil e nas ladeiras do río Miño. 
 
A ruta foi recoñecida oficialmente a través da Lei de patrimonio cultural de 
Galicia en datas recentes (Lei 5/2015, de 4 de maio). 
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1.3. Indicadores ambientais 

En liña coa batería de indicadores propostos no anexo IV do Regulamento, nos 
indicadores do PDR e en sistema complementario, ao longo da seguinte sección 
analizaremos: 
 A superficie agrícola (indicador C18 do anexo IV)  e a superficie agrícola utilizada 

(SAU)  
 O territorio en Rede Natura (indicador C34) 
 A superficie forestal (indicador C29) 

Superficie agraria utilizada (indicador C1, anexo IV) 
A determinación da superficie agraria existente e utilizada é un indicador básico para 
contribuír á conservación e á mellora do medio natural a través dunha xestión eficiente 
dos recursos naturais. Ademais, a explotación da superficie agraria é o xerme 
necesario para implementar medidas innovadoras que melloren a competitividade do 
tecido produtivo do territorio. En definitiva, son a condición necesaria para a 
innovación agropecuaria e forestal, e unha condición necesaria para contribuír á 
mellora na xestión eficiente de recursos naturais. 
 
Para a súa análise, debemos recorrer á batería de datos dispoñibles no seu ano máis 
recente: o Censo Agrario de 20093. 
 
A superficie agraria do GDR Valdeorras supón o 6 % da provincia de Ourense e a 
superficie agraria utilizada (SAU) tamén supón o 6 % provincial. Atendendo ao réxime 
de posesión, na maior parte dos casos a superficie agraria é de propiedade privada, 
excepto no caso de Carballeda de Valdeorras e A Veiga, onde o réxime de propiedade 
non chega ao 50 % 
 

  

                                                           
3
 Os datos de 2016 facilitados pola Consellería de Medio Rural permiten diferenciar entre tipos de 

explotacións en cada concello. No entanto, deles non se pode extraer información sobre a SAU.  
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Fonte: IGE, Censo Agrario (2009) 

 

 

 

  

 

SAU 

segundo 

réxime de 

posesión 

2009 

Superficie 

agrícola 

total 

Superficie 

agrícola 

utilizada  

% SAU 

sobre 

total da 

superficie 

agrícola 

Propiedade 

% 

propiedade 

sobre o 

total 

Arrendamento 

Parcería 

e  outros 

réximes 

de 

posesión 

Barco de 

Valdeorras, 

O 

588,00 462 79% 442 96% 7 14 

Bolo, O 1.695,00 1.187 70% 970 82% 110 107 

Carballeda 

de 

Valdeorras 

310,00 257 83% 40 16% 210 7 

Larouco 294,00 227 77% 167 74% 53 7 

Petín 200,00 153 77% 120 78% 14 19 

Rúa, A 296,00 277 94% 255 92% 4 18 

Rubiá 1.198,00 519 43% 462 89% 13 44 

Veiga, A 2.478,00 2.055 83% 862 42% 1.055 138 

Vilamartín 

de 

Valdeorras 

563,00 459 82% 389 85% 37 33 

GDR 

Valdeorras 
7.622,00 5.596 73% 3.707 66% 1.503 387 

Ourense 124.634,00 95.679 77% 63.245 

 

18.734 13.700 

Galicia 914.853,00 647.598 71% 457.384 

 

108.699 81.515 
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Fonte: IGE, Censo Agrario (2009) 

 
As terras para pastos permanentes concentran os usos do 49 % do total da superficie 
agrícola, con especial importancia na Veiga onde, como xa comentamos, é 
especialmente relevante a cabana de gando. 
 
O segundo uso máis relevante é o agrícola, sobre todo na Rúa, O Barco e Vilamartín 
de Valdeorras. 
 
Paga a pena deterse nunha análise dos usos agrícolas e gandeiros da zona a nivel 
cualitativo, pois determinan a estrutura produtiva da zona. 
  

  2009 

  Total 
Terras 

labradas 
% total 

Terras para 

pastos 

permanente

s 

% total 

Especies 

arbóreas e 

forestais 

% total 

Outras 

terras non 

forestais 

Barco de 

Valdeorras

, O 

588,00 358,00 61% 104,00 18% 75,00 13% 51,00 

Bolo, O 1.695,00 290,00 17% 897,00 53% 260,00 15% 249,00 

Carballeda 

de 

Valdeorras 

310,00 33,00 11% 224,00 72% 23,00 7% 31,00 

Larouco 294,00 148,00 50% 79,00 27% 25,00 9% 42,00 

Petín 200,00 91,00 46% 63,00 32% 16,00 8% 31,00 

Rúa, A 296,00 222,00 75% 55,00 19% 7,00 2% 12,00 

Rubiá 1.198,00 285,00 24% 234,00 20% 564,00 47% 115,00 

Veiga, A 2.478,00 109,00 4% 1.946,00 79% 338,00 14% 85,00 

Vilamartín 

de 

Valdeorras 

563,00 302,00 54% 157,00 28% 50,00 9% 55,00 

GDR 

Valdeorras 
7.622,00 1.838,00 24% 3.759,00 49% 1.358,00 18% 671,00 

Ourense 

124.634,0

0 
31.708,00 25% 63.971,00 51% 18.276,00 15% 10.679,00 

Galicia 

914.853,0

0 

199.749,0

0 
 

447.850,00 

 

202.492,0

0 
 

64.762,00 
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Superficie forestal 
A superficie forestal de Valdeorras ten unha importantísima dimensión dentro do 
conxunto da superficie agraria. Así, os cultivos leñosos (entre os que se atopa a 
castaña) e a superficie forestal representan un 76 % do conxunto da superficie agraria. 
Iso supón unha oportunidade para a procura de usos alternativos da superficie forestal 
e para a implementación de innovacións tecnolóxicas ou de proceso en sectores 
agrarios en crecemento dentro da comarca, como é o caso da castaña. 
 

  

 

Superficie 

total 
Terras de cultivo 

Prados 

e 

pastos 

Outras 

superficies 

Superficie 

forestal 

Distribución xeral de 

terras (ha). Consellería de 

Medio Rural (2013) 

Cultivos 

herbáceos 

Cultivos 

leñosos 

Outras 

terras de 

cultivo 

Cultivos 

asociados 

e 

sucesivos 

   Allariz-

Maceda 38.215 3.715 476 334 388 7.047 3.327 23.705 

Baixa Limia 53.046 645 429 136 102 9.057 9.340 33.541 

O Carballiño 55.243 1.821 746 273 300 7.307 5.936 39.459 

A Limia 80.177 15.377 338 2.572 481 12.468 7.734 42.170 

Ourense 62.315 1.988 2.834 428 373 6.206 10.172 41.061 

O Ribeiro 40.710 475 1.644 92 65 618 4.157 33.788 

Terra de 

Caldelas 31.325 343 245 158 94 8.096 1.963 20.615 

Terra de 

Celanova 50.886 1.727 1.075 309 310 7.474 5.594 35.017 

Terra de 

Trives 43.170 451 1.207 166 33 12.611 3.137 25.632 

Valdeorras 96.903 796 6.263 180 114 12.513 9.457 67.809 

Verín 100.719 2.159 5.498 1.126 189 10.397 8.122 73.607 

Viana 74.631 1.247 3.054 410 55 16.211 6.636 47.128 

Ourense 727.341 30.743 23.807 6.185 2.503 

110.00

4 75.573 483.531 

Galicia 2.957.841 365.750 61.336 21.089 63.807 

443.07

7 327.796 1.802.600 

% Valdeorras 

sobre total 

provincial 

  

26% 

    

14% 

% leñosos & 

forestais 

sobre total 

  

     

76% 
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Superficie en Rede Natura 2000 
Segundo datos do IGE (2012) e do IET, o 16,5 % da superficie do GDR Valdeorras 
atópase baixo algún réxime de protección, como parte da Rede Natura 200, ou coa 
protección e regulación de lagoa das figuras da Rede Galega de Espazos Naturais 
(RGEN). 
 

Superficie protexida 

baixo algunha figura 

de protección (2012) 

Superficie terrestre protexida de 

cada categoría de clasificación 

Porcentaxe de superficie terrestre 

protexida de cada categoría de 

clasificación 

RGEP RN2000 OFRI RGEP  RN2000  OFRI 

Galicia 358.895,00 354.411,43 614.432,19 12,14 11,99 20,78 

Barco de Valdeorras, 

O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bolo, O 2.998,81 2.998,81 0,00 32,90 32,90 0,00 

Carballeda de 

Valdeorras 3.239,04 3.239,04 0,00 14,55 14,55 0,00 

Larouco 443,85 443,85 0,00 18,74 18,74 0,00 

Petín 165,76 165,76 0,00 5,44 5,44 0,00 

Rúa, A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rubiá 3.151,69 1.742,10 0,00 31,31 17,31 0,00 

Veiga, A 10.523,77 10.523,77 0,00 36,23 36,23 0,00 

Vilamartín de 

Valdeorras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valdeorras 20.522,92 19.113,33 0,00 17,40 15,65 0,00 

Ourense 133.266,49 129.182,61 84.136,58 

   % Valdeorras sobre 

prov. Ourense 15% 15% 0% 

   Fonte: IGE - Instituto de Estudos do Territorio. Indicadores de seguimento das Directrices de 
Ordenación do Territorio (2012) 

 
O que tradicionalmente se percibiu como unha limitación ao desenvolvemento 
económico é, con todo, unha oportunidade ou recursos ao servizo do 
desenvolvemento de modelos alternativos de actividade económica.  
Así, durante as mesas sectoriais desenvolvidas entre os meses de maio e xuño de 
2016, os propios representantes das asociacións económicas apuntaron a necesidade 
do desenvolvemento do turismo de montaña e do de caza e pesca como posibles 
fórmulas de desenvolvemento económico sustentable da comarca, aproveitando así 
os importantes recursos naturais ofrecidos polas contornas do ENP de serra da Enciña 
e de Pena Trevinca. 
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PARTE III. ESTRATEXIA 
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1. ANÁLISE DE NECESIDADES DE 

DESENVOLVEMENTO E POTENCIAL DA ZONA DE 

ACTUACIÓN DO GDR VALDEORRAS 
Con base nos resultados obtidos da análise do territorio, as achegas da cidadanía a través 
da web www.gdrvaldeorras.es e as mesas sectoriais celebradas cos representantes políticos 
dos concellos e cos axentes económicos e sociais para a validación da información de 
carácter secundario do territorio, definíronse os principais puntos positivos e negativos dos 
seguintes aspectos clave para o desenvolvemento da zona: 
 

 Económicos 

 Demográficos 

 Formativos 

 Recursos 

 Históricos e culturais 
 

Proceso de análise de necesidades de desenvolvemento e potencial da zona de 
actuación do GDR 

 
 

 

 

  

Análise do 
territorio 

Definición 
dos aspectos 

positivos e 
negativos do 

territorio 

Análise 
DAFO 

Detección de 
necesidades 
do territoio 

PROCESO PARTICIPATIVO 

MESAS SECTORIAIS ACHEGAS Á WEB 

http://www.gdrvaldeorras.es/
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1.1 Económicos 

 

 
ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
Desemprego estrutural (afecta en 
particular a xente nova e mulleres). 
 
Dificultades para xerar emprego neto. 
Desde finais de 2007 ata o ano 2015 
recortouse un 14,8 % o número de 
afiliacións  á Seguridade Social, aínda 
que os municipios do Barco (-12,5 %) e 
da Rúa (-12,3 %) apenas se afastan da 
media estatal e autonómica. 
 
Forte crecemento no número de 
desempregados como consecuencia da 
crise económica. O número de parados 
incrementouse desde xaneiro do ano 
2008 nun 42,2 %. 
 
Valdeorras é a única comarca ourensá 
na que o número de afiliados é 
practicamente o mesmo que o de 
pensionistas. É a segunda co número 
máis alto de pensionistas, só detrás da 
comarca de Ourense. O diferencial a 
favor dos pensionistas creceu un 0,6 % 
en 2014 e preto dun 4 % no acumulado 
desde 2011. 
 

A crise económica afectou ás taxas de 

actividade e ocupación da poboación 

da comarca que viña experimentado 

unha evolución positiva sobre todo nos 

municipios do Barco e A Rúa. 
 
Escaseza de tecido empresarial 
moderno e diversificado cunha 
excesiva concentración na minería, que 
limita o desenvolvemento de novos 
postos de traballo noutras actividades 
pouco explotadas na comarca (turismo, 
agriculturas ecolóxica, produción 
vitivinícola, castañas, mel, arandos,  
gandería,enerxías renovables etc. 

 
Descenso comarcal do paro nun 5,5 %  
desde xaneiro de 2015 ata xaneiro de 
2016. Esta baixada interanual produciuse 
en sete dos nove concellos (todos  
excepto Larouco e A Veiga). Dous 
municipios, Petín e Vilamartín de 
Valdeorras, restaron parados e 
presentaron o maior descenso entre os 
92 concellos ourensáns co -18,3 %. 
 
No ano 2015 foi a cuarta comarca da 
provincia con mellor contribución á 
rexeneración de emprego, cun 
crecemento do 0,74 %, só superado por 
Terra de Caldelas (2,1 %), Ourense 
(1,1 %) e Allariz-Maceda (1 %). 
 
Leve recuperación da actividade no 
sector inmobiliario e da construción, 
cunha incidencia directa no sector da 
lousa (diminución do volume de negocio, 
destrución do emprego...). En 2015 
recuperouse un 9 % do emprego da 
construción. 
 
O sector industrial sostiña no ano 
2015 máis da cuarta parte, 27,3 %, do 
emprego total da comarca, malia que 
non repetiu o bo comportamento do ano 
2014, cando tivo un crecemento laboral 
do 2,1 %. 
 
A extracción e a transformación da 
pedra fan posible que as proporcións 
de emprego industrial en Valdeorras 
dupliquen as existentes na maior parte 
de Galicia. 
 
O sector servizos é o segundo motor 
laboral, detrás da construción. No ano 
2015 impulso un 1,6 % do novo emprego. 
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ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
Existe unha certa limitación na 
capacidade de introducirse en novos 
mercados, tanto nacionais como 
internacionais, que lle resta vantaxes 
competitivas con respecto a outras 
comarcas con maiores capacidades de 
internacionalizarse. 
 
Incremento das esixencias ambientais, 
cunha lexislación e unhas normativas que 
limitan a capacidade extractiva, 
incrementan os custos e esixen un maior 
esforzo investidor para adaptarse ás 
devanditas esixencias. 
 
Baixa porcentaxe de empresas con 
certificación de calidade, xestión 
ambiental, saúde e seguridade 
alimentaria. 
 

Existen dificultades para atraer man de 

obra cualificada debido ao baixo 

atractivo da comarca (excesivas 

distancias coas capitais de provincia, falta 

de oferta cultural, de lecer etc). 
 
Sector primario moi pouco 
competitivo, como resultado da 
globalización de mercados agrarios. 
 
Perda paulatina da importancia do 
sector agrario nas relacións cos 
sectores terciario e secundario. 
 
Escaso dimensionamento e 
capitalización das empresas agrarias. 
 
Forte competencia internacional no 
sector vitivinícola que limita o 
crecemento das exportacións dos viños 
da comarca (DO Valdeorras). 
 
Redución dalgunha das liñas e fondos 
públicos europeos que limita a 
capacidade de desenvolvemento de 
determinados segmentos da actividade 
relevantes na comarca. 

 
Importante peso da comarca de 
Valdeorras no valor engadido bruto 
(VAB) do total galego. A actividade de 
extracción de lousa é a máis relevante. 
Os municipios da Veiga, Rubiá e 
Carballeda son os que máis VAB xeran 
por habitante. 
 
Boa calidade dos produtos/servizos 
ofrecidos polas empresas da comarca 
que lles proporciona un punto forte fronte 
aos seus competidores. 
 
Alto interese polo desenvolvemento 
futuro de innovacións entre as 
empresas da comarca, o que mostra 
unha importante predisposición a seguir 
innovando para ser cada vez máis 
competitivos. 
 
Tendencia crecente á modernización 
tecnolóxica nos procesos de 
extracción e elaboración da lousa que 
favorece a automatización dos procesos 
produtivos para incrementar os niveis de 
eficiencia e produtividade, o que permite, 
ademais, unha redución dos niveis de 
residuos xerados e a súa posterior 
reciclaxe/reutilización. 
 
Os empresarios da comarca valoran 
como importante a necesidade de 
flexibilidade e a capacidade de 
adaptación das empresas aos cambios 
da contorna, sobre todo incidindo na 
situación económica actual para 
centrarse en novas actividades de maior 
valor engadido. 
 
Mantemento e redución dos custos de 
materias primas e subministracións. 
 
Segunda pensión media máis alta da 
provincia, tanto en homes como en 
mulleres, con 814,5 euros, co que os 
seus residentes superan en poder 
adquisitivo os do conxunto de Ourense 
(748,7 euros mensuais) e de Lugo (789,2 
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ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
 
Insuficiente desenvolvemento dunha 
cultura de cooperación. Percíbese un 
escaso asociacionismo e un elevado 
individualismo empresarial que dificulta o 
desenvolvemento de proxectos 
conxuntos. 
 
Elevado grado de atomización do 
tecido empresarial da comarca, no que 
predominan as estruturas de pequena 
dimensión e caracterizadas por unha 
importante dispersión e falta de 
profesionalidade. 
 
Insuficiente orientación estratéxica 
aos investimentos en I+D+i, o que limita 
a súa capacidade innovadora e a 
eficiencia dos procesos produtivos, aínda 
que existen empresas que realizan 
innovacións en terras de cultivos leñosos 
como o castiñeiro e os viñedos que 
incentivan a xeración de novas 
actividades na comarca. 
 
Insuficiente cultura emprendedora na 
comarca que limita as posibilidades de 
diversificación e de desenvolvemento 
de novas actividades. Éxodo de 
potenciais emprendedores a outros 
países ou zonas, xunto coa excesiva 
dependencia da economía comarcal 
respecto ao sector agrario e gandeiro. 
 
Dificultades económicas para que os 
concellos presten os servizos básicos 
e poidan abordar as dotacións en 
infraestruturas e equipamentos 
necesarios. 
 
 
 
 

euros mensuais). 
 
 
Os pensionistas valdeorreses seguen 
gañando poder adquisitivo, xa que esta 
comarca liderou a clasificación provincial 
de revalorización en 2011 (suba do 
2,2 %, tres décimas máis que na comarca 
de Ourense) e no acumulado entre 2011 
e 2014 (suba do 8,6 %, case dúas 
décimas máis que na comarca de 
Ourense). 
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1.2 Demográficos  

  

 
ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
Descenso paulatino no número de 
habitantes, desde o ano 2001. 
 
Emigración dos activos máis formados 
aos núcleos urbanos na procura de 
novas oportunidades.  
 
Elevada dispersión poboacional. Os 
municipios do Barco e A Rúa concentran 
o 68,68 % (datos do IGE 2015) da 
poboación total do territorio. En cambio, 
Larouco, A  Veiga e O Bolo son os 
municipios máis despoboados. 
 
Os núcleos rurais de maior tamaño e 
os urbanos son un polo de atracción 
que tende a absorber gradualmente a 
poboación dos municipios de pequeno 
tamaño. 
 
Valdeorras é unha das tres únicas 
comarcas, xunto con Ourense e O 
Carballiño, nas que creceu o censo de 
pensionistas desde o ano 2011 
(incremento do 0,6 %). 
 
Importantes taxas de mortalidade da 
poboación da comarca, superiores á 
media provincial e galega que, unidas á 
evolución negativa das taxas de 
natalidade, descobren dificultades na 
substitución xeracional. 
 
O peso relativo dos pensionistas 
sobre a poboación total é do 29,8 %, 
medio punto máis que a proporción para 
o conxunto da provincia. 

 
Despois da comarca de Ourense é a 
comarca da provincia onde os 
pensionistas representan unha menor 
porcentaxe da súa poboación total 
(29,76 %). 
 
É a comarca onde os pensionistas 
menores de 64 anos representan unha 
porcentaxe maior (máis do 25 % dos 
pensionistas). 
 
Cambio nas preferencias residenciais 
dalgúns habitantes do medio urbano 
(neorrurais, cidades dormitorio...). 
 
Alta consideración da calidade de vida 
no medio rural. 
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1.3 Formación 

 

 
ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
Escasa cualificación e 
profesionalización dos traballadores 
agrarios. 
 
Escaseza na prestación de servizos 
educativos de formación profesional 
en relación coas necesidades da 
comarca. Isto fai que os mozos non 
permanezan nas zonas rurais. 
 
Falta de políticas educativas 
adaptadas a unha nova realidade do 
mercado laboral. 
 
Carencias de formación e motivación 
en actividades de turismo-lecer e 
comercio que dificultan a modernización 
e o desenvolvemento destas actividades 
na comarca. 
 
Insuficiente orientación á obtención de 
certificacións de calidade, medio 
natural e prevención de riscos laborais 
no tecido empresarial da comarca, que 
limita a súa competitividade no mercado. 
 
Dificultades para a inserción da muller 
no mercado laboral na comarca, 
especialmente debido á falta de 
cualificación profesional. 
 
Insuficiente desenvolvemento de 
sistemas de xestión ambiental nas 
actividades da lousa, necesarios para 
impulsar a recuperación da paisaxe e 
doutros recursos naturais e minimizar así 
o impacto visual ou ambiental. 
 
 
 
 
 
 

 

Alto índice de formación técnica e 

cualificación profesional nas 

actividades da lousa que favorece a 

transferencia de coñecemento e saber 

cara aos recursos humanos menos 

cualificados. 
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ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
Deficiente formación dos recursos 
humanos nas actividades relacionadas 
co turismo, especialmente no dominio 
de diferentes idiomas, o que reduce a 
capacidade de dar un bo servizo a 
turistas estranxeiros. 
 
Escaso uso das TIC na actividade 
laboral. 
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1.4 Recursos 

 

 
ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
O territorio ten unha posición 
xeográfica periférica respecto a Galicia 
e conta con infraestruturas de estradas e 
ferrocarril que limitan a accesibilidade na 
comarca e os desprazamentos internos 
de persoas e mercadorías. 
 
Degradación nalgunhas zonas da 
paisaxe e doutros recursos naturais 
(augas, fauna, pesca, vexetación...) e 
escasa restauración/recuperación destes, 
especialmente en terreos afectados polas 
actividades extractivas industriais. 
 
Deficientes infraestruturas e servizos 
de telecomunicacións. Existen algúns 
centros de poboación sen banda larga 
para conexións a internet, o que limita o 
desenvolvemento da sociedade da 
información e dificulta a creación de 
novos proxectos empresariais. 
 
Insuficiente esforzo no 
desenvolvemento de plans de 
recuperación e reutilización do terreo 
ao finalizar a explotación das 
canteiras, para tratar de minimizar o 
impacto visual e ambiental sobre a 
contorna, ademais de promover a xestión 
común dos residuos xerados e o seu 
aproveitamento (decoración, artesanía, 
esculturas, enerxías...). 
 
Insuficiente dotación de equipamentos 
e servizos de apoio nos polígonos 
industriais e parques empresariais 
existentes. 
 
Excesiva dependencia da capital da 
provincia para a resolución de trámites 
administrativos e a prestación doutros 
servizos desenvolvidos polas 
administracións públicas. 
 
Importantes carencias na oferta 

 
Importantes recursos paisaxísticos e 
naturais, como as montañas de 
Trevinca, considerado como lugar de 
especial conservación e zona de especial 
protección para as aves; e espazos de 
gran valor ecolóxico, como o Parque 
Natural da Serra da Enciña da Lastra, as 
serras de Rubiá e Pena Trevinca. 
 
Existencia de numerosos recursos 
naturais renovables e non renovables 
susceptibles dalgún tipo de 
aproveitamento. 
 
Importantes iniciativas de avance das 
infraestruturas de comunicación por 
estrada co proxecto da autovía A-76 
entre Ponferrada e Ourense. Fomento 
aprobou recentemente a conexión entre a 
N-120 e a N-536 de Sobradelo e O Barco 
de Valdeorras 
 
Entrada en funcionamento da liña 
ferroviaria de alta velocidade (AVE). O 
seu paso pola comarca mellora o 
transporte de viaxeiros e libera as liñas 
actuais de pasaxeiros e o seu uso como 
transporte de mercadorías. 
 
Importancia da comarca como punto 
de enlace de Galicia coa meseta e o 
resto do mercado español. 
 
Favorables condicións orográficas e 
ambientais do territorio na comarca 
para o desenvolvemento de proxectos 
empresariais relacionadas con fontes de 
enerxía renovables como a eólica, a 
biomasa, a hidráulica, a solar ou a 
fotovoltaica.  
 
Importante peso da comarca de 
Valdeorras na produción galega de 
castañas, produto de recoñecido 
prestixio e amparo baixo a indicación 
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ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

hoteleira e de aloxamento que 
dificultan a estancia/permanencia de 
turistas na comarca, o que reduce os 
ingresos potenciais derivados da 
actividade turística. 
 
Baixa presenza dunha oferta turística 
estruturada na comarca, que limita o 
desenvolvemento de actividades 
turísticas (restauración, museos, cines, 
actividades deportivas e de lecer...) e un 
maior aproveitamento dos recursos 
naturais e paisaxísticos da comarca 
(turismo cinexético, gastronómico e 
enolóxico, turismo histórico-cultural...). 
 
Falta de recursos de educación infantil 
(0-3 anos). 
 
 
 

xeográfica protexida (IXP) “Castaña de 
Galicia”.  
 
Recoñecemento do botelo como IXP, o 
que supón un incentivo ao 
desenvolvemento da industria cárnica, 
favorecida polas condicións edafolóxicas 
e climáticas da comarca, así como pola 
dispoñibilidade de superficie para 
sustentar explotacións rendibles. 
 
Importante desenvolvemento da 
agricultura e a gandería ecolóxica, con 
moi boa aceptación por parte da 
sociedade, que incentiva o consumo de 
produtos delicatessen e de alto valor 
engadido derivados da vide, a castaña ou 
a carne de vacún, entre outros. 
 
Potencial aproveitamento de axudas 
da UE, como os fondos LEADER, para 
impulsar o turismo industrial, a través do 
fomento da implicación de empresas da 
lousa, adegas e centrais hidroeléctricas 
no desenvolvemento dunha oferta 
turística complementaria ao turismo rural 
na comarca (turismo industrial baseado 
en rutas enolóxicas, visitas a canteiras 
e plantas de transformación da lousa, 
creación dun museo da lousa...). 
 
Existencia do Centro Tecnolóxico da 
Lousa con potencial para impulsar a 
innovación de produtos, o 
desenvolvemento de novos usos e 
aplicacións, a investigación sobre 
características técnicas para mellorar a 
súa calidade ou fomentar a 
modernización tecnolóxica das empresas. 

 
Creación da Asociación Ruta do Viño 
de Valdeorras, que complementa a 
promoción do viño que fai o Consello 
Regulador coa explotación turística e a 
posta en marcha do Consorcio de 
Turismo e o xeodestino Trives-Valdeorras 
centrado nas potencialidades turísticas 
da comarca. 
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ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

Dotación sanitaria alta.Todos vos 
concellos contan cun centro de saúde 
pertencente ao sistema público de 
asistencia sanitaria. No Barco atópase o 
Hospital Comarcal de Valdeorras. 
 
O territorio de Valdeorras dispón de 
varios centros asistenciais públicos e 
persoais. No área de atención a nenos e 
mulleres, a comarca conta con nove 
centros. 
 
Hai máis de 50 instalacións ou 
espazos de lecer repartidos por todos os 
concellos da comarca. 
 
O parque de vivendas é relativamente 
novo en relación con outras 
poboacións do territorio galego. 
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1.5 Históricos e culturais 

 

 
ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 
Forte vinculación da comarca con 
Castela e León e, en concreto, coa 
cidade de Ponferrada, debido á súa 
proximidade xeográfica e sentimento de 
abandono do resto de Galicia pola 
situación deficitaria das infraestruturas de 
comunicación. 
 
Escasa difusión do patrimonio 
histórico e cultural. 
 
Desvinculación da poboación co 
territorio. Perda do saber e da cultura 
tradicional ligada ao medio rural. Forte 
vinculación da comarca con Castela e 
León e, en concreto, coa cidade de 
Ponferrada, debido á súa proximidade 
xeográfica e sentimento de abandono do 
resto de Galicia pola situación deficitaria 
das infraestruturas de comunicación. 
 
Escasa difusión do patrimonio 
histórico e cultural. 
 
Desvinculación da poboación co 
territorio. Perda do saber e da cultura 
tradicional ligada ao medio rural. 

 
A comarca de Valdeorras atesoura 
importantes bens patrimoniais 
materiais e inmateriais. Restos romanos 
e prerromanos, edificios relixiosos e civís, 
xunto a un cúmulo de tradicións e 
manifestacións populares, forman parte 
do rico patrimonio cultural destas terras. 
 
Conservación duns valores culturais e 
etnográficos rurais únicos. 
 
Importante número de elementos de 
gran riqueza arquitectónica, como a  
Casa Grande de Viloria (O Barco), a zona 
antiga de Petín, o Castelo do Bolo, o 
Pazo dos Flores no Castro ou o Pazo de 
Rubiá. 
 
Posta en marcha de iniciativas de 
interese etnográfico como a Rede 
Etnográfica da Veiga, na que se fai 
unha aposta pola conservación de 
edificacións nas que se exerceron oficios 
tradicionais. 
 
Conta cun importante número de Bens 
de Interese Cultural (BIC): castelo, 
fortaleza do Castro (O Barco de 
Valdeorras), Santuario da Nosa Señora 
das Ermidas (O Bolo) ou Ponte da 
Cigarrosa entre A Rúa e Petín. 
 
Importante número de instalacións 
culturais, especialmente no Barco, como 
o Teatro Municipal Lauro Olmo (integrado 
na Rede Galega de Teatros e Auditorios), 
o Centro Comarcal de Valdeorras 
(exposición multimedia de carácter 
permanente), a sala de exposicións de 
Afundación e a Galería, bibliotecas 
municipais... 
 
Numerosas festas patronais, como a do 
Cristo (O Barco), San Xoán (O Bolo), San 
Antonio Abad e San Xosé en Petín, a 
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ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

Ascensión en Rubiá ou a Romaría do 
Cristo da Ascensión na Veiga. 
 
Importante número de feiras de 
carácter local e temático. 
 
Celébrase un importante número de 
festas gastronómicas (viño de 
Valdeorras, carneiro, vitela...). 
 
Conta cun festival do cinema 
denominado “Petín, un pobo de cine”. 
 
Progresiva toma de conciencia sobre o 
valor do patrimonio histórico-cultural 
rural. 
 
Conservación dunha forma de vida 
rural con apreciables valores sociais e 
culturais. 
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2. ANÁLISE DAFO 
 
Con base na análise dos aspectos positivos e negativos da zona de actuación que compón o GDR 7, extráense as principais 
fortalezas, debilidades, oportunidades e ameazas (análise DAFO). 
 

 
DEBILIDADES 

 
AMEAZAS 

 
Dificultades para xerar emprego neto 
 
Problemas demográficos (descenso da poboación, crecemento no 
número de pensionistas, envellecemento da poboación, emigración 
dos nativos) 
 
Elevada dispersión poboacional, con dous polos de atracción: A 
Rúa e O Barco 
 
Perda de importancia do sector agrario 
 
Escasa dimensión das empresa do sector  agrario 
 
Atomización do tecido empresarial 
 
Falta dunha oferta turística estruturada 
 
Importantes carencias na oferta de hostalería e aloxamento 
 
Escaso aproveitamento do sector da madeira 
 
Problemas formativos, especialmente entre os máis novos 

 
Descoñecemento, no exterior do territorio, do rico patrimonio 
histórico e cultural deste 
 
Consecuencias negativas da crise económica en termos de 
emprego, competitividade, poder adquisitivo etc. 
 
Incremento da intensidade competitiva en sectores estratéxicos do 
territorio, como a extracción lousa e a produción vitivinícola. 
 
Insuficiente nivel de desenvolvemento de infraestruturas e servizos 
loxísticos, que incide de xeito moi negativo no illamento do territorio 
candidato a GDR Valdeorras con respecto a outros territorios da 
comunidade galega 
 
Degradación da paisaxe, principalmente como consecuencia da 
actividade mineira 
 
Posición xeográfica periférica do territorio respecto ao resto da 
Comunidade Galega 
 
Dificultades no acceso a financiamento alleo 
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DEBILIDADES 

 
AMEAZAS 

 
Importantes carencias da oferta turística  
 
Escaso aproveitamento industrial da madeira e outros 
recursos/produtos do monte 
 
Degradación dalgunha das zonas de paisaxe e doutros recursos 
naturais 
 
Insuficiente desenvolvemento dunha cultura de cooperación 
 
Elevado grado de atomización do tecido empresarial da comarca 
 
Baixo nivel de asociacionismo 
 
 

Maior esixencia medioambiental, que limita a capacidade de acción 
da industria extractiva 
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FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
Importante peso do sector industrial, vinculado principalmente coa 
extracción da lousa 
 
Segunda pensión máis alta da provincia de Ourense 
 
Importantes recursos paisaxísticos e naturais como o Parque 
Natural da Serra da Enciña, o río Sil, montes, viños, castañas, 
arandos... 
 
Importantes recursos históricos e culturais como o Camiño de 
Inverno de Santiago de Compostela, macizo de Pena Trevinca, a 
Vía Nova… 
 
Alta formación técnica e cualificación profesional nas actividades 
relacionadas coa extracción da lousa 
 
Importante dotación de recursos e equipamentos asociados ao 
benestar da poboación: sanidade, educación, lecer e tempo libre 
 
Importante modernización tecnolóxica no sector da lousa 
 
Importante nivel de produción de castaña 
 
 

 
Contorna económica en recuperación. O sector inmobiliario 
europeo, principal destinatario das exportacións de lousa do 
territorio, está volvendo crecer 
 
Alta consideración do nivel de vida no rural 
 
Cambio nas preferencias residenciais. A volta ao campo é un 
fenómeno cada vez máis estendido 
 
Transformación da imaxe rural de "pobreza" cara a unha idea de 
dinamismo e innovación 
 
Mellora paulatina das infraestruturas de comunicación 
 
Importancia estratéxica da comarca como punto de enlace de 
Galicia co resto da meseta e o resto do mercado español 
 
Importante crecemento do turismo enogastronómico 
 
A posta en marcha, por parte da Administración, de iniciativas para 
a recuperación hidrográfica e forestal 
 
Importante desenvolvemento da agricultura e a gandería ecolóxica 
 
Atractivo do turismo rural 
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3. NECESIDADES DO TERRITORIO 
 
De acordo co diagnóstico do territorio, pódese concluír que as principais necesidades 
do territorio do GDR Valdeorras poden clasificarse, en función das súas 
características,  nas seguintes catro categorías: 
 

 Demográficas 

 Medioambientais 

 Competitividade do tecido produtivo 

 Equilibrio territorial 
 

a) Necesidades demográficas 
 
As principais necesidades de carácter demográfico do territorio son: 

 Rexuvenecer a poboación a través da atracción de novos habitantes 

 Fixar poboación, principalmente nas zonas de maior carácter rural 

 Frear os procesos migratorios da poboación local, especialmente da poboación 
nova altamente cualificada 

 

b) Necesidades medioambientais 
 
As principais necesidades de carácter medioambiental son: 

 Recuperar os espazos degradados 

 Promover e poñer en valor espazos de gran riqueza medioambiental 

 Garantir prácticas de produtos sustentables 

 Estimular o crecemento ecolóxico a través da innovación 

 Desenvolver accións de mitigación do cambio climático 
 

c) Necesidades de competitividade do tecido produtivo 
 
As principais necesidades de carácter competitivo do tecido produtivo son: 

 Promover a innovación e a creatividade 

 Mellorar a eficiencia dos procesos produtivos 

 Mellorar os sistemas de comercialización 

 Procurar novos mercados 

 Fomentar a colaboración empresarial 

 Mellorar a competencia de empresarios e traballadores 
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d) Necesidades para lograr o equilibrio territorial 
 
As principais necesidades para lograr o equilibrio territorial no ámbito de actuación do 

GDR son: 

 Fomentar o emprego nas zonas rurais 

 Manter o tecido social nas zonas rurais 

 Mellorar a economía rural 

 Promover accións de diversificación produtiva 

 Fomentar os lazos con outros territorios da comunidade galega 

 Fomentar o emprendemento innovador 

 Fomentar o uso das TIC 

 Promover o tecido empresarial do territorio 

 Avanzar nas condicións de vida no rural, con especial atención a colectivos 
desfavorecidos do territorio, e establecer as condicións necesarias para atraer 
poboación 

 Favorecer o acceso ao emprego, en especial aos colectivos máis 
desfavorecidos, como as mulleres, a xente nova, as persoas con 
discapacidade, as persoas maiores etc.  

 Poñer en valor a gran riqueza histórica, cultural e medioambiental do territorio. 
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4. INDICADORES DE CONTEXTO 
 
A continuación, incluímos unha táboa que resume os indicadores de contexto 
utilizados para a elaboración do diagnóstico, e que clasifica estes en función de tres 
categorías: 
 

– Indicadores aliñados co anexo IV do Regulamento 808/2014 
– Indicadores establecidos no PDR Galicia 2014-2020 
– Indicadores propios da Estratexia (EDLP) 
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Anexo IV 

PDR Galicia 

(http://www.ige.eu/

igebdt/indige.jsp?i

dioma=é&codigo=

0607&foper=xml/

minipdr_contex1) 

Sistema de 

indicadores 

complementarios 

para o 

seguimento do 

PDR 

Escollidos por 

GDR Valdeorras 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 t
e

rr
it
o

ri
a
is

 e
 d

e
m

o
g

rá
fi
c
o

s
 

Poboación en rexións predominantemente rurais 

(PR) 
  X 

    

Poboación C1       

Densidade de poboación C4       

Estrutura por grupos de idade da poboación   X     

Variación da poboación 2005-2015         

Índice de envellecemento       X 

Índice de sobreenvellecemento       X 

Índice de dependencia global       X 

Índice de dependencia xuvenil       X 

      

      

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

s
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 e

 

s
e

c
to

ri
a
is

 

Emprego: contratos iniciais (*) C5 X     

Emprego por grupos de idade C11 X     

Emprego por sector de actividade C13       

Desemprego: paro rexistrado C7       

http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
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Anexo IV 

PDR Galicia 

(http://www.ige.eu/

igebdt/indige.jsp?i

dioma=é&codigo=

0607&foper=xml/

minipdr_contex1) 

Sistema de 

indicadores 

complementarios 

para o 

seguimento do 

PDR 

Escollidos por 

GDR Valdeorras 

Desemprego: paro rexistrado por sector de 

actividade 
  X 

  
X 

Desemprego: paro rexistrado por xénero   X   X 

Desemprego: paro rexistrado por nivel de estudos 

finalizado 
  

    
X 

Autosuficiencia no emprego       X 

Autocontención laboral       X 

Taxa de permanencia no mercado laboral       X 

Indicador municipal de rendas       X 

PIB por habitante       X 

Renda dispoñible bruta por habitante       X 

Cobertura das cotizacións sobre prestacións       X 

          

Valor engadido bruto das empresas        X 

Estrutura empresarial por razón do número de 

empregados nas unidades locais empresariais 
  

    
X 

http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1


 

 

77 

77 77 

  

Anexo IV 

PDR Galicia 

(http://www.ige.eu/

igebdt/indige.jsp?i

dioma=é&codigo=

0607&foper=xml/

minipdr_contex1) 

Sistema de 

indicadores 

complementarios 

para o 

seguimento do 

PDR 

Escollidos por 

GDR Valdeorras 

Estrutura empresarial por sector       X 

          

Capacidade dos establecementos hoteleiros C30 X     

Estrutura das explotacións agrarias  C17 e C18 X     

Bosques e superficies forestais C29       

SAU segundo réxime de posesión       X 

  

 
 

   

  
 

   

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

a
m

b
ie

n
ta

is
 Porcentaxe de superficie en áreas naturais   X     

Porcentaxe de superficie en Rede Natura 2000 C34 X     

Superficie agraria e SAU C18 X     

http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1
http://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0607&foper=xml/minipdr_contex1


 

 78 

78 78 

5. DESCRICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS 

DA ESTRATEXIA 
A EDLP do candidato a GDR Valdeorras enfocouse desde un punto de vista 
multisectorial, considerando todos os multiplicadores e catalizadores locais entre os 
sectores de carácter estratéxico do territorio como a agricultura, a gandería, o 
comercio polo miúdo, o turismo rural, a industria extractiva da lousa, os servizos para 
mellorar a calidade de vida dos cidadáns e o medio natural.  
 
Na definición da EDLP partiuse da identidade agrícola e gandeira da zona, e do peso 
específico da actividade extractiva da lousa. A EDLP apunta a unha estratexia de 
diversificación produtiva do territorio que xira arredor de catro eixes: a innovación; a 
conservación e a mellora do medio natural; a mitigación e a adaptación ao cambio 
climático; e o efecto multiplicador dos recursos na función produtiva da economía de 
Valdeorras. 
 
Innovación 
A innovación é unha variable de diversificación e mellora que se aplicará tanto á 
diversificación e á modernización das empresas como á cohesión social, á 
sustentabilidade do sistema produtivo e á recuperación, protección e preservación dos 
recursos naturais e culturais do territorio. A innovación é un criterio multisectorial, 
aplicado a actividades de produción primaria e de transformación dos seus produtos 
na súa versión tecnolóxica, pero tamén é un criterio multisectorial aplicado a modelos 
de negocio relacionados co turismo e a actividade extractiva mineira.  
 
Conservación e mellora do medio  
A conservación e a mellora do medio natural serán un elemento estratéxico para 
lograr o mantemento da poboación no rural e a mellora das súas condicións de vida, 
contribuíndo así á protección da calidade ambiental. As actividades de preservación e 
de prevención da deterioración do patrimonio natural facilitarán a súa recuperación 
mediante a ordenación integrada do uso do territorio para as diferentes actividades, a 
mellora da planificación e da xestión dos recursos naturais e a redución da 
contaminación. 
 
Mitigación e adaptación ao cambio climático 
En canto á mitigación e a adaptación ao cambio climático, o primeiro termo, 
mitigación, aplicarase ás tecnoloxías e ás medidas que se apliquen tanto en 
actividades de transformación e comercialización de produtos agrarios e gandeiros 
como en actividades sociais e turísticas que contribúan a limitar e reducir as emisións 
de gases de efecto invernadoiro, a través da utilización de enerxías renovables e 
limpas. Doutra banda, impulsaranse iniciativas e medidas que reduzan a 
vulnerabilidade dos sistemas naturais, a través da aplicación de novos procesos de 
extracción da lousa e da protección do medio natural. 
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Multisectorialidade 
A multisectorialidade da EDLP xira en si mesma arredor do efecto multiplicador dos 
recursos endóxenos do territorio, nos recursos forestais, a través do seu 
aproveitamento enerxético; os procedentes da produción primaria, a través da súa 
transformación e comercialización. Os recursos patrimoniais (materiais e inmateriais) 
relacionados co rural e os recursos ambientais da zona poñeranse a disposición do 
sector turístico e tamén das actividades relacionadas coa mellora das condicións de 
vida da cidadanía. 
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7. DESCRICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS 

INNOVADORAS DAS ESTRATEXIAS 
 
A EDLP do candidato GDR Valdeorras, pola súa propia natureza metodolóxica, 
contribúe ao obxectivo da innovación. O enfoque “abaixo-arriba” empregado no 
deseño da EDLP fai que sexa a propia comunidade do territorio a que planee a súa 
propia estratexia.  
 
A EDLP do candidato a GDR Valdeorras baseouse na análise de necesidades de 
desenvolvemento e potencial da zona de actuación, validada coa cidadanía a través 
de mesas sectoriais. Para dar resposta a todas estas necesidades e lograr un efecto 
multiplicador ou “efecto arrastre” sobre os cambios que a comunidade quere alcanzar, 
será clave desenvolver no territorio un conxunto de novos produtos e intervencións, a 
través de: 
  

 Desenvolvemento de novos modelos de negocio 

 Desenvolvemento de novos produtos vinculados ao aproveitamento forestal 

 Desenvolvemento de novas intervencións en materia de eficiencia enerxética 

 Desenvolvemento de servizos para a mellora da calidade de vida da cidadanía 

 Desenvolvemento de novos servizos turísticos 

 Desenvolvemento de novos produtos relacionados co aproveitamento dos 
subprodutos da lousa 

 Innovacións promovidas a través da transferencia de coñecemento tanto 
internas como externas 

 

Desenvolvemento de novos modelos de negocio 
A EDLP contén actuacións claramente orientadas ao desenvolvemento de novos 
modelos de negocio que deriven na creación de novos produtos e servizos, moi 
especialmente aplicados a modelos de comercialización dos produtos agrarios, a 
través da mellora da trazabilidade e de melloras na cadea de distribución, pero tamén 
mediante innovacións de negocio que permitan poñer en valor a través da súa 
transformación os principais produtos que elaboran no marco da produción primaria no 
territorio, como o viño da D.O. de Valdeorras, a castaña, os arandos, o mel...  
 
Desenvolvemento de novos produtos vinculados ao aproveitamento forestal 
A ELP contén actuacións que terán por obxecto o desenvolvemento de novas 
iniciativas que promovan o uso da madeira como fonte de enerxía e a procura novos 
usos, máis aló da produción primaria de madeira.  
 
Desenvolvemento de novas intervencións en materia de eficiencia enerxética 
Ademais do aproveitamento da madeira como recurso enerxético, a EDLP prevé a 
posta en marcha de novas iniciativas en materia enerxética que axuden a mellorar a 
eficiencia enerxética das explotacións agrarias, cunha produción de carácter 
sustentable e respectuosa co medio.  
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Desenvolvemento de novos servizos para a mellora da calidade de vida da 
cidadanía 
 
As EDLP conteñen liñas orientadas ao desenvolvemento de novos servizos que 
axuden a fixar poboación no rural a través da mellora nas condicións de vida dos 
cidadáns nestas zonas. Para iso promoveranse novas iniciativas que acheguen a 
actividade comercial ao rural; favorezan a mobilidade e a accesibilidade dos colectivos 
máis desfavorecidos; melloren a asistencia a domicilio; favorezan a conciliación da 
vida laboral e familiar; e melloren a accesibilidade ás tecnoloxías da información e a 
comunicación no medio rural. 
 
Desenvolvemento de novos servizos no sector turístico 
 
O desenvolvemento turístico do territorio require da posta en marcha de novas 
iniciativas que poñan en valor os recursos de carácter singular do territorio como son o 
Camiño de Inverno a Santiago, a Vía Nova romana, o parque natural da Serra da 
Enciña da Lastra ou a posta en valor do rico patrimonio industrial, especialmente 
vinculado á lousa. 
 
 
Desenvolvemento de novos produtos relacionados co aproveitamento dos 
subprodutos da lousa 
 
Na extracción da lousa xérase unha elevada porcentaxe de cascallos (máis do 90 %) 
que actualmente non son reutilizados de xeito ningún. A EDLP, con obxecto de 
promover explotacións mineiras máis respectuosas co medio e que reduzan o impacto 
visual dos cascalleiros e melloren á súa vez a produtividade das explotacións 
mineiras, impulsará a implantación de novas iniciativas que aproveiten os subprodutos 
da lousa. 
 
Innovacións promovidas a través da transferencia de coñecemento tanto 
“internas” como externas 
 
Na EDLP promoverase a implantación de novos servizos e produtos innovadores a 
través da transferencia de coñecemento de iniciativas postas en marcha con éxito no 
territorio, por exemplo, as levadas a cabo no sector da lousa para a mellora da 
transformación ou a comercialización, a outros sectores estratéxicos do territorio como 
o sector turístico e o agroalimentario. Ademais, trataranse de trasladar tamén as 
experiencias de éxito que se realizaron noutros grupos de desenvolvemento rural ao 
territorio de Valdeorras. 
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Innovación como obxectivo transversal da EDLP 
 
Todas as actuacións de carácter produtivo postas en marcha no marco da estratexia 
deberán ser de carácter innovador no núcleo poboacional4 no que se implanten, 
corrixir déficits do territorio ou supoñer unha importante mellora na eficiencia 
enerxética, fomentado unha economía baixa en carbono e capaz de adaptarse ao 
cambio climático. Máis alá da innovación tecnolóxica, entenderase por innovación no 
contexto da EDLP o desenvolvemento de novos servizos, produtos e novas formas de 
enfrontarse aos desafíos e necesidades que presenta especificamente un determinado 
núcleo de poboación. 

  

                                                           
4
 O Instituto Nacional de Estatística de España considera núcleo de poboación un conxunto de, polo 

menos, dez edificacións que estean formando rúas, prazas e outras vías urbanas. Como excepción, o 
número de edificacións poderá ser inferior a 10, sempre que a poboación que habita nelas supere os 50 
habitantes. Inclúense no núcleo as edificacións que, estando illadas, distan menos de 200 metros dos 
límites exteriores do mencionado conxunto, aínda que na determinación da devandita distancia deben 
excluírse os terreos ocupados por instalacións industriais ou comerciais, parques, xardíns, zonas 
deportivas, cemiterios, aparcadoiros e outros, así como as canles ou ríos que poidan ser cruzados por 
pontes. 
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7. OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA 
Os obxectivos definidos na EDLP do candidato a GDR deseñáronse baixo  as 

seguintes premisas: 

 Son de carácter específico, pois indican claramente de que se ocupará a 
estratexia e de que xeito. 

 Son medibles, tanto en termos cuantitativos  como cualitativos. Inclúen un 
cadro de indicadores de seguimento que permite comprobar os resultados e o 
conseguinte impacto no territorio de aplicación da estratexia. 

 Son alcanzables durante o período 2014-2020. 

 Son realistas, pois teñen en conta os recursos e o tempo dispoñible, así como 
o tamaño do territorio do candidato GDR Valdeorras. 

7.1. Obxectivos estratéxicos 

Na EDLP do candidato GDR Valdeorras establécense os seguintes tres obxectivos de 
carácter estratéxico, aliñados cos obxectivos do enfoque Leader Galicia para o 
período 2014-2020: 
 
Obxectivo estratéxico 1 (OE1): superar o illamento do territorio a través da 
creación e mellora de servizos dirixidos á poboación rural, fixando poboación e 
mellorando a cohesión social. 
Mellorar e implementar servizos para a poboación nas zonas de carácter rural do 
candidato a GDR, co fomento da igualdade e a integración social, xunto con aumentar 
a empregabilidade dos colectivos con dificultades de inserción laboral son factores 
prioritarios tanto para lograr atraer e fixar poboación como para mellorar a cohesión 
social do territorio. Polo tanto, a través deste obxectivo perseguirase mellorar e 
implantar servizos básicos para a poboación nas zonas rurais, impulsar iniciativas que 
favorezan a conciliación da vida familiar e laboral, desenvolver pequenas 
infraestruturas culturais e de lecer, rehabilitar o patrimonio cultural das vilas e 
favorecer a ocupación sustentable, con especial atención aos colectivos máis 
desfavorecidos como as mulleres, a xente nova, as persoas con discapacidade e as 
persoas maiores etc. Deste xeito contribúese a alcanzar os obxectivos a), b) e c) do 
enfoque Leader Galicia 2014-2020. 
 
Obxectivo estratéxico 2 (OE2): contribuír á conservación e á mellora do medio 
natural a través dunha xestión eficiente dos recursos 

Contribuír á conservación e á mellora do medio natural será un factor prioritario que se 
ten que alcanzar no territorio para poder lograr un desenvolvemento social e 
económico sustentable. Para iso, será necesario garantir a sustentabilidade da 
actividade no medio rural, mediante unha utilización adecuada dos recursos naturais. 
A xestión eficiente dos recursos conseguirase a través do impulso dun conxunto de 
actuacións que, ademais de axudar a recuperar, preservar e protexer a cultura, o 
patrimonio e o medio natural, contribúan a fomentar o paso a unha economía baixa en 
carbono, capaz de adaptarse ao cambio climático, coa promoción do uso das enerxías 
renovables e a mellora da eficiencia enerxética.  
 
O desenvolvemento social e económico do territorio presentarase baixo unha 
perspectiva de sustentabilidade no medio rural, mediante un uso sustentable dos 
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recursos naturais, para contribuír á concienciación e ao fomento da necesidade de 
pasar a unha economía baixa en carbono, capaz de adaptarse ao cambio climático, e 
axudar deste xeito a alcanzar os obxectivos a), d) e f) do enfoque Leader Galicia 2014-
2020. 
 
Obxectivo estratéxico 3 (OE3): mellora da competitividade produtiva e os índices 
de emprego do territorio 
Mellorar as condicións para crear e manter emprego será un factor prioritario para 
alcanzar no territorio. Isto só será posible se se impulsa un conxunto de actuacións 
que melloren a competitividade e viabilidade do tecido produtivo do territorio, a través 
de incentivar a innovación tanto para o desenvolvemento de novos produtos ou novas 
liñas de actividade como para a implantación de novos procesos de transformación e 
comercialización no ámbito local, co que se contribuirá a alcanzar o obxectivo a) do 
enfoque Leader Galicia 2014-2020. 

 
O apoio á produción de calidade diferenciada en base aos recursos xenéticos 
autóctonos fomenta a conservación das producións locais e a agricultura ecolóxica, 
polo que a través deste obxectivo estratéxico se contribuirá tamén ao obxectivo d) do 
enfoque Leader Galicia 2014-2020. 

7.2. Obxectivos transversais 

Ademais dos tres obxectivos estratéxicos descritos no apartado anterior, a EDLP do 
candidato GDR Valdeorras cumprirá cos seguintes obxectivos de carácter transversal: 

 Innovación. Todas as actuacións de carácter produtivo postas en marcha no 
marco da estratexia deberán ser de carácter innovador no núcleo poboacional 
no que se implanten ou corrixir déficits do territorio ou supoñer unha importante 
mellora na eficiencia enerxética, e fomentar unha economía baixa en carbono e 
capaz de adaptarse ao cambio climático. Máis aló da innovación tecnolóxica, 
entenderase por innovación no contexto da EDLP o desenvolvemento de 
novos servizos, produtos e formas de enfrontarse aos desafíos e necesidades 
que presenta especificamente un determinado núcleo de poboación 

 Conservación e mellora do medio natural. As actuacións postas en marcha 
na EDLP non poderán executar accións que incidan de forma  negativa na 
conservación e mellora dos recursos naturais do territorio. 

 Mitigación e adaptación ao cambio climático. As actuacións postas en 
marcha no marco da EDLP non poderán executar accións que incidan de forma 
negativa na mitigación e adaptación do cambio climático. 

 Potenciar a gobernanza e a animación social (obxectivo g) do enfoque 
Leader Galicia 2014-2020). O sistema e seguimento de toda a execución da 
EDLP realizarase baixo o control e a supervisión da cidadanía. 

 Igualdade entre homes e mulleres e non discriminación. Todas as 
actuacións postas en marcha no marco da EDLP deberán cumprir con este 
principio.  
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7.3. Obxectivos específicos 

Cada un dos obxectivos estratéxicos descritos no apartado 5.1 do presente 
documento levarán aparellado un conxunto de obxectivos específicos que indicarán de 
que se ocupará e de que xeito. 

 

Os obxectivos específicos previstos no OE 1, “superar o illamento do territorio a 

través da creación e a mellora de servizos dirixidos á poboación rural, fixando 

poboación e mellorando a cohesión social”, serán os seguintes: 

 1.a Incrementar o número de iniciativas comerciais nas zonas rurais como 
elemento estratéxico de fixación de poboación. 

 1.b Incrementar o número de persoas inseridas laboralmente, con especial 
atención aos colectivos máis desfavorecidos dos territorios rurais, en particular 
mocidade, mulleres, persoas discapacitadas etc. 

 1.c Incrementar o número de servizos dirixidos á poboación nas zonas rurais, 
de maneira que se mellore o nivel dos habitantes destas, e favorecer a 
inclusión social e a redución da pobreza e o desenvolvemento económico do 
territorio. 

 1.d Incrementar o número de investimentos que axuden a fomentar a 
igualdade, a integración social e a conciliación da vida familiar e laboral.  

 1.e Incrementar o número de investimentos en pequenas infraestruturas, 
incluíndo actividades culturais e de lecer. 

 

Os obxectivos específicos previstos no OE 2, “contribuír á conservación e á mellora 

do medio natural a través dunha xestión eficiente dos recursos”, serán os seguintes: 

 2.a Reducir os niveis contaminación na actividade produtiva do sector primario 
e no da extracción da lousa.  

 2.b Incrementar os investimentos que melloren a eficiencia enerxética, 
fomenten unha economía baixa en carbono, capaz de adaptarse ao cambio 
climático, e impulsen o uso das enerxías renovables e a mellora da eficiencia 
enerxética. 

 2.c Incrementar o número de espazos recuperados, protexidos e preservados, 
especialmente os vinculados coa actividade mineira. 

 2.d Incrementar o número de investimentos en materia de rehabilitación do 
patrimonio histórico, cultural e medioambiental do territorio. 

 2.e Incrementar o número de iniciativas empresariais que xurdan da 
colaboración ou a asociación de diferentes axentes económicos do territorio. 
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Os obxectivos específicos previstos no OE 3, “mellora da competitividade produtiva 

e os índices de emprego no territorio”, serán os seguintes: 

 3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 

 3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a 
competitividade e viabilidade do tecido produtivo do territorio. 

 3.c Incrementar os investimentos en novos sistemas de transformación e 
comercialización do sector produtivo. 

 3.d Incrementar o número de experiencias de boas prácticas que son 
transferidas tanto de xeito intersectorial dentro dun mesmo territorio, como 
outras de carácter sectorial provenientes doutros territorios, contribuíndo así a 
mellorar a competitividade e viabilidade do tecido produtivo. 
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8. INDICADORES DE SEGUIMENTO 
O seguimento pode definirse como unha función continua cuxo principal obxectivo é 
proporcionarlles ao equipo de xestión do GDR Valdeorras, á Agader e aos principais 
interesados desta intervención indicacións do progreso, ou de falta de progreso, no 
logro de resultados. A intervención en curso pode ser un proxecto, un programa ou 
outro tipo de apoio para lograr un efecto (PNUD 2002: Manual de seguimento e 
avaliación de resultados. Programa de Nacións Unidas para o Desenvolvemento. 
Nova York). 
 
A fase na que se realizaría o seguimento no contexto da vida do proxecto sería a 
seguinte: 

 

A continuación propoñemos unha matriz de seguimento dos tipos de proxectos 
proposto, suxerindo para cada tipoloxía unha serie de indicadores de resultado e de 
produtividade. No caso dos indicadores de resultado, aliñámolos cos indicadores 
previstos no anexo IV do Regulamento 808/2014, mentres que no caso dos 
indicadores de produtividade aliñámolos aos indicadores previstos no PDR Galicia 
2014-2020. 

1º 
Planificación- 
Programación 

2º Identificación 

3º Deseño 

4º 
Execución/SEGUIMENTO 

5º Avaliación 
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Tipos de proxectos 
Indicador de resultado (anexo IV, 

Regul) 
Indicador de produtividade (PDR) 

1.1 Creación e investimento en actividades comerciais vinculadas á 

venda de bens de primeira necesidade  

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados 

M07-7.4. N.º de operacións que reciben axuda para o investimento 

en servizos básicos locais 

  

M19. Poboación cuberta polo GDR  

  

M19-19.2 Gasto público total 

   

1.2 Creación e investimento en actividades de venda ambulante  

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados 

M07-7.4. N.º de operacións que reciben axuda para o investimento 

en servizos básicos locais 

  

M19. Poboación cuberta polo GDR  

  

M19-19.2 Gasto público total 

   1.3 Creación e investimento en iniciativas comerciais vinculadas á 

venda de produtos dirixidos a turistas 

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados 

M07-7.4. N.º de operacións que reciben axuda para o investimento 

en servizos básicos locais 

  

M19. Poboación cuberta polo GDR  

  

M19-19.2 Gasto público total 

   

1.4. Adecuación de espazos para o emprendemento comercial no rural 

Poboación neta que se beneficia de 

infraestruturas/servizos mellorados M07. Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais 

  

M06. N.º de beneficiarios que reciben axuda para a posta en marcha 

de actividades non agrícolas 
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Tipos de proxectos 
Indicador de resultado (anexo IV, 

Regul) 
Indicador de produtividade (PDR) 

  

M19-19.2 Gasto público total 

   2.1 Formación promovida polos GAL vinculada á viticultura e á 

restauración, á colocación de lousa e á conservación de produtos 

agrícolas 

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados O.11. N.º de días de formación impartida 

  

O.12 N.º de participantes en actividades de formación 

   3.1 Creación, mellora ou ampliación de servizos que favorezan a 

mobilidade e a accesibilidade dos colectivos con problemas de 

mobilidade                                                                  

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados 

M06. N.º de beneficiarios que reciben axuda para a posta en marcha 

de actividades non agrícolas 

  

M19-19.2 Gasto público total 

   

  3.2 Creación, mellora ou ampliación de servizos asistenciais a 

domicilio  

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados 

M06. N.º de beneficiarios que reciben axuda para a posta en marcha 

de actividades non agrícolas 

  

M19-19.2 Gasto público total 

   

3.3 Investimentos para a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da 

información e comunicación (TIC), así como o seu uso no medio rural 

R 25 Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de 

servizos/infraestruturas novos ou 

mellorados (TIC)  

M.07 (7.3) N.º de operacións que reciben axuda para investimento en 

servizos de Administración electrónica  

  

M19. Poboación cuberta polo GDR  
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Tipos de proxectos 
Indicador de resultado (anexo IV, 

Regul) 
Indicador de produtividade (PDR) 

  

M19-19.2 Gasto público total 

   4.1 Creación e investimento de empresas que favorezan a conciliación 

da vida familiar e laboral, a través da posta en marcha de servizos para 

o lecer, a atención e o coidado de nenos, maiores e persoas 

dependentes 

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados 
M06. N.º de beneficiarios que reciben axuda para a posta en marcha 

de actividades non agrícolas 

 

 

M19-19.2 Gasto público total 

   

5.1 Investimentos en actividades culturais e recreativas en zonas rurais 

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados 

M.07 (7.5). N.º de operacións que reciben axuda para investimento 

en infraestruturas turísticas e de recreo 

   

6.1 Creación e investimento en empresas que reduzan os efectos 

contaminantes da extracción da lousa    

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados O.5 Superficie total sobre a que se actúa (100 ha) (anexo IV) 

   6.2 Creación e investimento en empresas que teñan por obxecto 

aproveitar ou reutilizar os subprodutos obtidos a través da extracción 

de lousa  

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados O.5 Superficie total sobre a que se actúa (100 ha) (anexo IV) 

   

7.1 Investimentos que teñan por obxecto mellorar a eficiencia 

enerxética das producións vitivinícolas  

R.14. Lograr un uso máis eficiente da 

enerxía na agricultura 

M07 (7.2) N.º de operacións que reciben axuda para investimento en 

infraestruturas de pequena escala, incluído o investimento en 

enerxías renovables e aforro de enerxía 
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Tipos de proxectos 
Indicador de resultado (anexo IV, 

Regul) 
Indicador de produtividade (PDR) 

7.2  Investimentos para o uso da madeira como materia prima e fonte 

de enerxía    

R.15 Enerxía renovable xerada a 

través de proxectos financiados (% 

Kw/h sobre o total de enerxía 

renovable xerada no territorio) 

M07 (7.2) N.º de operacións que reciben axuda para investimento en 

infraestruturas de pequena escala, incluído o investimento en 

enerxías  renovables e aforro de enerxía 

   

7.3  Investimentos para a optimización dos sistemas de rego    

R.13. Lograr un uso máis eficiente da 

auga na agricultura en proxectos 

financiados (porcentaxe de redución 

de consumos) 

T.11.  Porcentaxe de superficie forestal (e agrícola) obxecto de 

contratos de xestión para a mellora da xestión de auga 

   

   

7.4 Investimentos en sistemas de eficiencia enerxética ou implantación 

de enerxías renovables en infraestruturas de uso público  

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados 

M07 (7.2) N.º de operacións que reciben axuda para investimento en 

infraestruturas de pequena escala, incluído o investimento en 

enerxías  renovables e aforro de enerxía 

   

8.1 Mantemento, recuperación e rehabilitación dos terreos que lindan 

coas explotacións das canteiras ou as que finalicen a súa explotación    

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados O.5 Superficie total sobre a que se actúa (100 ha) (anexo IV) 

   

8.2 Creación ou investimento en iniciativas que promovan un uso 

alternativo dos recursos do monte 

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados 

M.08 Investimentos no desenvolvemento de zonas forestais e 

mellora da viabilidade dos bosques (porcentaxe de gasto público do 

GDR) 
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Tipos de proxectos 
Indicador de resultado (anexo IV, 

Regul) 
Indicador de produtividade (PDR) 

9.1 Investimentos para uso público en infraestruturas recreativas, 

información turística e infraestruturas de turismo a pequena escala     

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados M07. Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais 

  

M06. N.º de beneficiarios que reciben axuda para a posta en marcha 

de actividades non agrícolas 

  

M19-19.2 Gasto público total 

   9.2 Creación e investimento en empresas turísticas cuxa actividade 

estea vinculada aos elementos de carácter singular do territorio como a 

serra da Enciña, o Camiño de Santiago de Inverno e a Vía Nova                                                                        

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados M07. Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais 

  

M06. N.º de beneficiarios que reciben axuda para a posta en marcha 

de actividades non agrícolas 

  

M19-19.2 Gasto público total 

   9.3  Creación e investimento en empresas turísticas vinculadas a 

prácticas deportivas, turismo de montaña, caza e pesca e medio 

natural                                                                  

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados M07. Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais 

  

M06. N.º de beneficiarios que reciben axuda para a posta en marcha 

de actividades non agrícolas 

  

M19-19.2 Gasto público total 
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Tipos de proxectos 
Indicador de resultado (anexo IV, 

Regul) 
Indicador de produtividade (PDR) 

  9.4 Creación e investimento en empresas vinculadas ao turismo 

enogastronómico 

R 23. Porcentaxe de poboación rural 

que se beneficia de servizos  

mellorados M07. Servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais 

  

M06. N.º de beneficiarios que reciben axuda para a posta en marcha 

de actividades non agrícolas 

  

M19-19.2 Gasto público total 

   10.1 Creación e investimento en empresas que se desenvolvan no 

marco da economía colaborativa 

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados M.07 (7.8.) N.º de operacións: outras 

   

   11.1 Investimentos para a valorización de produtos locais de calidade 

(castañas, mel, arandos ou produtos cárnicos do porco e a vaca)        

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados M.03. (3.1.) N.º de explotacións subvencionadas 

    11.2 Investimentos que favorezan o desenvolvemento da cadea de 

distribución no sector agrícola e gandeiro  

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados M.03. (3.1.) N.º de explotacións subvencionadas 

   11.3 Investimentos para a implementación de sistemas de trazabilidade 

aplicados á industria agroalimentaria 

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados M.03. (3.1.) N.º de explotacións subvencionadas 

   12.1 Creación e investimento de empresas que trasladen experiencias 

de boas prácticas da actividade extractiva da lousa a outras 

actividades que se desenvolvan no territorio 

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados 

M.01. Accións de transferencia de coñecemento: n.º de accións 

transferidas 
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Tipos de proxectos 
Indicador de resultado (anexo IV, 

Regul) 
Indicador de produtividade (PDR) 

   12.2 Creación e investimento en empresas que apliquen experiencias 

innovadoras desenvolvidas noutros GDR 

R.24 Emprego creado en proxectos 

financiados 

M.01. Accións de transferencia de coñecemento: n.º de accións 

transferidas 
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9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN NO DESEÑO DA 

ESTRATEXIA 
Segundo o Acordo de 10 de febreiro de 2016, as entidades interesadas en obter a 
condición de GDR Candidato e a axuda preparatoria deberán presentar unha 
estratexia de desenvolvemento local participativo específica para o seu territorio de 
acordo coa estrutura e os contidos recollidos no anexo III das bases reguladoras 
fixadas no Acordo do Consello de Dirección de Agader de 10 de febreiro de 2016. 
 
A importancia do deseño dunha estratexia ambiciosa pero realista, que conte coa 
máxima participación do territorio obxecto de actuación e que manexe o maior número 
posible de datos e indicadores, coadxuvará a conseguir que as medidas propostas 
nela se axusten ás verdadeiras necesidades do territorio e da súa poboación, logrando 
un desenvolvemento sustentable a longo prazo. 

9.1. Portas abertas 

Na composición do candidato a GDR Valdeorras rexe o principio de portas abertas. 
Para estes efectos, os estatutos garanten a incorporación, tanto na constitución como 
ao longo de todo o período de execución da estratexia, de todas as entidades con 
implantación local que, reunindo os requisitos esixidos para adquirir a condición de 
asociados, soliciten a súa incorporación. 

9.2. Metodoloxía de participación na elaboración da estratexia 

A participación deseñouse como unha fase transversal que implicou a participación 

activa da comunidade ao longo da execución dos seguintes traballos: 

 Presentación da metodoloxía do proceso de participación cidadá 

 Diagnóstico 

 Plan de acción 
 

Previa ás reunións de participación cidadá, o día 18 de abril, ás 19.00 h celebrouse, na 
Casa Grande de Viloira (concello de Ou Barco), unha reunión coa Xunta Directiva do 
GDR Valdeorras para presentar a metodoloxía e o calendario de traballo.  
 

Listaxe de asistentes Cargo 

Elías Rodríguez Núñez Alcalde de Rubiá 

María del Carmen González Quintela Alcaldesa de Carballeda 

Alfredo García Alcalde do Barco de Valdeorras 

Manuel Corzo Macías Alcalde do Bolo 

Juan Anta Rodríguez Alcalde da Veiga 

María González Albert Alcaldesa da Rúa 

Miguel Bautista Carballo Alcalde de Petín 

Enrique Álvarez Barreiro Alcalde de Vilamartín 

Javier Rodríguez Paraldelo AEVA 
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Fotografía: reunión de presentación da metodoloxía e do calendario de traballo 
 

9.2.1 Primeira reunión de participación cidadá  

O mércores 4 de maio ás 19.00 h celebrouse, na Casa Grande de Viloira (concello do 

Barco), unha reunión plenaria á que estaban invitados a participar todos os axentes do 

territorio: institucionais (concellos que conforman o GDR e institucións públicas), 

sociais (asociacións de acción social, asociacións de mulleres, asociacións xuvenís, 

asociacións de veciños, asociacións do sector cultural etc.) e económicos (asociacións 

de empresarios, comunidades de montes etc.) na que se trataron os seguintes temas: 

a) Presentación dos aspectos clave para a definición da EDLP segundo o 
establecido nas bases reguladoras para a selección de estratexias de 
desenvolvemento local e para a selección e recoñecemento dos GDR como 
entidades colaboradoras na xestión da medida Leader Galicia 2014-2020. 

b) Metodoloxía do proceso de participación cidadá. 
c) Presentación da web: www.gdrvaldeorras.es. 
d) Primeiro avance dos traballos realizados de análise do territorio. 
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 Fotografía: primeira reunión de participación cidadá, celebrada o 4 de maio ás 19.00 h na Casa Grande de Viloira.   

 

Listaxe de entidades asistentes á primeira reunión de participación cidadá 

ENTIDADES 

Asociación Empresarial de Turismo do Xeodestino Manzaneda - Trevinca - Atreman 
turismo 

Agrupación Músico-Vocal Son do Sil 

AMPA de Vilamartín 

ASFAVAL - Asociación de familiares de persoas con discapacidade intelectual de 
Valdeorras 

Asociación de Teatro A Ruada 

Asociación Amigos do Camiño por V. 

Asociación Centro Comercial Aberto O Barco 

Asociación Centro de Animación Rural de Celavente 

Asociación Cermego 

Asociación Cluster de la Pizarra de Galicia 

Asociación de Coveiros de Vilamartín 

Asociación de Hostelería y Turismo Trevinca - A Veiga (Trevihost) 

Asociación de Mulleres Rurais Os Navallos 

Asociación de Veciños Carballal 

Asociación de Veciños Vilela (A Rúa) 

Asociación de Viticultores Correxais 



 

 98 

98 98 

ENTIDADES 

Asociación de Viticultores Virxe das Viñas 

Asociación Gallega de Pizarristas 

Asociación Vía Nova Vilamartín 

Asociación Xuvenil A Cántara da Moura 

Asociación Empresarial de Valdeorras. AEVA 

Bodega cooperativa Jesús Nazareno, S.C.G. 

C.M.V.M.C “Serra e Lad” 

C.M.V.M.C Carballa Blanca e Couto (Lamalonga) 

C.M.V.M.C Carballal-Fontelas 

C.M.V.M.C da Reboleira e Serra de Vilamartín 

C.M.V.M.C Serra do Eixo e Monte Mazaira (Meixide) 

C.M.V.M.C.Serra Ladeiros 

Asociación Centro de Animación Rural de Mulleres da Veiga 

Concello da Rúa de Valdeorras 

Concello da Veiga 

Concello de Carballeda de Valdeorras 

Concello de Larouco 

Concello do Barco de Valdeorras 

Concello do Bolo 

Concello de Petín 

Concello de Rubiá 

Concello de Vilamartín de Valdeorras 

Consello Regulador Denominación de Orixe Valdeorras 

DISVALIA 

FFIBROVAL 

MOREA - Asociación de familiares e persoas con enfermidades mentais 

Orfeón Valdeorrés 

Protección Civil de Vilamartín, Agrupación de Voluntarios 

Vilaberries sat 

Asociación Fraga-Lobos de Buxan 

Asociación de Veciños de Chandoiro "Felle" 

 

Ligazóns a medios, en relación coa primeira reunión de participación cidadá: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-barco-de 
valdeorras/2016/04/22/valdeorras-invita-asociaciones-unirse-
gdr/0003_201604O22C6996.htm 
 
http://www.laregion.es/articulo/valdeorras/grupo-desarrollo-rural-disena-areas-
actuacion/20160505101311619599.html  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-barco-de%20valdeorras/2016/04/22/valdeorras-invita-asociaciones-unirse-gdr/0003_201604O22C6996.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-barco-de%20valdeorras/2016/04/22/valdeorras-invita-asociaciones-unirse-gdr/0003_201604O22C6996.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-barco-de%20valdeorras/2016/04/22/valdeorras-invita-asociaciones-unirse-gdr/0003_201604O22C6996.htm
http://www.laregion.es/articulo/valdeorras/grupo-desarrollo-rural-disena-areas-actuacion/20160505101311619599.html
http://www.laregion.es/articulo/valdeorras/grupo-desarrollo-rural-disena-areas-actuacion/20160505101311619599.html
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a) Presentación dos aspectos clave para a definición da EDLP segundo o 
establecido nas bases reguladoras para a selección de estratexias de 
desenvolvemento local e para a selección e o recoñecemento dos GDR como 
entidades colaboradoras na xestión da medida Leader Galicia 2014-2020. 
 
Entre os aspectos clave que se explicaron atopábanse: 

 A normativa para ter en conta 

 As prioridades do enfoque Leader Galicia 

 Os obxectivos de Feader 

 Os eixes do Programa de Desenvolvemento Rural 

 Os obxectivos que se deben perseguir a través da constitución dun GDR 

 Os requisitos para a constitución do GDR 

 As funcións do GDR 

 Descrición do ámbito de actuación do GDR Valdeorras  

 Calendario de actuacións 

 Asignación inicial de fondos 

 Criterios de selección 
 

b) Metodoloxía do proceso de participación cidadá 

Neste apartado, explicouse e validouse coa cidadanía a metodoloxía que compoñería 

o proceso de participación cidadá, seguindo a seguinte estrutura: 

a) As distintas fases que compoñen o proceso de participación cidadá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Calendario do proceso de participación cidadá 
c) Os resultados esperados 
 

c) Presentación da web www.gdrvaldeorras.es, ferramenta de información 
pública e canle de participación en liña para o deseño da estratexia. 
 
A web www.gdrvaldeorras.es é unha ferramenta de información pública e unha canle 
de participación en liña para a definición das liñas estratéxicas para implementar a 
través da EDLP.  
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Imaxes da web www.gdrvaldeorras.es 

 

A estrutura da web é a seguinte: 
 

 Presentación: Que é a EDLP? 

 Descrición: Que son os GDR? 

 Obxectivos que persegue o GDR 

 Axenda onde se recollen as reunións para celebrar no marco do proceso de 
participación cidadá 

 Propostas de liñas estratéxicas achegadas pola cidadanía 

 Documentación informativa de interese relacionada co GDR 



 

 101 

101 101 

 Datos de contacto. Habilitouse tamén unha conta de correo electrónico, 
info@gdrvaldeorras.es, para que a cidadanía puidese realizar as súas 
propostas e consultas a través desta canle. 
 

 
A través da web e do correo electrónico recolleuse un total de 76 propostas. 
 

Imaxes web: www.gdrvaldeorras.es 
 

d) Primeiro avance dos traballos realizados de análise do territorio 

Presentouse unha primeira fotografía da análise da situación de partida do territorio, a 
través da procura de información nas seguintes fontes: 
 

• Observatorio Económico Ourensán 
• Estudo socioeconómico da comarca de Valdeorras 
• Plan de zona rural de Valdeorras 
• Estudos de INORDE 
• Noticias de prensa, principalmente do xornal La Región 
• Programa de desenvolvemento de Valdeorras GDR-12 Leader Galicia 

2007-2013 
• Fontes estatísticas do INE e o IGE. 

 

9.2.2 Segunda reunión de participación cidadá 

Previo á segunda reunión de participación cidadá, dividíronse as entidades 

participantes en tres mesas sectoriais, institucional, económica e social, para poder 

validar de xeito grupal e por intereses comúns os traballos de análise e diagnóstico do 

territorio. 

A distribución das entidades por mesas sectoriais foi a seguinte: 
  

http://www.gdrvaldeorras.es/
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Mesa institucional 

Composta por representantes dos novos concellos e entidades públicas que 

compoñen o GDR. 

DENOMINACIÓN CONCELLO 

Concello de Vilamartín de Valdeorras Vilamartín 

Consello Regulador Denominación de Orixe Valdeorras Vilamartín 

Concello da Rúa de Valdeorras A Rúa 

Concello da Veiga A Veiga 

Concello de Carballeda de Valdeorras Carballeda de Valdeorras 

Concello de Larouco Larouco 

Concello do Barco de Valdeorras O Barco 

Concello do Bolo O Bolo 

Concello de Petín Petín 

Concello de Rubiá Rubiá 

 

Mesa económica 

Composta por asociacións de empresarios e comerciantes, comunidades de montes, 

cooperativas etc. 

DENOMINACIÓN CONCELLO 

Asociación empresarial de turismo do xeodestino Manzaneda 
-Trevinca - Atreman turismo 

O Barco 

Asociación Centro Comercial Aberto O Barco O Barco 

Asociación Cluster de la Pizarra de Galicia Carballeda de 
Valdeorras 

Asociación de hostalería e turismo Trevinca (Trevihost) A Veiga 

Asociación de Viticultores Correxais Vilamartín 

Asociación de Viticultores Virxe das Viñas A Rúa 

Asociación Gallega de Pizarristas Carballeda de 
Valdeorras 

Asociación Empresarial de Valdeorras, AEVA O Barco 

Bodega Cooperativa Jesús Nazareno, S.C.G. O Barco 

C.M.V.M.C “Serra e Lad” A Rúa 

C.M.V.M.C Carballa Branca e Couto (Lamalonga) A Veiga 

C.M.V.M.C Carballal-Fontelas Petín 

C.M.V.M.C da Reboleira e Serra de Vilamartín Vilamartín 

C.M.V.M.C Serra do Eixo e Monte Mazaira (Meixide) A Veiga 

C.M.V.M.C.Serra Ladeiros Larouco 

Vilaberries SAT  
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Mesa social 

Composta por asociacións de acción social, asociacións de mulleres, asociacións 

xuvenís, asociacións de veciños, asociacións do sector cultural etc. 

DENOMINACIÓN CONCELLO 

Agrupación músico-vocal Son do Sil O Barco 

AMPA de Vilamartín Vilamartín 

ASFAVAL - Asoc. de familiares de persoas con discapacidade 
intelectual de Valdeorras 

O Barco 

Asociación de Teatro A Ruada A Rúa 

Asociación Amigos do Camiño por V. A Rúa 

Asociación Centro de Animación Rural de Celavente O Bolo 

Asociación Cermego  

Asociación de Coveiros Vilamartín Vilamartín 

Asociación de Mulleres Rurais Os Navallos  O Bolo 

Asociación de Mulleres Rurais Vilamartín Vilamartín 

Asociación de Veciños Carballal   

Asociación de Veciños Vilela (A Rúa) A Rúa 

Asociación Vía Nova Vilamartín Vilamartín 

Asociación Xuvenil A Cántara da Moura A Veiga 

Asociación Centro de Animación Rural de Mulleres da Veiga A Veiga 

DISVALIA O Barco 

FFIBROVAL O Barco  

Fundación San Rosendo Ourense 

MOREA - Asociación de familiares e persoas con 
enfermidades mentais 

O Barco  

Orfeón Valdeorrés O Barco 

Protección Civil de Vilamartín, Agrupación de Voluntarios Vilamartín 

Asociación Fraga - Lobos de Buxan  

Asociación de Veciños de Chandoiro "Felle"  

 
O mércores 11 de maio ás 18.00 h celebrouse, na Casa Grande de Viloira 
(concello do Barco), a segunda reunión de participación cidadá, que se articulou a 
través de tres mesas sectoriais para a validación dos traballos de diagnóstico: 
 

 Mesa institucional 

 Mesa económica 

 Mesa social 
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Fotografía: primeira mesa institucional 

 

9.2.3 Terceira reunión de participación cidadá 

O mércores 1 de xuño ás 17.00 h celebrouse, na Casa Grande de Viloira (concello do 
Barco), a  terceira reunión de participación cidadá, que se articulou a través de tres 
mesas sectoriais para a validación das liñas estratéxicas de actuación: 
 

 Mesa institucional 

 Mesa económica 

 Mesa social 

 

  
Fotografía: segunda mesa institucional Fotografía: segunda mesa social 
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O día 8 de xuño envióuselles por correo electrónico a todas as asociacións dous 
cuestionarios de valoración das liñas estratéxicas ou tipos de proxectos propostos pola 
EDLP: 
 

  
Captura de pantalla: cuestionario de validación de liñas 
estratéxicas 

Captura de pantalla: cuestionario para a valoración de tipo de 
proxectos propostos  

 

9.2.4 Cuarta reunión de participación cidadá 

 
O mércores 11 de xuño ás 19.00 h celebrouse, na Casa Grande de Viloira (concello do 
Barco), a cuarta reunión de participación cidadá, que se articulou a través da 
convocatoria dun plenario para a validación do documento da EDLP GDR Valdeorras.  

9.2.5 Quinta reunión de participación cidadá 

O  mércores día 22 de xuño, ás 19 horas, celebrarase na Casa Grande de Viloira (O 
Barco de Valdeorras), a Asemblea Xeral extraordinaria do GDR VALDEORRAS, onde 
se van tratar os seguintes puntos: 

1) Aprobación da modificación estatutaria  

2) Incorporación de dous novos sectores á Xunta Directiva  

3) Aprobación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo para a 

súa selección por Agader para o período 2014-2020  

4) Rogos e preguntas  
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Fotografía: quinta reunión de participación cidadá 
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10. PLAN DE ACCIÓN 
Como paso previo á definición de cada unha das liñas estratéxicas para poñer en 
marcha no territorio, definirase a misión, a visión e os valores que se perseguen coa 
implementación da EDLP. 

10.1 Misión 

A misión que persegue o candidato GDR Valdeorras coa implementación da estratexia 
é a seguinte: 

 
A posta en marcha dun conxunto de accións que xeren actividade económica e fixen e 
atraian poboación, transformando o territorio do GDR Valdeorras nun espazo 
competitivo e xerador de emprego, eficiente na xestión dos recursos e cohesionado e 
integrado socialmente. 
 

10.2. Valores 

Os valores da EDLP do candidato GDR Valdeorras estarán compostos polos principios 
sobre os que estará impregnada cada unha das liñas estratéxicas. Estes son os 
seguintes: 

 

 Promover a consolidación e o fomento do emprego 

 Fomentar a innovación 

 Fomentar a conservación e a mellora do medio natural 

 Mitigar e adaptación ao cambio climático 

 Potenciar a gobernanza e a animación social 

10.3. Visión 

Coa implementación da EDLP preténdese alcanzar: 

 
Un territorio cohesionado, competitivo e sustentable 
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10.4. Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OE 1: Superar o 
illamento do territorio a 
través da creación e 
mellora de servizos 
dirixidos á poboación 
rural, fixando poboación 
e mellorando a cohesión 
social 

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS

1.1 Creación e investimento en 

actividades comerciais vinculadas á 

venda de bens de primeira necesidade                                                                                                                                         

1.2 Creación e investimento en 

actividades de venda ambulante                                                                                                                                                    

1.3 Creación e investimento en 

actividades comerciais vinculadas á 

venda de produtos dirixidos a turistas                                                                                                                                                                                                                      

1.4 Adecuación de espazos para o 

emprendemento comercial no rural

3.1 Creación, mellora ou ampliación de 

servizos que favorezan a mobilidade e a 

accesibilidade dos colectivos con 

problemas de mobilidade                                                                    

3.2 Creación, mellora ou ampliación de 

servizos asistenciais a domicilio                                                                                                                                                                                                      

3.3 Investimentos para a mellora da  

accesibilidade ás tecnoloxías da 

información e comunicación (TIC), así 

como o seu uso no medio rural

1.b Incrementar o número de 

persoas insertadas 

laboralmente, con especial 

atención aos colectivos máis 

desfavorecidos dos territorios 

rurais, en particular xente 

nova, mulleres, persoas 

discapacitadas etc.

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

2. PROGRAMA DE INSERCCIÓN LABORAL  

NO RURAL DIRIXIDO A COLECTIVOS CON 

DIFICULTADES DE ACCESO AO MERCADO 

LABORAL

1.c Incrementar o número de 

servizos dirixidos á poboación 

nas zonas rurais, de maneira 

que se mellore o nivel dos 

habitantes no medio rural, 

favorecendo a inclusión social 

e traballando na redución da 

pobreza e o 

desenvolvemento económico 

do territorio.

3. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE 

SERVIZOS Á POBOACIÓN DO RURAL DE 

VALDEORRAS

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

2.1 Formación promovida polo GAL 

vinculada á viticultura                                                                                                                                                                                                                                  

2.2 Formación promovida polo GAL 

vinculada ao turismo/restauración                                                                                                                                                                                                                

2.3 Formación promovida polo GAL 

vinculada á colocación de lousa                                                                                                                                                                                                             

2.4 Formación promovida polo GAL 

vinculada á conservación de produtos 

agrícolas                                                                                                                                                                                                      

2.5 Formación promovida polo GAL en 

creación e xestión de empresas

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

PRINCIPAL
LIÑAS ESTRATÉXICAS

1.a Incrementar o número de 

iniciativas comerciais nas 

zonas rurais como elemento 

estratéxico de fixación de 

poboación 1. PROGRAMA DE FOMENTO DA 

ACTIVIDADE COMERCIAL NO RURAL 

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 

OBXECTIVOS

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.
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OE 1: Superar o 
illamento do territorio a 
través da creación e 
mellora de servizos 
dirixidos á poboación 
rural, fixando poboación 
e mellorando a cohesión 
social 

4.1 Creación e investimento en 

iniciativas que favorezan a conciliación 

da vida familiar e laboral, a través de 

posta en marcha de servizos para o 

lecer, a atención e o coidado de nenos, 

maiores e persoas dependientes

5.1 Investimentos en actividades 

culturais e recreativas en zonas rurais

1.d Incrementar o número de 

investimentos que axuden a 

fomentar a igualdade, a 

integración social e a 

conciliación da vida familiar e 

laboral. 

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

4. PROGRAMA  DE  CONCILIACIÓN DA 

VIDA FAMILIAR E LABORAL NO RURAL DE 

VALDEORRAS

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS
OBXECTIVO ESPECÍFICO 

PRINCIPAL
LIÑAS ESTRATÉXICAS

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 

OBXECTIVOS

 1.e Incrementar o número de 

investimentos en pequenas 

infraestruturas, incluíndo 

actividades culturais e de 

lecer.

5. PROGRAMA DE MELLORA DE 

INFRAESTRUTURAS CULTURAIS E 

RECREATIVAS NAS ZONAS RURAIS DE 

VALDEORRAS
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OE 2: Contribuír á 
conservación e mellora 
do medio ambiente a 
través dunha xestión 
eficiente dos recursos 

6.1 Creación e investimento en 

iniciativas que reduzan os efectos 

contaminantes da extracción da lousa                                                                                                                             

6.2 Creación e investimento en 

iniciativas que teñan por obxecto 

aproveitar ou reutilizar os subprodutos 

obtidos a a través da extracción de lousa 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 

OBXECTIVOS
LIÑAS ESTRATÉXICAS TIPOLOXÍA DE PROXECTOS

2.b Incrementar os 

investimentos que melloren a 

eficiencia enerxética, 

fomenten unha economía 

baixa en carbono e capaz de 

adaptarse ao cambio 

climático, fomentando o uso 

das enerxías renovables e a 

mellora da eficiencia 

enerxética.

6. PROGRAMA PARA A REDUCIÓN DA 

CONTAMINACIÓN DO TECIDO 

PRODUTIVO DE VALDEORRAS

7. PROGRAMA PARA A MELLORA DA 

EFICIENCIA ENERXÉTICA DO TECIDO 

PRODUTIVO DE VALDEORRAS

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

2.a Reducir os niveis de 

contaminación na actividade 

produtiva sector primario e no 

da extracción da lousa

7.1 Investimentos que teñan por 

obxecto mellorar a eficiencia enerxética 

das producións vitivinícolas                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7.2  Investimentos para o uso da madeira 

como materia prima e fonte de enerxía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7.3 Investimentos en sistemas de 

eficiencia enerxética ou implantación de 

enerxías renovables en infraestruturas 

de uso público                                                                                                                                                                                                                            

7.4 Investimentos en sistemas de 

eficiencia enerxética nos sectores da 

industria, a construción e a actividade 
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OE 2: Contribuír á 
conservación e mellora 
do medio ambiente a 
través dunha xestión 
eficiente dos recursos 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 

OBXECTIVOS
LIÑAS ESTRATÉXICAS TIPOLOXÍA DE PROXECTOS

2.c Incrementar o número de 

espazos recuperados, 

protexidos e preservados 

especialmente os vinculados 

coa actividade mineira

2.d. Incrementar o número de 

empresas que desenvolvan 

actividades turísticas e 

investimentos en 

rehabilitación do patrimonio 

histórico, cultural e 

medioambiental do territorio.

8. PROGRAMA PARA A PROTECCIÓN, 

PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DE 

ESPAZOS NATURAIS NAS TERRAS DE 

VALDEORRAS

8.1 Mantemento, recuperación e 

rehabilitación dos terreos limítrofes con 

explotacións extractivas ou que 

finalizasen a súa explotación                                                                     

8.2 Creación ou investimento en 

iniciativas que promovan un uso 

alternativo dos recursos do monte

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

9.  PROGRAMA PARA O 

DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DO 

MEDIO RURAL DE VALDEORRAS A TRAVÉS 

DO TURISMO

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

9.1 Investimentos para uso público en 

infraestruturas recreativas, información 

turística e infraestruturas de turismo a 

pequena escala                                                  

9.2 Creación e investimento en 

empresas turísticas cuxa actividade 

estea vinculada cos elementos de 

carácter senlleiro do territorio como a 

serra da Enciña, o Camiño de Santiago de 

Inverno, o macizo Pena Trevinca e a Vía 

Nova                                                                                                            

9.3  Creación e investimento en 

empresas turísticas vinculadas a 

prácticas deportivas, turismo fluvial e de 

montaña, caza e pesca,  e medio natural                                                                                                           

9.4 Creación e investimento en 

empresas vinculadas ao turismo 

enogastronómico

10. PROGRAMA PARA O FOMENTO DA 

ECONOMÍA COLABORATIVA NO TECIDO 

PRODUTIVO DE VALDEORRAS

10.1 Creación e investimento en 

iniciativas que se desenvolvan no marco 

da economía colaborativa

2.e Incrementar o número de 

iniciativas que xurdan da 

colaboración ou a asociación 

de diferentes axentes 

económicos do territorio

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.
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OE 3: Mellora da 
competitividade 
produtiva e os índices de 
emprego no territorio 

11.1 Investimentos para a valorización 

de produtos locais de calidade (castañas, 

mel, arandos, produtos cárnicos do 

porco ou a vaca...)                                                                            

11.2 Investimentos que favorezan o 

desenvolvemento da cadea de 

distribución no sector agrícola e 

gandeiro                                                                                                                                                         

11.3 Investimentos para a 

implementación de sistemas de 

trazabilidade aplicados á industria 

agroalimentaria

12.1 Creación e investimento en 

iniciativas que trasladen experiencias de 

boas prácticas de modo intersectorial                       

12.2 Creación e investimento en 

iniciativas que apliquen experiencias 

innovadoras desenvolvidas noutros GDR

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 

OBXECTIVOS LIÑAS ESTRATÉGICAS TIPOLOXÍA DE PROXECTOS

 3.c Incrementar os 

investimentos en novos 

sistemas de transformación e 

comercialización do sector 

produtivo

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

3.d Incrementar o número de 

experiencias de boas prácticas 

que son transferidas tanto de 

maneira intersectorial dentro 

dun mesmo territorio, como 

outras de carácter sectorial 

provenientes doutros, 

contribuíndo así a mellorar a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio

3.a Incrementar o número de 

empregos creados e 

consolidados no medio rural e 

3.b Incrementar o número de 

investimentos innovadores 

que melloren a 

competitividade e a 

viabilidade do tecido 

produtivo do territorio.

11. PROGRAMA PARA A MELLORA DA 

TRANSFORMACIÓN  E 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS DO 

SECTOR AGROALIMENTARIO

12. PROGRAMA PARA A 

MODERNIZACIÓN DO TECIDO 

ECONÓMICO DO RURAL DE VALDEORRAS  

A TRAVÉS DA TRANSFERENCIA DE 

COÑECEMENTO
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10.4.1 Liñas estratéxicas recollidas no OE 1: superar o illamento do territorio a través da creación e a mellora de servizos 

dirixidos á poboación rural, fixando poboación e mellorando a cohesión social 

 

1. PROGRAMA DE FOMENTO DA ACTIVIDADE COMERCIAL NO RURAL 
 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

 
OE 1: superar o illamento do territorio a través da creación e a mellora de servizos dirixidos á 
poboación rural, fixando poboación e mellorando a cohesión social. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
1.a Incrementar o número de iniciativas comerciais nas zonas rurais como elemento estratéxico de 
fixación de poboación. 
 

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 
OBXECTIVOS 

 
3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e a 
viabilidade do tecido produtivo do territorio. 
 

OBXECTIVO DO 
PROGRAMA LEADER 
GALICIA 2014-2020 

 
b) Mellorar e implementar servizos para a poboación nas zonas rurais, favorecendo o avance do 
nivel de vida desta, a inclusión social e a redución da pobreza. 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
Os problemas demográficos, territoriais e de distribución incidiron nos últimos anos na redución ou 
na práctica desaparición do pequeno comercio nas zonas rurais do territorio. 
 
A problemática do comercio no rural de Valdeorras apréciase, especialmente, nos municipios de 
menos de 2000 habitantes cunha elevada dispersión da poboación. Os núcleos urbanos de menos 
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de 200 habitantes non adoitan ter ningún tipo de oferta comercial, tanto de establecementos no 
propio municipio, como de establecementos fóra del pero cuxa área de influencia incide neste. Os 
municipios máis relevantes, O Barco e A Rúa, son os que concentran a oferta comercial do territorio. 
 
Desde o punto de vista da demanda comercial, o progresivo envellecemento da poboación no rural 
fai que cada vez máis existan importantes problemas de mobilidade que dificultan ou impiden o 
desprazamento de moitas persoas aos núcleos urbanos para realizar as súas compras. Doutra 
banda, se a aspiración do territorio é atraer e fixar poboación nas áreas máis rurais, é necesario 
dotalo dunha serie de servizos básicos que axuden a facilitar ou mellorar a vida nestas zonas. Neste 
sentido, a recuperación do comercio polo miúdo desempeña un papel importantísimo, sobre todo, o 
especializado na venda de produtos de primeira necesidade ou de consumo diario, como os 
relacionados con alimentación, bebidas, fogar etc. Ademais, debemos ter presente que o comercio 
polo miúdo ten unha importante función social, como centro de reunión dos veciños, sobre todo nas 
áreas máis remotas. 
 
Doutra banda, o auxe do turismo rural e a recente aprobación do Camiño de Santiago de Inverno 
incrementan a demanda de produtos con raíces rurais, como a venda dos máis típicos do territorio 
de produción primaria como o viño DO Valdeorras, as castañas, o mel, os arandos, as androllas, o 
botelo…, ou produtos de artesanía propia. 
 

DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos ao fomento da actividade 
comercial como elementos clave na mellora da calidade de vida dos habitantes e a oferta turística 
do territorio. Promoveranse unicamente proxectos que supoñan o desenvolvemento dunha 
actividade comercial innovadora ou deficitaria no ámbito do núcleo ou núcleos de poboación no que 
operen, entendendo como innovación a creación de novos servizos, produtos e novas formas de 
enfrontarse aos desafíos e ás necesidades que presenta especificamente ese territorio. 
 
Os proxectos promovidos deberán contribuír á potenciación e á fixación da poboación, á 
diversificación económica, á sustentabilidade do medio rural e ao equilibrio territorial, tanto en 
termos económicos como sociais, e poderán ter un carácter produtivo ou non produtivo. 
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Neste sentido, no marco desta medida terían cabida, entre outros, proxectos comerciais que 
supoñan:  
 

 A implantación de novos establecementos polo miúdo ou a mellora e modernización de 
espazos de venda de bens de primeira necesidade e de fogar, como tendas de ultramarinos, 
tendas de alimentación e bebidas, tendas de produtos para o fogar etc. 

 Implantación e investimento en actividades de venda ambulante. 

 Creación e investimento en actividades comerciais vinculadas á venda de produtos típicos do 
territorio, con zonas de degustación, dirixidos a visitantes e turistas. 

 A adecuación de espazos para o fomento do emprendemento comercial por parte de 
promotores públicos. 

 
 
 
 
 

POTENCIAIS 
BENEFICIARIOS 

 

 Emprendedores en comercio 

 Vendedores ambulantes 

 Establecementos comerciais 

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais 
en man común ou as súas mancomunidades 

 Poboación nas zonas rurais 

 Desempregados en xeral a través da posta en marcha de novas oportunidades de emprego 
 
 

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

PRODUTIVO NON 
PRODUTIVO 
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1.1 Creación e investimento en 
actividades comerciais vinculadas á 
venda de bens de primeira necesidade  

 

Concellos: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, 
Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras 

Mínimo do 
35% 

-Máximo 50% 

Mínimo do 60% 
-Máximo ao 

90% 

 
1.2 Creación e investimento en 
actividades de venda ambulante 
 

Concellos: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, 
Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras 

Mínimo do 
35% 

-Máximo 50% 

Mínimo do 60% 
-Máximo ao 

90% 

 
1.3 Creación e investimento en 
actividades comerciais vinculadas á 
venda de produtos dirixidos a turistas 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras 

Mínimo do 
35% 

-Máximo 50% 

Mínimo do 60% 
-Máximo ao 

90% 

 
1.4 Adecuación de espazos para o 
emprendemento comercial no rural 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras 

 
 

Non aplica 

Mínimo do 60% 
-Máximo ao 

90% 
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2. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL NO RURAL DIRIXIDO A COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AO 

MERCADO LABORAL 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

 
OE 1: superar o illamento do territorio a través da creación e a mellora de servizos dirixidos á 
poboación rural, fixando poboación e mellorando a cohesión social. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
1.b Incrementar o número de persoas inseridas laboralmente, con especial atención aos colectivos 
máis desfavorecidos dos territorios rurais, en particular xente nova, mulleres, discapacitados etc. 
 

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 
OBXECTIVOS 

 
3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e viabilidade 
do tecido produtivo do territorio. 
 

OBXECTIVO DO 
PROGRAMA LEADER 
GALICIA 2014-2020 

 
a) Mellorar as condicións para crear e manter emprego no medio rural. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
O territorio conta con importantes dificultades para xerar emprego neto, principalmente nos colectivos 
máis desfavorecidos, como mulleres, mocidade (especialmente a de baixa cualificación que 
traballaba no sector da lousa e foi expulsada do mercado laboral como consecuencia da crise) e 
persoas con discapacidade. Desde finais de 2007 ata o ano 2015 recortouse un 14,8 % o número de 

afiliacións á seguridade social.  
 

DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos a mellorar a produtividade, a loita 
contra o desemprego e o incremento do valor engadido dos produtos autóctonos, e facilitar a 
substitución dunha poboación envellecida a través da posta en marcha no territorio dun programa de 
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formación que incida na empregabilidade dos colectivos máis desfavorecidos. Estes proxectos serán 
unicamente de carácter non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, terían cabida accións formativas dirixidas a colectivos máis 
desfavorecidos en termos de emprego, en: 
 

 Viticultura 

 Turismo/restauración 

 Colocación da lousa 

 Conservación de alimentos 
 
Nota: 
 
Segundo o establecido no acordo de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e a Axencia 
Galega de Desenvolvemento Rural para a coordinación de actuacións públicas con incidencia no 
sector turístico promovidas no territorio de Galicia, no marco do programa de desenvolvemento rural 
de Galicia (PDR) 2014-2020. No ámbito da submedida 19.2 do Leader (apoio para a realización de 
operacións de acordo coa estratexia de desenvolvemento local participativo), os GDR poderán 
promover formación tendente á profesionalización do persoal en servizos turísticos, mediante 
actividades formativas nas seguintes materias: 
 
1) Atención ao cliente en hostalería. 
2) Hixiene e seguridade alimentaria en pequenos establecementos de restauración. 
3) Atención específica ao cliente con discapacidade. 
4) Redes sociais e marketing en liña aplicado a establecementos de restauración. 
5) Ferramentas de xestión de alimentos e bebidas. 
6) Xestión de recursos humanos en pequenos establecementos de restauración. 
 
Para os efectos deste convenio, enténdese por pequenos establecementos de restauración os que 
sexan de titularidade de empresas ou autónomos que teñan a consideración de microempresas 
(segundo a definición que resulta do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014, de 17 de xuño). 

POTENCIAIS  
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3. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE SERVIZOS Á POBOACIÓN DO RURAL DE VALDEORRAS 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 
 
OE 1: superar o illamento do territorio a través da creación e a mellora de servizos dirixidos á 

BENEFICIARIOS  Emprendedores 

 Tecido empresarial  

 Mozos desempregados 

 Mulleres desempregadas 

 Persoas discapacitadas desempregadas 
  

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

NON PRODUTIVO 

2.1 Formación promovida polo GAL 
vinculada á viticultura 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de 
Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras 

100% 

2.2 Formación promovida polo GAL 
vinculada ao turismo/restauración 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de 
Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras. 

100% 

2.3 Formación promovida polo GAL 
vinculada á colocación da lousa 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras e Carballeda de 
Valdeorras. 

100% 

2.4 Formación promovida polo GAL 
vinculada á conservación dos 
alimentos 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de 
Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras. 

100% 

2.5 Formación promovida polo GAL en 
creación e xestión de empresas 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de 
Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras. 

100% 
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poboación rural, fixando poboación e mellorando a cohesión social. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
1.c Incrementar o número de servizos dirixidos á poboación nas zonas rurais, de maneira que se 
mellore o nivel dos habitantes que habitan nelas e que se favoreza a inclusión social, a redución da 
pobreza e o desenvolvemento económico do territorio. 
 

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 
OBXECTIVOS 

 
3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e 
viabilidade do tecido produtivo do territorio. 
 

OBXECTIVO DO PROGRAMA 
LEADER GALICIA 2014-2020 

b) Mellorar e implementar servizos para a poboación nas zonas rurais, favorecendo o avance do 
seu nivel de vida, a inclusión social e a redución da pobreza. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
O envellecemento da poboación en Valdeorras, xunto cos efectos negativos provocados pola súa 
excesiva concentración e a dispersión dos núcleos, é especialmente preocupante nos concellos con 
poboacións inferiores aos 2000 habitantes. Ademais, explica a dificultade que supón a articulación 
dun sistema eficiente de servizos básicos en materia de comunicación, benestar, saúde ou 
educación no medio rural. Por outra banda, en tanto a tendencia á urbanización se consolida, a 
oferta de servizos oriéntase necesariamente á demanda e, en ausencia dunha demanda 
cuantitativamente rendible, os servizos ofrecidos na contorna rural encarécense ou, simplemente, 
extínguense, e concéntranse nos núcleos urbanos da Rúa e O Barco de Valdeorras. 

DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos a promover servizos que 
melloren a calidade de vida nas áreas rurais, adaptados ás súas necesidades, especialmente en 
termos de mobilidade, asistencia a domicilio e accesibilidade ás TIC. Estas iniciativas deben 
supoñer a posta en marcha ou o desenvolvemento de servizos innovadores ou deficitarios no 
ámbito do núcleo ou núcleos de poboación ao que se dirixen, entendendo como innovación a 
creación de novos servizos, produtos e novas formas de enfrontarse aos desafíos e necesidades 
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que presenta especificamente ese territorio. 
 
Os proxectos poderán ter tanto un carácter produtivo como non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, terían cabida, entre outras, a posta en marcha de servizos 
ou a súa modernización que melloren a calidade de vida das persoas no medio rural, a través de: 
 

 Creación ou mellora de servizos que favorezan a mobilidade e a accesibilidade das persoas 
dependentes, como a posta en marcha de novos servizos de transporte adaptados ou 
investimentos para a adaptación de vehículos para o transporte de persoas con dificultades 
de mobilidade etc. 

 Creación ou melloras de servizos asistenciais a domicilio para o coidado de persoas 
dependentes. 

 Novas formas de comercio electrónico, información xeral e turística, acceso á Administración 
electrónica, plataformas dixitais etc. 

 Desenvolvementos TIC pensados para mellorar a calidade de vida das persoas maiores ou 
colectivos dependentes. 

 Investimentos en telecentros e aulas de informática.  
 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

 

 Emprendedores e empresarios que presten servizos de mobilidade adaptada cuxos medios 
de transporte estean afectos ao 100 % á actividade empresarial que se desenvolva.  

 Emprendedores e empresarios que presten servizos de asistencia a domicilio a persoas 
maiores e a colectivos dependentes. 

 Emprendedores e empresarios que realicen desenvolvementos TIC que melloren as 
condicións de vida dos cidadáns no medio rural. 

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais 
en man común ou as súas mancomunidades. 

 Toda a comunidade da poboación rural en xeral.  

 Visitantes e turistas. 

 Desempregados en xeral a través da posta en marcha de novas oportunidades de emprego. 
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TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

PRODUTIVO NON 
PRODUTIVO 

 
3.1 Creación, mellora ou ampliación de 
servizos que favorezan a mobilidade e a 
accesibilidade dos colectivos con 
problemas de mobilidade 
 

Concellos: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, 
Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de 
Valdeorras 

50% 90% 

 
3.2 Creación, mellora ou ampliación de 
servizos asistenciais a domicilio   
 

 
Concellos: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, 
Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de 
Valdeorras 
 

50% 90% 

 
3.3 Investimentos para a mellora da 
accesibilidade ás tecnoloxías da 
información e comunicación (TIC), así 
como o seu uso no medio rural 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, 
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, 
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras. 

50% 90% 
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4. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL NO RURAL DE VALDEORRAS 

OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 

 
OE 1: superar o illamento do territorio a través da creación e a mellora de servizos dirixidos á poboación 
rural, fixando poboación e mellorando a cohesión social. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
1.d Incrementar o número de investimentos que axuden a fomentar a igualdade, a integración social e a 
conciliación da vida familiar e laboral. 
 

CONTRIBUCIÓN A 
OUTROS OBXECTIVOS 

 
3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e a viabilidade 
do tecido produtivo do territorio. 
 

OBXECTIVO DO 
PROGRAMA LEADER 
GALICIA 2014-2020 

 
b) Mellorar e implementar servizos para a poboación nas zonas rurais, favorecendo o avance do seu 
nivel de vida, a inclusión social e a redución da pobreza. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
Na análise do territorio de Valdeorras detéctanse como aspectos negativos no rural o despoboamento e 
o progresivo envellecemento da poboación e a dispersión, que restan posibilidades ao establecemento 
de servizos de melloren a inclusión social de colectivos desfavorecidos como persoas maiores ou 
persoas con discapacidade, o lecer e a conciliación da vida familiar e laboral. 
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DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos a mellorar a inclusión social e a 
favorecer a conciliación da vida laboral e familiar, e poden ter tanto un carácter produtivo como non 
produtivo. Estes proxectos deben supoñer o desenvolvemento ou a posta en marcha de servizos 
innovadores ou que sexan deficitarios no ámbito do núcleo ou núcleos de poboación ao que se dirixen. 
Enténdese como innovación a creación de novos servizos, produtos e novas formas de enfrontarse aos 
desafíos e necesidades que presenta especificamente ese territorio. Os proxectos  poderán ter tanto un 
carácter produtivo como non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, terían cabida, entre outras, a posta en marcha de servizos ou a 
súa modernización, que melloren a inclusión e a conciliación da vida familiar e laboral das persoas no 
medio rural, a través de: 
 

 Servizos de coidado de nenos 

 Actividades de carácter extraescolar para nenos 

 Servizos de atención, lecer e tempo libe dirixidos a nenos 

 Ludotecas, parques infantís ou servizos de gardería 

 Servizos terapéuticos para persoas dependentes 

 Servizos de lecer e tempo libre especializados a persoas dependentes 

 Servizos de atención e coidado de persoas dependentes 
 

POTENCIAIS 
BENEFICIARIOS 

 

 Emprendedores que presten servizos dirixidos a mellorar a inclusión social e a conciliación da 
vida laboral 

 Empresas que presten servizos dirixidos a mellorar a inclusión social e a conciliación da vida 
laboral 

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais en 
man común ou as súas mancomunidades 

 Persoas maiores 

 Persoas dependentes 

 Familias con nenos 

 Familias a cargo de persoas maiores  
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 Familias a cargo de persoas dependentes 

 Desempregados en xeral a través da posta en marcha de novas oportunidades de emprego 
 

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

PRODUTIVO NON 
PRODUTIVO 

 
4.1 Creación e investimento de 
iniciativas que favorezan a conciliación 
da vida familiar e laboral, a través da 
posta en marcha de servizos para o 
lecer, a atención e o coidado de nenos, 
maiores e persoas dependentes 
 

 
Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de 
Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras. 

50% 90% 
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5. PROGRAMA DE MELLORA DE SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS CULTURAIS E RECREATIVAS NAS ZONAS RURAIS 

DE VALDEORRAS 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

 
OE 1: superar o illamento do territorio a través da creación e a mellora de servizos dirixidos á 
poboación rural, fixando poboación e mellorando a cohesión social. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
1.e Incrementar o número de investimentos en pequenas infraestruturas, incluíndo actividades 
culturais e de lecer. 
. 

OBXECTIVO DO 
PROGRAMA LEADER 
GALICIA 2014-2020 

 
b) Mellorar e implementar servizos para a poboación nas zonas rurais, favorecendo o avance do seu 
nivel de vida, a inclusión social e a redución da pobreza. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
O envellecemento da poboación, xunto cos efectos negativos provocados pola súa excesiva 
concentración e a dispersión dos núcleos, explica a dificultade que supón a articulación dun sistema 
eficiente de infraestruturas vinculadas ao desenvolvemento de actividades culturais e recreativas que 
axuden a fomentar a cohesión social e a mellorar as condicións de vida das persoas no medio rural. 
 

DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos a financiar pequenos 
investimentos en infraestruturas e servizos vinculados ao desenvolvemento de actividades culturais e 
recreativas en zonas rurais. Estes proxectos deben supoñer a posta en marcha de servizos 
innovadores ou que sexan deficitarios no ámbito do núcleo ou núcleos de poboación ao que se 
dirixen. Enténdese como innovación a creación de novos servizos, produtos e novas formas de 
enfrontarse aos desafíos e necesidades que presenta especificamente ese territorio. Os proxectos  
poderán ter tanto un carácter produtivo como non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, terían cabida, entre outras, a posta en marcha de servizos e 
infraestruturas de carácter cultural e recreativos: 
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 Servizos de carácter cultural (literatura, música, danza, cine etc.) 

 Servizos de carácter recreativo vinculados ao lecer e ao entretemento 

 Investimentos en infraestruturas culturais non vinculadas directamente ao turismo (casas de 
cultura, centros de reunión da cidadanía etc.) 

 Investimentos en infraestruturas recreativas (áreas de lecer, parques etc.) 
 

As operacións implementadas no marco desta liña poderán ser de carácter programado e non 
programado. Serán proxectos de carácter programados no marco da EDLP os previstos para 
implementar polos axentes públicos previa aprobación da estratexia. Estes son: 
 
Actividades programadas: 
 

 Rehabilitación antiga Casa de Camineros, localizada en Viloira, concello do Barco. 

 Acondicionamento de zonas peonís na contorna do río Sil, concello de Carballeda de 
Valdeorras. 

 Restauración de antiga escola en Lardeira para centro social, concello de Carballeda de 
Valdeorras. 

 Acondicionamento dunha senda peonil na contorna do Bañadoiro, no concello de Vilamartín 
de Valdeorras. 
 
 

POTENCIAIS 
BENEFICIARIOS 

 

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais en 
man común ou as súas mancomunidades 

 Poboación do medio rural en xeral 

 Visitantes e turistas 
 
 
 

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 
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DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
RANGO DE INTENSIDADE DA AXUDA 

PRODUTIVOS NON PRODUTIVO 

 
5.1 Investimentos en actividades 
culturais e recreativas en zonas rurais 
 

 
Concello: O Barco de Valdeorras, 
O Bolo, Carballeda de Valdeorras, 
Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A 
Veiga e Vilamartín de Valdeorras 

Mínimo do 35% 
-Máximo 50% 

Mínimo do 60% 
-Máximo 90% 



 

 

129 

129 129 

10.4.2 Liñas de estratéxicas recollidas no apartado OE 2: Contribuír á conservación e á mellora do medio natural a través 

dunha xestión eficiente dos recursos 

 

6. PROGRAMA PARA A REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO DE VALDEORRAS 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

 
OE 2: contribuír á conservación e á mellora do medio natural a través dunha xestión eficiente dos 
recursos. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
2.a Reducir os niveis contaminación na actividade produtiva do sector primario e no da extracción 
da lousa. 
 

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 
OBXECTIVOS 

3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e a 
viabilidade do tecido produtivo do territorio. 
 

OBXECTIVO DO PROGRAMA 
LEADER GALICIA 2014-2020 

 
d) Garantir a sustentabilidade da actividade no medio rural mediante o coidado e a utilización 
adecuados dos recursos naturais. 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
A explotación das canteiras de lousa provocou durante máis de medio século importantes efectos 
contaminantes na contorna. A principal razón destes efectos débese a que só se aproveita un 4 % 
do material que se extrae, o que implica que cada ano se acumulan millóns de toneladas de 
residuos. Actualmente, máis de 30 quilómetros da serra do Eixo están convertidos en descomunais 
cascalleiros de 400 metros de altura.  
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DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos a reducir os niveis de 
contaminación como consecuencia da actividade extractiva lousa, o que axudará a conservar e 
mellorar o medio natural.  
 
Os proxectos poderán ter tanto un carácter produtivo como non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, terían cabida, entre outras, a posta en marcha de iniciativas 
que axuden a reducir os niveis de contaminación da actividade extractiva da lousa, a través de: 
 

 Medidas para a redución do nivel de cascallos 

 Medidas para evitar a filtración de residuos aos ríos 

 Medidas para a redución do nivel de po 

 Medidas para o aproveitamento e a reutilización de residuos da lousa para outros fins, por 
exemplo, prefabricados para a construción, cerámica, gres, materiais compostos etc. 
 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

 
 

 Emprendedores que desenvolvan instrumentos eficaces para a redución da contaminación 
ou o aproveitamento dos subprodutos da lousa. 

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais 
en man en común ou as súas mancomunidades. 

 Poboacións que lindan con explotacións das canteiras. 

 Fauna e flora que linda coas explotacións das canteiras. 

 A cidadanía en xeral, a través da redución dos niveis de contaminación producidos pola 
actividade extractiva da lousa. 

 Turistas e visitantes. 

 Desempregados en xeral a través da posta en marcha de novas oportunidades de emprego. 
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TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

PRODUTIVO NON 
PRODUTIVO 

 
6.1 Creación e investimento en 
iniciativas que reduzan os efectos 
contaminantes da extracción da lousa 
 

Concellos: O Barco, Vilamartín e Carballeda de 
Valdeorras. 

50% 90% 

 
6.2 Creación e investimento en 
iniciativas que teñan por obxecto 
aproveitar ou reutilizar os subprodutos 
obtidos á través da extracción de lousa 
 

 
Concellos: O Barco, Vilamartín e Carballeda de 
Valdeorras. 

 

50% 90% 
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7. PROGRAMA PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO TECIDO PRODUTIVO DE VALDEORRAS 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

 
OE 2: contribuír á conservación e á mellora do medio natural a través dunha xestión eficiente dos 
recursos. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
2.b Incrementar os investimentos que melloren a eficiencia enerxética, fomenten unha economía 
baixa en carbono e capaz de adaptarse ao cambio climático, e impulsen o uso das enerxías 
renovables. 
 

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 
OBXECTIVOS 

 
3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e a 
viabilidade do tecido produtivo do territorio. 
 

OBXECTIVO DO 
PROGRAMA LEADER 
GALICIA 2014-2020 

 
f) Contribuír á concienciación e ao fomento da necesidade de pasar a unha economía baixa en 
carbono, capaz de adaptarse ao cambio climático, co impulso da utilización de enerxías renovables 
e o avance da eficiencia enerxética. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
Non existen datos enerxéticos desagregados a nivel municipal, polo que se tomará como situación 
de partida a análise a nivel Galicia.  
 
O consumo enerxético en Galicia no ano 2011 ascendeu a 6510 Ktep, que representa o 7,5 % do 
consumo español. O maior consumo corresponde aos produtos petrolíferos para o transporte, a 
pesca, a agricultura, a minería e a construción, e o menor é o de electricidade (25 %). A produción 
primaria participa cun 8 % do consumo enerxético total de produtos petrolíferos e con tan só o 1,2 % 
do consumo eléctrico. O consumo de enerxía eléctrica en Galicia móvese en torno a 18-19 millóns 
de MWh. Por sectores, claramente a industria é o primeiro demandante, seguido polo sector 
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servizos, que foi crecendo na demanda nos últimos anos e o consumo doméstico que mantén unha 
posición bastante estable. O sector primario é permanentemente o de menor consumo global de 
enerxía eléctrica. 
 
A intensidade enerxética é o valor medio da cantidade de enerxía necesaria para xerar unha 
unidade de riqueza: consumo de enerxía por unidade de PIB. Esta proporción permite avaliar a 
eficiencia no uso da enerxía, de tal xeito que a medida que diminúe a intensidade, aumenta a 
eficiencia.  
 
O obxectivo da UE é reducir a intensidade ata 132,57 Ktep/millón de euros en 2020. A cifra media 
para Galicia en 2011 é de 162 Ktep/millón de euros. 
 
A mellora da eficiencia no uso da enerxía na agricultura e na industria alimentaria contribuirá a 
reducir a debilidade estrutural da agricultura mellorando a rendibilidade dos factores de produción. 
Ao mesmo tempo, reduciranse as emisións de gases de efecto invernado e partículas PM. 
 
Doutra banda, o saldo de Galicia en enerxía primaria total é negativo. As importacións enerxéticas 
están centradas basicamente no cru de petróleo, nos produtos petrolíferos, no carbón e no gas 
natural.  
 
En 2011 Galicia importou 9725 Ktep fronte a unha produción propia de 2195 Ktep, das cales 2178 
proceden de fontes renovables, principalmente gran hidráulica e eólica, que significan o 15 % do 
total español de produción de enerxía verde. No entanto, só existen cinco instalacións cunha 
potencia instalada de 48 MW para o desenvolvemento de enerxía a partir de biomasa forestal 
residual ou subprodutos da agricultura. 
 
Por outra banda, o 90 % das industrias forestais teñen menos de dez empregados e o 70 % menos 
de dous. Ademais, a actividade silvícola representa unha cuarta parte da actividade da cadea en 
termos de VAB, a industria da madeira o 35 %, a de papel o 8 % e a fabricación de mobles unha 
terceira parte. 
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Aínda que estas cifras apuntan o indubidable potencial económico do sector, a importancia 
ambiental e patrimonial do monte galego permite utilizacións alternativas, como a produción de 
biomasa. 
 
O fomento do uso de enerxías renovables en agricultura e a promoción de investimentos en 
tecnoloxía de transformación de biomasa promove a loita contra o cambio climático. 
 
Para rematar, os sistemas de regadío existentes no territorio que comprende a comarca de 
Valdeorras son susceptibles de acondicionamento para a mellora da súa eficiencia. A 
implementación de sistemas de rego axuda a superar a debilidade estrutural dalgúns tipos de 
agricultura. 
 
Fonte: PDR Galicia 2014-2020 
 
O territorio de Valdeorras necesita mellorar a eficiencia enerxética de xeito prioritaria nos sectores 
ou actividades máis representativos do territorio en termos de VAB como son a industria, a 
construción e, dentro do sector servizos, a hostalería como actividade con maior peso. No que se 
refire á produción primaria, a vitivinícola é a que presenta un carácter máis estratéxico para o 
territorio. 
 
 

DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos ao desenvolvemento de novos 
modelos produtivos que melloren a eficiencia do uso da enerxía e o fomento da utilización de 
enerxías renovables no sector de produción de primaria e na industria agroalimentaria, así como en 
infraestruturas de uso público, como base dun sistema máis respectuoso co cambio climático.  
 
Os proxectos poderán ter un carácter produtivo como non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, terían cabida, entre outras, a posta en marcha de iniciativas 
que axuden a mellorar a eficiencia enerxética e o uso de enerxías renovables, a través de: 
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 Investimentos para a mellora da eficiencia enerxética en explotacións vitivinícolas que 
presenten un plan empresarial, acompañado dun informe emitido por un técnico cualificado 
competente ou dunha auditoría enerxética. A redución dos custos derivados da mellora da 
eficiencia enerxética da explotación deberán alcanzar un mínimo do 40 %. 
 

 Investimentos para o uso da madeira como materia prima e fonte de enerxía, tendentes á 
produción a pequena escala de acha da madeira ou de pellets que estean promovidas polas 
comunidades de montes veciñais en man en común e/ou agrupacións de propietarios, e 
sempre que inclúan unha extensión superior a 15 hectáreas. 
 

 Investimentos en sistemas de eficiencia enerxética ou implantación de enerxías renovables 
en infraestruturas de uso público, a condición de que supoñan unha reforma ou rehabilitación 
integral desde o punto de vista enerxético e non unha simple reposición ou substitución do 
equipamento enerxético. Estes investimentos deberán ir acompañados dun informe dun 
técnico cualificado competente ou dunha auditoría enerxética. 
 

 Investimentos en sistemas de eficiencia enerxética ou implantación de enerxías renovables 
no sector da industria, a construción e a actividade hostaleira. Estes investimentos deberán ir 
acompañadas dun informe dun técnico cualificado competente ou dunha auditoría 
enerxética. 
 

 Iniciativas emprendedoras cuxa actividade principal se centre no desenvolvemento e/ou 
implantación de sistemas de eficiencia enerxética no sector primario, industrial, construción e 
hostaleiro. 

 
Nota: 
 
As actuacións que unicamente supoñan unha simple reposición ou substitución de equipamento, 
aínda que supoña unha mellora na eficiencia enerxética, non se inclúen no marco desta liña de 
actuación. 
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POTENCIAIS 
BENEFICIARIOS 

 
 
 

 Emprendedores cuxa actividade principal se centre no desenvolvemento e/ou implantación 
de sistemas de eficiencia enerxética no sector primario e/ou industrial. 

 Empresas de produción vitivinícola. 

 Empresas do sector industrial, a construción e a actividade hostaleira que realicen 
investimentos para a mellora da eficiencia enerxética das súas instalacións e/ou da súa 
actividade produtiva. 

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais 
en man en común ou as súas mancomunidades. 

 Cidadanía en xeral a través da redución dos niveis de contaminación e mitigación do cambio 
climático. 

 Desempregados en xeral a través da posta en marcha de novas oportunidades de emprego. 
 
 
 

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

PRODUTIVO NON 
PRODUTIVO 

 
7.1 Investimentos que teñan por 
obxecto mellorar a eficiencia 
enerxética das producións vitivinícolas 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras 

 

50% 90% 

 
7.2  Investimentos para o uso da 
madeira como materia prima e fonte de 
enerxía  
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras 

 

50% 90% 
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7.3 Investimentos en sistemas de 
eficiencia enerxética ou implantación 
de enerxías renovables en 
infraestruturas de uso público 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras 

 

50% 90% 

7.4 Investimentos en sistemas de 
eficiencia enerxética no sector 
industrial, a construción e a hostalería 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e 
Vilamartín de Valdeorras 
 

50% 90% 
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8. PROGRAMA PARA A PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS NAS TERRAS DE 

VALDEORRAS 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

 
OE 2: contribuír á conservación e á mellora do medio natural a través dunha xestión eficiente dos 
recursos. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
2.c Incrementar o número de espazos recuperados, protexidos e preservados especialmente os 
vinculados coa actividade mineira. 
 

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 
OBXECTIVOS 

 
3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e a 
viabilidade do tecido produtivo do territorio. 
 

OBXECTIVO DO 
PROGRAMA LEADER 
GALICIA 2014-2020 

 
d) Garantir a sustentabilidade da actividade no medio rural mediante o coidado e a utilización 
adecuados dos recursos naturais. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
As actividades de carácter extractivo teñen unha grande importancia no territorio de Valdeorras, 
especialmente as actividades mineiras vinculadas á extracción da lousa. Entre os danos producidos 
pola extracción da lousa durante os últimos 50 anos ao medio natural atópanse a desaparición de 
canles de ríos, a vertedura de residuos aos ríos e a desaparición de vida animal na contorna das 
canteiras. Ademais, elementos do patrimonio cultural, como a capela de San Cosme, atópanse moi 
próximos ás explotacións de canteira, o que fai que se sitúen moi próximos a toneladas de cascallos. 
 
Doutra banda, cómpre destacar que a maior  parte do territorio presenta unha clara aptitude forestal 
(ascende a 67 856 hectáreas, segundo o Anuario de Estatística Agraria e Superficies Agrícola do ano 
2013, unha extensión máis de nove veces superior á da superficie cultivada, que é de 7353 
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hectáreas), unha característica común a todos os municipios da zona, especialmente na Veiga, 
Vilamartín de Valdeorras e Carballeda de Valdeorras. A devandita superficie concéntrase nas serras 
e nas zonas montañosas situadas ao norte e o sur do val do Sil, nas que a especie predominante é o 
castiñeiro, xunto con outras máis propias de áreas mediterráneas, como sobreiras, aciñeiras, 
oliveiras, amendoeiras e abeleiras. O espazo forestal constitúe un importante potencial económico 
non só pola produción de madeira, senón tamén polo aproveitamento enerxético dos seus recursos e 
a diversificación da actividade forestal cara a outras actividades vinculadas ao turismo. 
 

DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos a recuperar, rehabilitar e protexer 
espazos naturais afectados pola actividade extractiva, especialmente a minería da lousa, e 
diversificar o potencial económico dos recursos forestais, moi concentrados na explotación da 
madeira.  
 
Os proxectos enmarcados nesta liña poderán ter tanto un carácter produtivo como non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, terían cabida, entre outras, a posta en marcha de iniciativas 
que protexan os recursos medioambientais do territorio e diversifiquen o rendemento económico dos 
recursos forestais, a través de: 
 

 Medidas na que se prevexa a protección do patrimonio cultural 

 Medidas na que se prevexa a protección de especies animais 

 Medidas para a recuperación e a rehabilitación de espazos logo da finalización de actividades 
extractivas 

 Medidas para a protección de espazos que linden coas explotacións das canteiras 

 Aproveitamento alternativo e innovador dos recursos do monte, en actividades como, por 
exemplo, o turismo activo, parques biosaudables, acondicionamento de espazos para o 
estudo e a observación de flora e fauna etc. 
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POTENCIAIS 
BENEFICIARIOS 

 

 Emprendedores que inicien unha actividade empresarial vinculada á recuperación e á 
rehabilitación e protexan espazos naturais afectados por actividades extractivas.  

 Emprendedores e empresarios que aproveiten os recursos do monte para realizar a súa 
actividade empresarial. 

 Empresas que recuperen, rehabiliten e protexan espazos naturais afectados por actividades 
extractivas.  

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais en 
man en común ou as súas mancomunidades. 

 Desempregados en xeral a través da posta en marcha de novas oportunidades de emprego. 
 

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

PRODUTIVO NON 
PRODUTIVO 

 
8.1 Mantemento, recuperación e 
rehabilitación dos terreos que lindan con 
explotacións extractivas ou que finalicen 
a súa explotación 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga 
e Vilamartín de Valdeorras 
 

50% 90% 

 
8.2 Creación ou investimento en 
iniciativas que promovan un uso 
alternativo dos recursos do monte 
 

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga 
e Vilamartín de Valdeorras 

 

Mínimo do 
35% 

-Máximo 50% 
90% 
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9. PROGRAMA PARA O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DO MEDIO RURAL DE VALDEORRAS A TRAVÉS DO 

TURISMO 

OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 

 
OE 2: contribuír á conservación e á mellora do medio natural a través dunha xestión eficiente dos 
recursos. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
2.d. Incrementar o número de empresas que desenvolvan actividades turísticas e investimentos en 
rehabilitación do patrimonio histórico, cultural e medioambiental do territorio. 
 

CONTRIBUCIÓN A 
OUTROS OBXECTIVOS 

 
3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural. 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e a 
viabilidade do tecido produtivo do territorio. 
 

OBXECTIVO DO 
PROGRAMA LEADER 
GALICIA 2014-2020 

 
d) Garantir a sustentabilidade da actividade no medio rural mediante o coidado e a utilización 
adecuados dos recursos naturais. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
O turismo rural na comarca de Valdeorras atópase aínda en vías de desenvolvemento, malia contar 
con suficientes recursos naturais, paisaxísticos e patrimoniais para promover un turismo rural de 
calidade.  
 
En Valdeorras este crecemento foi moi moderado, se se compara con outras zonas de Ourense e da 
Comunidade Autónoma. O turismo rural en Valdeorras ten unha serie de potencialidades, entre as que 
se poden destacar o Camiño de Santiago de Inverno (oficial desde abril de 2016) e a existencia de 
recursos naturais de alto valor, como a serra da Enciña da Lastra e Pena Trevinca. A isto hai que 
sumarlle numerosas actividades de turismo activo que poden realizarse en moitos espazos naturais, 
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como rutas de sendeirismo, deportes náuticos ou espeleoloxía, caza e pesca. Tamén podemos atopar 
en Valdeorras un importante patrimonio arquitectónico e cultural, e unha gran riqueza en costumes e 
tradicións populares. 

DESCRICIÓN 

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos a potenciar os proxectos de 
carácter turístico no territorio, a condición de que estas iniciativas supoñan a posta en marcha ou o 
desenvolvemento de servizos innovadores ou deficitarios no ámbito do núcleo ou núcleos de 
poboación aos que se dirixan. Enténdese como innovación o desenvolvemento de novos servizos, 
produtos e novas formas de enfrontarse aos desafíos e necesidades que presenta especificamente 
ese territorio. 
 
Os proxectos enmarcados nesta liña poderán ter tanto un carácter produtivo como non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, tería cabida, entre outras, a posta en marcha de iniciativas 
turísticas, a través de: 
 

 Investimentos para uso público en infraestruturas recreativas, puntos de información turística e 
sinalización. 

 Pequenos investimentos na rehabilitación e na adecuación de elementos de gran valor 
patrimonial e cultural. 

 Infraestruturas turísticas a pequena escala vinculadas ao turismo industrial. 

 Investimentos para o incremento do número de prazas de aloxamento. 

 Investimentos para a mellora en establecementos hoteleiros. 

 Investimentos que supoñan a implantación de servizos turísticos complementarios a un 
establecemento de aloxamento e/ou de restauración. 

 Iniciativas de carácter turístico vinculadas a elementos patrimoniais senlleiros, por exemplo, o 
macizo de Pena Trevinca, a serra da Lastra, a Vía Nova e o Camiño de Inverno. 

 Iniciativas turísticas vinculadas a actividades deportivas, caza e pesca, e turismo fluvial de 
montaña. 

 Novas iniciativas hostaleiras promovidas exclusivamente en lugares senlleiros do patrimonio 
industrial, como bodegas da DO Valdeorras con certa tradición, antigas instalacións mineiras 
etc., e en lugares sobranceiros do patrimonio histórico e cultural, como pazos, castelos, torres 
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etc. 

 Mellora de iniciativas de establecementos hostaleiros, a condición de que estean vinculadas á 
promoción dos recursos autóctonos do territorio e supoñan un aumento na categoría do 
establecemento e/ou melloren as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras 
arquitectónicas. 
 

Actividades programadas: 
 

 Información turística sobre o Camiño de Santiago de Inverno. Todo o territorio que comprende 
o GDR. 

 Creación dun albergue do Camiño de Inverno na localidade de Veigamuíños, concello do 
Barco. 

 Recuperación da ponte da Proba, localizada na Proba, no concello do Barco. 

 Segunda fase de rehabilitación do BIC do Castro, localizada no Castro, concello do Barco. 

 Recuperación da área arqueolóxica da vila de San Salvador, localizada na Proba, concello do 
Barco. 

 Creación dun albergue, localizado na contorna do Camiño de Santiago de Inverno, no concello 
de Rubiá. 

 Creación dun cámping, localizado na serra da Enciña, concello de Rubiá.  

 Creación dun circuíto BTT na contorna da serra da Lastra, concello de Rubiá.  

 Creación dun embarcadoiro no contorno do río Sil, concello de Rubiá.  

 Recuperación da Vía Nova, concello de Rubiá. 

 Adecuación do Camiño de Santiago de Inverno na contorna da zona tradicional de Sobradelo, 
concello de Carballeda de Valdeorras. 

 Adecuación de áreas de descanso na contorna do Camiño de Santiago de Inverno en Pumares 
e Sobradelo, concello de Carballeda de Valdeorras. 

 Recuperación das antigas fontes e lavadoiros en núcleos de poboación con menos de 50 
veciños, no concello de Carballeda de Valdeorras. 

 Rehabilitación da igrexa do Padre Eterno en Lardeira, concello de Carballeda de Valdeorras. 

 Mellora da sinalización do Camiño de Inverno a través dos antigos fitos das estradas do 
municipio de Carballeda de Valdeorras. 
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 Restauración do arco romano no río Casaio, concello de Carballeda de Valdeorras. 

 Restauración do patrimonio cultural e relixioso da igrexa parroquial de Sobradelo. 

 Acondicionamento da senda do Camiño de Inverno en Sobradelo-Éntoma, concello de 
Carballeda de Valdeorras. 

 Actuacións para a concentración de centros de degustación de produtos tradicionais en 
núcleos  tradicionais do Concello de Carballeda de Valdeorras. 

 Posta en valor do Camiño de Inverno ao seu paso polo concello de Vilamartín de Valdeorras. 

 Construción dunha caseta e os seus correspondentes accesos para a observación das aves na 
contorna do Bañadoiro no concello de Vilamartín de Valdeorras. 

 Rehabilitación e acondicionamento dos accesos á igrexa de San Pedro, no concello de 
Vilamartín de Valdeorras. 

 Mellora e acondicionamento de infraestruturas e accesos que transcorren pola Ruta das 
Covas, no concello de Vilamartín de Valdeorras. 

 Acondicionamento e rehabilitación das Ermidas do concello do Bolo. 

 Acondicionamento e rehabilitación dos muíños do concello do Bolo. 

 Acondicionamento e rehabilitación do Castelo do Bolo. 

 Acondicionamento da senda ata o Val Glaciar do Foxo Grande (nacemento do río Meladas). 
Información turística sobre as súas características xeomorfolóxicas e botánicas. Concello da 
Veiga. 

 Recuperación e acondicionamento da senda que, desde a aldea de Ponte chegaba ata O 
Escambrón no fondo do Val Glaciar do río Xares e desde alí remontaba ata a Lagoa da Serpe. 
Información turística sobre as características antropolóxicas (lenda da Lagoa da Serpe). 
Concello da Veiga. 

 Recuperación do camiño e a área arqueolóxica e industrial das antigas explotacións de 
volframio Minas de Vilanova, concello da Veiga. 
 

Nota: 
 
Segundo o establecido nas bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento 
local, os investimentos en establecementos turísticos e para os investimentos en actividades 
económicas do sector servizos no marco do sector da hostalería, rexerá o convenio de colaboración 
que se firme entre a Agader e a Axencia Turismo de Galicia para o Leader de Galicia 2014-2020. 
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Segundo o establecido no borrador do convenio, a Agader poderá subvencionar a través dos GDR,  
mediante liñas de axuda de promoción directa, as actuacións seguintes: 
 

a) Investimentos que supoñan melloras en establecementos de aloxamento e restauración que 
estean en funcionamento na data da presentación da correspondente solicitude de axuda por 
parte do promotor. Para os efectos deste convenio, terán a consideración de melloras os 
gastos que sexan necesarios para a obtención do recoñecemento dun aumento de categoría 
do establecemento segundo a lexislación vixente en materia turística, así como outras 
actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras 
arquitectónicas. 

b) Investimentos que supoñan a implantación de servizos turísticos complementarios a un 
establecemento de aloxamento e/ou de restauración que estea en funcionamento na data da 
presentación da correspondente solicitude de axuda por parte do promotor. Para os efectos 
deste convenio, terán a consideración de servizos turísticos complementarios os seguintes: 
actividades recreativas e de animación turística, espectáculos, actividades de aventura ou 
natureza, actividades deportivas como golf, náuticas, esquí, hípica e outras, actividades de 
valorización e divulgación do patrimonio cultural, balnearios e centros de talasoterapia 

c) Os investimentos que supoñan a creación de novas prazas de aloxamento serán admisibles no 
caso de que se cumpran os requisitos seguintes: 
 
1) Os establecementos obxecto de creación de novas prazas estarán clasificados segundo a 
lexislación en materia turística como hotel, pensión, casa de turismo rural ou campamento de 
turismo. 
 
 
2) A proposta deberá levar aparellada unha valorización do patrimonio cultural ou 
medioambiental ou a oferta dalgún ou algúns dos seguintes servizos turísticos 
complementarios: actividades recreativas e de animación turística, espectáculos, actividades 
de aventura ou natureza, actividades deportivas como golf, náuticas, esquí, hípica e outras, 
actividades de valorización e divulgación do patrimonio cultural, balnearios e centros de 
talasoterapia. 
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3) A localización dos investimentos que supoñan a creación de novas prazas deberá situarse 
nalgún dos concellos sinalados no anexo I deste convenio. 
 

d) Creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, 
patrimonio industrial, pallozas, faros etc.) e que se comprometan a ofertar unha cociña 
baseada na gastronomía galega tradicional, ou que propoñan técnicas innovadoras ou fusións 
con outras gastronomías do mundo. 
 

e) Rutas de sendeirismo homologadas pola Federación Galega de Montaña. 
 
f) Construción de miradoiros, así como eliminación de elementos discordantes na contorna 

destes. 
 

h) Os investimentos tendentes á creación e/ou mellora de empresas de servizos turísticos 
complementarios. Para os efectos deste convenio, terán a consideración de empresas de 
servizos turísticos complementarios as reguladas no artigo 88.1 da Lei 7/2011, de 27 de outubro, 
de turismo de Galicia. Para a subvencionabilidade dos investimentos a que se refire este punto 
será necesaria a correspondente inscrición no rexistro público oficial habilitado para tal efecto. 

 
A Axencia Turismo de Galicia resérvase a execución, ben mediante investimento directo, ben a través 
dos correspondentes instrumentos reguladores das axudas, das seguintes tipoloxías de actuacións: 
 

a) En xeral, a creación de novos establecementos de aloxamento e de restauración, excepto os 
proxectos que excepcionalmente poderán ser subvencionados con cargo ás liñas xestionadas 
pola Agader, segundo o disposto na cláusula cuarta deste convenio. 

 
b) Concesión ou renovación de distintivos de calidade, especialmente a Q de Calidade Turística 

segundo normas  do Instituto para la Calidade Turística Española (ICTE). 
 

c)  Axudas destinadas á paquetización e comercialización da oferta turística de Galicia. 
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d) Actuacións encamiñadas á creación de denominacións de xeodestinos, difusión e promoción 
destes. 
 

e) Accións de promoción internacional: fam-trips, press-trips etc. 
 

f) Innovación, renovación e implantación da xestión de calidade medioambiental dos 
campamentos de turismo. 
 

g) En xeral, todas as que poidan obter axudas da Axencia Turismo de Galicia a través das ordes 
correspondentes a cada anualidade. 
 

h) Actuacións de sinalización e accesibilidade aos recursos turísticos no medio rural, con 
excepción dos proxectos promovidos polos GDR no ámbito da submedida 19.4.B de Leader 
(animación) os cales deberán respectar as condicións de elixibilidade que se establezan nas 
convocatorias, así como o disposto no Decreto 85/2012, de 16 de febreiro, polo que se 
modifica o Decreto 138/2008, de 22 de maio, polo que se regula a sinalización turística de 
Galicia e se aproba o Manual de sinalización turística de Galicia. 

 
i) Construción e/ou mellora de aparcadoiros co fin de facilitar o acceso ordenado a recursos 

turísticos. 
 

j) Construción de pasarelas, costas e eliminación de barreiras arquitectónicas que melloren o 
acceso aos recursos turísticos. 
 

k) Construción ou adecuación de aseos adaptados para persoas con diversidade funcional. 
 

l) Mellora de redes informáticas, seguridade, acondicionamento de salas e o seu mobiliario. 
 

ANEXO I 
 

1. Concellos polos que transcorren as diferentes rutas do Camiño de Santiago, excepto o 
Francés, nos que exista déficit de prazas de aloxamento, acreditado por informe da Área de 
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Estudos de Investigación de Axencia de Turismo de Galicia. 
2. Concellos que dispoñan de recursos mineiro-medicinais e carezan de prazas de aloxamento, 

acreditado por informe da Área de Estudos e Investigación da Axencia de Turismo de Galicia. 
3. Excepcionalmente, calquera outro concello no que se constate unha carencia de prazas de 

aloxamento en determinadas categorías, acreditado por informe da Área de Estudos e 
Investigación de Axencia Turismo de Galicia. 
 

POTENCIAIS 
BENEFICIARIOS 

 

 Emprendedores e empresarios que realicen actividades vinculadas ao turismo: deportivo, de 
montaña, caza e pesca e medio natural. 

 Emprendedores e empresarios de actividades turísticas vinculadas aos recursos singulares do 
territorio. 

 Emprendedores que ofrezan servizos de aloxamento no concello de Rubiá.  

 Emprendedores e empresarios de actividades hostalería que se realicen en lugares senlleiros. 

 Empresarios hostaleiros que promovan os produtos endóxenos do territorio e melloren a 
categoría dos seus establecementos. 

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais en 
man en común ou as súas mancomunidades. 

 Turistas e visitantes. 

 Desempregados en xeral a través da posta en marcha de novas oportunidades de emprego 
 

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

PRODUTIVO NON 
PRODUTIVO 

 
9.1 Investimentos para uso público en 
infraestruturas recreativas, información 
turística e infraestruturas de turismo a 
pequena escala 
 

 
Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, 
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, 
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras 
 

 

Non aplica 
Mínimo do 60% e 
máximo do 90% 
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9.2 Creación e investimento en 
iniciativas turísticas cuxa actividade 
estea vinculada aos elementos de 
carácter senlleiro do territorio como a 
serra da Enciña, o Camiño de Santiago 
de Inverno e a Vía Nova  

Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, 
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, 
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras 
 

 

Mínimo do 
35% 

-Máximo 50% 

Mínimo do 60% e 
máximo do 90% 

9.3 Creación e investimento en 
iniciativas turísticas vinculadas a 
prácticas deportivas, turismo fluvial e de 
montaña, caza e pesca  e medio natural  
 

 
Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, 
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, 
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras 
 

 

Mínimo do 
35% 

-Máximo 50% 

Mínimo do 60% e 
máximo do 90% 

9.4 Creación e investimento en 
empresas vinculadas ao turismo 
enogastronómico 

 
Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, 
Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, 
Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras 

Mínimo do 
35% 

-Máximo 50% 

 
Mínimo do 60% e 
máximo do 90% 
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10. PROGRAMA PARA O FOMENTO DA ECONOMÍA COLABORATIVA NO TECIDO PRODUTIVO DE VALDEORRAS 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

 
OE 2: contribuír á conservación e á mellora do medio natural a través dunha xestión eficiente dos 
recursos 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

 
2.e Incrementar o número de iniciativas que xurdan da colaboración ou a asociación de diferentes 
axentes económicos do territorio 
 

CONTRIBUCIÓN A OUTROS 
OBXECTIVOS 

 
3.a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural 
 
3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e a 
viabilidade do tecido produtivo do territorio 
 

OBXECTIVO DO 
PROGRAMA LEADER 
GALICIA 2014-2020 

 
d) Garantir a sustentabilidade da actividade no medio rural mediante o coidado e a utilización 
adecuados dos recursos naturais 

STUACIÓN DE PARTIDA 

 
A comarca de Valdeorras conta cun baixo tecido asociativo en todos os concellos que compoñen 
este territorio, que se acentúa no sector privado, onde a colaboración entre empresas do sector 
primario é moi baixa. O elevado número de explotacións minifundistas e os valores culturais moi 
arraigados de propiedade individual da terra fan moi difícil o dimensionamento asociativo, o que 
fomenta as canles curtas de distribución. 
 
A promoción da economía colaborativa supón unha importante oportunidade de impulsar os niveis de 
asociacionismo no territorio, a través de facilitarlles instrumentos ás persoas e que sexan elas 
mesmas as que deseñen e xestionen os procesos produtivos. Baixo estes sistemas de economía 
circular, partirase da base de que o éxito individual depende só do éxito dos demais, algo que 
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encaixa perfectamente nas comunidades rurais, onde os medios son máis limitados, e débese contar 
cos demais membros para un correcto abastecemento. 
 

DESCRICIÓN  

 
Os proxectos amparados por esta liña estratéxica estarán dirixidos a potenciar os proxectos de 
economía colaborativa no territorio, principalmente os que incidan de xeito transversal no resto de 
liñas estratéxicas definidas no plan de acción. Estas iniciativas deberán supoñer a posta en marcha 
ou o desenvolvemento de servizos innovadores ou deficitarios no ámbito do núcleo ou núcleos de 
poboación aos que se dirixen. Enténdese como innovación o desenvolvemento de novos servizos, 
produtos e novas formas de enfrontarse aos desafíos e necesidades que presenta especificamente 
ese territorio. 
 
Os proxectos enmarcados nesta liña poderán ter tanto un carácter produtivo como non produtivo. 
 
Neste sentido, no marco desta medida, tería cabida, entre outras, a posta en marcha de iniciativas de 
economía colaborativa a través de: 
 

 Proxectos colaborativos no ámbito do sector da produción agraria primaria que impliquen a 
realización dunha actividade agrícola, gandeira ou agroforestal complementaria á actividade 
principal non agraria das unidades familiares 

 Proxectos colaborativos no ámbito da economía creativa e do coñecemento 

 Apoio comunitario á terceira idade  

 Modelos cooperativos de mobilidade 

 Grupos de crianza 

 Produción textual colaborativa que poña en valor os recursos turísticos do territorio 

 Modelos cooperativos de aloxamento 

 Mercados sociais 

 Coworking 
 
 

POTENCIAIS  
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BENEFICIARIOS  Emprendedores que susciten unha actividade baseada na economía colaborativa. 

 Empresas que desenvolvan novas liñas de negocio baseadas na economía colaborativa. 

 Entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais en 
man común ou as súas mancomunidades. 

 Cidadanía en xeral. 

 Visitantes e turistas. 

 Desempregados en xeral a través da posta en marcha de novas oportunidades de emprego. 
 

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS 

DESCRICIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

RANGO DE INTENSIDADE DA 
AXUDA 

PRODUTIVO NON 
PRODUTIVO 

 
10.1 Creación e 
investimento en 
iniciativas que se 
desenvolvan no marco 
da economía 
colaborativa 

 
Concellos: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, 
Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras 
 

 

Mínimo do 
35% 

-Máximo 50% 

Mínimo do 60% 
e máximo do 

90% 
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11. PREVISIÓN DA DISTRIBUCIÓN DO GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA 

11.1 Cadro orzamentario por submedidas, anos e fontes financeiras 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

19.1 Gastos de preparación da estratexia      13.000,00 € 13.000,00 €          

19.2 Apoio á realización de operacións conforme  á EDLP       934.250,00 €       934.250,00 €       934.250,00 €       934.250,00 € 3.737.000,00 €    

19.4.A Financiamento dos custos correntes da estratexia      65.500,00 €       231.625,00 €       227.625,00 €       227.625,00 €       247.625,00 € 1.000.000,00 €    

19.4.B Financiamento da animación e a promoción territorial      22.000,00 €         78.000,00 €         50.000,00 €         50.000,00 €         50.000,00 € 250.000,00 €       

   100.500,00 €    1.243.875,00 €    1.211.875,00 €    1.211.875,00 €    1.231.875,00 €       5.000.000 € 

Submedidas

TOTAL
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11.2 Cadro orzamentario desagregado da submedida 19.2 Apoio á realización de operacións conforme á EDLP 

 

 

(*) Os gastos de formación están incluídos no orzamento de proxectos non produtivos 

11.3 Cadro orzamentario desagregado da submedida 19.4.A Financiamento dos custos correntes da estratexia 

 

 

 

 

APOIO Á REALIZACIÓN DE OPERACIÓNS CONFORME Á EDLP 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Promotores públicos (30%) 280.275,00 €           280.275,00 €           280.275,00 €           280.275,00 €           1.121.100,00 €    

Promotores privados (70%) 653.975,00 €           653.975,00 €           653.975,00 €           653.975,00 €           2.615.900,00 €    

Proxectos produtivos (65%) 607.262,50 €           607.262,50 €           607.262,50 €           607.262,50 €           2.429.050,00 €    

Proxectos non produtivos (35%) 326.987,50 €           326.987,50 €           326.987,50 €           326.987,50 €           1.307.950,00 €    

Formación (2,5%) 31.250,00 €             31.250,00 €             31.250,00 €             31.250,00 €             125.000,00 €       

FINANCIAMENTO DOS CUSTOS CORRENTES DA ESTRATEXIA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Gastos de persoal 40.000,00 €         182.500,00 €           182.500,00 €           182.500,00 €           202.500,00 €           790.000,00 €       

Compra ou alugueiro de material informático 6.000,00 €           6.000,00 €               2.000,00 €               2.000,00 €               2.000,00 €               18.000,00 €          

Gastos referentes á sede do GDR 6.000,00 €           24.750,00 €             24.750,00 €             24.750,00 €             24.750,00 €             105.000,00 €       

Formación do equipo técnico 9.000,00 €           9.000,00 €            

Gastos vinculados ao traballo en rede 1.000,00 €           2.375,00 €               2.375,00 €               2.375,00 €               2.375,00 €               10.500,00 €          

Gastos necesarios para realizar as funcións que corresponden ao 

GDR 1.000,00 €           3.250,00 €               3.250,00 €               3.250,00 €               3.250,00 €               14.000,00 €          

Gastos derivados da asistencia técnica de xestión 10.500,00 €             10.500,00 €             10.500,00 €             10.500,00 €             42.000,00 €          

Gastos referidos á constitucción de avais ou de garantías bancarias 1.500,00 €           1.500,00 €               1.500,00 €               1.500,00 €               1.500,00 €               7.500,00 €            

Gastos de constitucción de pólizas bancarias 1.000,00 €           750,00 €                   750,00 €                   750,00 €                   750,00 €                   4.000,00 €            

TOTAL 65.500,00 €         231.625,00 €           227.625,00 €           227.625,00 €           247.625,00 €           1.000.000,00 €    



 

 

155 

155 155 

 

11.4. Cadro orzamentario desagregado da submedida 19.4.B Animación e promoción territorial 

 

 

ANIMACIÓN E PROMOCIÓN TERRITORIAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Gastos en actuacións de información, sensibilización, difusion e 

promoción da estratexia 11.000,00                          25.000,00                   25.000,00                   25.000,00                   25.000,00   111.000,00        

Gastos derivados da organización e/ou asistencia do equipo 

técnico do GDR a eventos de información, sensibilización, 

difusión e promoción da estratexia 3.000,00                            15.000,00                   15.000,00                   15.000,00                   15.000,00   63.000,00           

Estudos, informes e asistencias técnicas que sexan necesarias 

para a difusión da estratexia e para a sensibilización dos sectores 

socioeconómicos do territorio                 16.000,00   16.000,00           

Material promocional de carácter funxible 8.000,00                            10.000,00                   10.000,00                   10.000,00                   10.000,00   48.000,00           

Gastos derivados da contratación de asistencias técnicas para a 

promoción e a difusión da estratexia                 12.000,00   12.000,00           

TOTAL 22.000,00          78.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              250.000,00        



 

 

156 

156 156 

12. COMPLEMENTARIEDADE E COHERENCIA CON 

OUTROS PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO QUE 

APLIQUEN NO TERRITORIO 
 

12.1. Introdución 

No proceso de deseño da estratexia do GDR de Valdeorras non só se tivo en conta a 
iniciativa Leader (M19, art. 35 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) como punto 
básico e principal sobre o que se apoiarán as actuacións deseñadas, senón que se 
consideraron outros fondos comunitarios ao alcance do GDR que, de forma 
complementaria, poderán axudar a ampliar os fondos inicialmente dispoñibles e, en 
consecuencia, dar unha maior dimensión ao conxunto de iniciativas recollidas neste. 
Neste sentido, debemos atender especialmente á prioridade 6 (promover a inclusión 
social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais) do 
Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, en cuxa área 
focal 6B (promover o desenvolvemento local nas zonas rurais) se programa 
integramente a medida Leader. Con todo, o foco non se debe circunscribir á devandita 
prioridade, dado que esta medida ten un marcado carácter transversal, 
contribuíndo, xa que logo, a outras prioridades e áreas focais, tales como: 
 
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, cunha mellor integración na 
cadea alimentaria a través de réximes de calidade, engadíndolles valor aos produtos 
agrarios e facéndolles promoción 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 destas nas zonas rurais. 
 
Considerando, xa que logo, o PDR Galicia 2014-2020 como o documento base para a 
identificación destes fondos complementarios, ao terse elaborado de forma coordinada 
cos programas operativos Feder 2014-2020 e FSE 2014-2020, a fin de xerar sinerxías 
con eles, analizaremos a continuación a complementariedade con outros fondos 
considerando as prioridades do primeiro cos obxectivos temáticos dos segundos. 

12.2. PO FEDER e FSE 

Considerando o papel principal de Feader no marco da prioridade 6, consistente no 
soporte de actuacións centradas en mellorar a accesibilidade ás TIC, así como no seu 
uso nas zonas rurais a través das infraestruturas de banda larga e da implementación 
do desenvolvemento local (Leader), atendendo á creación, mellora e ampliación de 
servizos básicos locais e infraestruturas recreativas de uso público, información 
turística e infraestruturas de turismo a pequena escala; o papel tanto do Feder como 
do FSE implicará a complementariedade destas nos campos desta temática que 
Feader non consiga abarcar. 
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Con iso, o Feder representa un fondo que hai que considerar en base a dous 
obxectivos temáticos: 
 

 OT2 (mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da 
comunicación e o acceso a elas), que se centra en lograr servizos públicos 
dixitais en todos os ámbitos de goberno co obxectivo de mellorar a vida dos 
cidadáns e simplificar e mellorar os procedementos da Administración pública. 
Destaca a Prioridade de Investimento 2c - O reforzo das aplicacións das 
tecnoloxías da información e da comunicación para a Administración 
electrónica, a aprendizaxe electrónica, a inclusión electrónica, a cultura 
electrónica e a sanidade electrónica. 

 OT9 (promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera outra 
forma de discriminación), mediante investimentos en infraestruturas sociais e 
sanitarias como a mellora da rede de centros para a inclusión social e a 
atención de persoas maiores. 
 
Neste marco, parece crucial a Prioridade de Investimento 9a -investimento en 
infraestruturas sociais e sanitarias que contribúan ao desenvolvemento 
nacional, rexional e local, e reduzan as desigualdades sanitarias, e o fomento 
da inclusión social mediante unha mellora do acceso aos servizos sociais, 
culturais e recreativos e a transición dos servizos institucionais aos servizos 
locais. 

 

Pola súa banda, o FSE leva a cabo labores de inclusión social a través de proxectos 
de dinamización sociocomunitaria, proxectos de integración social, accións de apoio á 
conciliación familiar e laboral, acceso dos cidadáns a servizos sociosanitarios e 
incorporación de elementos preventivos. 
Considerando o anteriormente exposto, e en referencia ao caso concreto que nos 
ocupa (a Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Valdeorras), cómpre sinalar 
que un mellor acceso ás TIC no ámbito da comarca que nos ocupa, eminentemente 
rural, desde todos os puntos de vista (educativo, sanitario, empresarial etc.) axudará 
decisivamente á fixación de poboación e á creación/consolidación/crecemento de 
empresas en todos os campos, con especial atención ao terreo do sector primario 
agropecuario e extractiva da lousa. 
Atendendo ao carácter transversal da medida Leader, procedemos a considerar a 
complementariedade de Feder e FSE con Feader nas restantes prioridades máis aló 
da prioridade de referencia (prioridade 6). 
 
Prioridade 1. Ao tempo que o rol do Feader será o de financiar o apoio ao 
establecemento de grupos operativos da AEI e a proxectos piloto, así como o 
desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías relacionados 
coa cooperación -coa participación da Axencia Galega de Innovación (Gain) no marco 
da RIS3-, o Feder, pola súa banda, ocuparase de todas as demais actividades de 
innovación encadradas no obxectivo temático 1 (potenciar a investigación, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a innovación), cuxas prioridades de investimento son: 
 

 1a – A mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+i) e da 
capacidade para desenvolver excelencia en materia de I+i, e o fomento de 
centros de competencia, en especial os de interese europeo. 

 
 1b - O fomento do investimento empresarial en I+i, a creación de vínculos e 

sinerxías entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e 
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o sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento 
en produtos e servizos, a transferencia de tecnoloxía, a innovación social, a 
innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da 
demanda, a interconexión en rede, as agrupacións e a innovación aberta a 
través dunha especialización intelixente, e mediante o apoio á investigación 
tecnolóxica e aplicada, liñas piloto, accións de validación precoz dos produtos, 
capacidades de fabricación avanzada e primeira produción, en particular, en 
tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías polivalentes. 

 
Terían cabida nesta prioridade actuacións orientadas á valorización de produtos locais 
de calidade (castañas, mel, arandos, produtos cárnicos do porco e a vaca) e 
actuacións que favorezan o desenvolvemento da cadea de distribución no sector 
agrícola e gandeiro e a implementación de sistemas de trazabilidade aplicados á 
industria agroalimentaria. Con iso contribuiríase a incrementar o número de 
investimentos innovadores que melloren a competitividade e viabilidade do tecido 
produtivo do territorio. Estas actuacións encadraríanse na liña estratéxica 11 da EDL 
do GDR Valdeorras (11. Programa para a mellora da transformación  e a 
comercialización de produtos agrícolas e gandeiros). 
 
Polo que respecta ao FSE, mentres o Feader se centra nas actividades formativas do 
sector agrícola e forestal, que complementan o sistema educativo regulado, con 
especial orientación á mocidade e ás mulleres (a formación profesional continua está 
orientada a persoas en idade laboral, en activo ou con expectativa de incorporación en 
sectores produtivos relacionados exclusivamente coa agricultura, a industria 
agroalimentaria e a cadea forestal-madeira), este oriéntase, con carácter xeral, a todo 
tipo de actividades formativas dirixidas a desempregados (incluídos os de longa 
duración), persoas inactivas e persoas afastadas do mercado laboral. 
 
As actividades formativas representan unha conditio sine qua non para o incremento 
do número de empregos creados e consolidados no medio rural e a mellora da 
competitividade produtiva e dos índices de emprego no territorio, fixado como 
obxectivo estratéxico principal. Así, o Plan de formación do GDR Valdeorras cubrirá 
anualmente todas as necesidades de formación relacionadas coa viticultura e a 
restauración, colocación de lousa e conservación de produtos agrícolas que non sexan 
financiadas polo FSE durante o mesmo período. A devandita formación encadrarase 
baixo a liña estratéxica 2 (Programa de inserción laboral  no rural dirixido a colectivos 
con dificultades de acceso ao mercado laboral). 
 
Prioridade 3: o rol do Feader céntrase principalmente na mellora da competitividade 
dos produtos primarios a través da participación en réximes de calidade, promoción de 
mercados locais e circuítos de distribución curtos. Pola súa banda, o Feder centra os 
seus esforzos no seu OT3 (mellorar a competitividade das pemes do sector agrícola) a 
través de actuacións de apoio financeiro a persoas emprendedoras e novas pemes e 
do incremento ou mellora da presenza das pemes galegas no exterior. 
 
Cómpre resaltar neste ámbito as prioridades de investimento 3a (a promoción do 
espírito empresarial, en particular, facilitando o aproveitamento económico de novas 
ideas e impulsando a creación de novas empresas, tamén mediante viveiros de 
empresas) e 3d (o apoio á capacidade das pemes para crecer nos mercados 
rexionais, nacionais e internacionais, e para implicarse en procesos de innovacións). 
 
Estas prioridades alíñanse cos obxectivos específicos identificados para a presente 
estratexia, baseados en incrementar os investimentos en novos sistemas de 
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transformación e comercialización do sector produtivo e incrementar o número de 
experiencias de boas prácticas que son transferidas tanto de xeito intersectorial dentro 
dun mesmo territorio, como outras de carácter sectorial provenientes doutros 
territorios, contribuíndo así a mellorar a competitividade e viabilidade do tecido 
produtivo do territorio (liña estratéxica 11). 
 
Prioridade 4: en materia de conservación e protección ambiental, o Feader contribúe 
a ela mediante actuacións destinadas á preservación e á restauración da 
biodiversidade, incluídas as Zonas Natura 2000, os sistemas agrarios de alto valor 
natural e as paisaxes europeas, con medidas agroambientais e agricultura ecolóxica, 
restauración de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e 
catástrofes ou investimentos en pequenas infraestruturas de saneamento e depuración 
de augas inferiores a 2 millóns de euros.  
 
Pola súa banda, o Feder intervén no marco dos seguintes obxectivos temáticos: 
 

 OT5 (promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de 
riscos) con actuacións no marco da DMA destinadas a mellorar o fluxo da auga 
nos leitos, eliminando obstáculos e reforzando a estabilidade das ribeiras; a 
elaborar plans de presas nos embalses e a mellorar os sistemas de predición 
de inundacións. Nesta liña prevense actuacións nas masas de auga con 
presións hidromorfolóxicas (presas, sucesións de azudes...), tendentes a 
eliminar restricións ao fluxo de auga; actuacións de implantación de caudais 
ecolóxicos; acondicionamento, mantemento e conservación do DPH, así como 
de mellora da conectividade (construción de escalas, derrubamento de 
obstáculos, mellora e restauración de hábitats...).  

 
 OT6 (conservar e protexer o medio natural e promover a eficiencia dos 

recursos) a través de actuacións de prevención e redución de residuos, 
incluída a separación, recollida selectiva e reciclaxe de residuos domésticos e 
industriais; de infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de 
augas residuais de contía superior ás financiables no Feader; mellora de 
calidade da auga e actuacións de posta en valor do patrimonio material e 
inmaterial. 

 
Prioridade 5: nesta prioridade, orientada a “promover a eficacia dos recursos e 
fomentar o paso a unha economía baixa en carbono e capaz de adaptarse ao cambio 
climático”, o Feader céntrase nos sectores agrario, alimentario e forestal a través dun 
uso máis eficiente da enerxía e do fomento do uso das enerxías renovables, así como 
dunha redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e de amoníaco 
procedentes da agricultura, e de accións para fomentar a conservación e a captura de 
carbono no sector agrícola e forestal.  
 
Pola súa banda o Feder, no marco do seu OT4 (promover a adaptación ao cambio 
climático e a prevención e xestión de riscos), financia actuacións encamiñadas a 
mellorar a vulnerabilidade dos ecosistemas galegos para os efectos do cambio 
climático mediante a observación e a modelización dos riscos máis frecuentes na 
zona. Nas actuacións relacionadas coas instalacións de biomasa, o Feader actuará 
nas zonas onde se determine a aplicabilidade do PDR e atenderá a infraestruturas 
cualificadas de pequena escala (instalacións térmicas de biomasa de potencia superior 
a 1,5 Mw); o Feder financia as instalacións nas que se non cumpran estes criterios. 
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12.3. Outros fondos comunitarios 

Identificamos COSME, H2020 e LIFE+ como os instrumentos nos cales se detecta 
unha especial complementariedade cos obxectivos específicos e as liñas estratéxicas 
establecidas na EDL do GDR Valdeorras. Pódese establecer da mesma maneira 
complementariedades con eles. 
 

COSME  
COSME é o Programa Europeo para a Competitividade das Empresas e as Pemes 
dirixido a emprendedores e a pequenas e medianas empresas que empezan a operar, 
con axudas ao financiamento e á internacionalización. Ademais, apoia as autoridades 
para mellorar a contorna empresarial e facilitar o crecemento económico da Unión 
Europea. 
 
COSME orienta a súa intervención a facilitar o acceso ao financiamento para as 
pequenas e medianas empresas (pemes), crear unha contorna favorable á creación de 
empresas e ao crecemento, fomentar unha cultura empresarial en Europa, aumentar a 
competitividade sustentable das empresas da UE, axudar ás pequenas empresas que 
operan fóra dos seus países de orixe e mellorar o seu acceso aos mercados. 
 
Contén diversas submedidas nas que se determina a axuda a pemes, tanto agrícolas, 
como non agrícolas e de carácter forestal. Destacan as medidas de investimentos en 
activos físicos (medida 4.1 e 4.2), primeira instalación de actividades non agrícolas 
(6.2), investimentos na creación e desenvolvemento de actividades non agrícolas (6.4) 
ou en tecnoloxías forestais (8.6).  
 
Este fondo alíñase perfectamente coas liñas estratéxicas fixadas para o GDR 
Valdeorras: 11. Programa para a mellora da transformación e comercialización de 
produtos agrícolas e gandeiros e 12. Programa para a modernización do tecido 
económico do rural de Valdeorras  a través da transferencia de coñecemento. 
 

Horizonte 2020  
É o Programa Europeo de Apoio á Investigación e a Innovación no período 2014-2020, 
que financia proxectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas no 
contexto europeo. Investigadores, empresas, centros tecnolóxicos e entidades 
públicas teñen cabida neste programa. 
 
En materia de innovación, o Feader establece principalmente o apoio a esta a través 
das medidas: 
 

 16.1 apoio para a creación e o funcionamento de grupos operativos da EIP en 
materia de produtividade e sustentabilidade agrícola, que se orienta á 
consolidación en Galicia dos elementos estruturais da AEI en materia de 
sustentabilidade e produtividade agraria, establecendo o esquema instrumental 
básico de financiamento, apoio e funcionamento das iniciativas de innovación 
ao abeiro do PDR 2014-2020. 
 
Subxace a vinculación con proxectos de innovación concretos como base 
consubstancial e imprescindible do apoio, así como os estudos de carácter 
básico ou estratéxico para o sector agrario galego. 
 

 16.2 apoio a proxectos piloto, así como para o desenvolvemento de novos 



 

 

161 

161 161 

produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías, que se establece con carácter 
xeral para apoiar proxectos no marco da AEI a través de grupos operativos 
definidos na submedida 16.1. 

 
Na liña do especificado para a prioridade 1 no que se refire á complementariedade dos 
fondos Feder e FSE, o H2020 contribuirá decisivamente a incrementar o número de 
investimentos innovadores que melloren a competitividade e viabilidade do tecido 
produtivo do territorio, aliñada coa liña estratéxica 12 da EDL do GDR Valdeorras. 

 

Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) 
LIFE representa o instrumento financeiro da Unión Europea dedicado ao medio natural 
para o período 2014-2020, encamiñado a catalizar os cambios no desenvolvemento e 
a aplicación das políticas mediante a achega de solucións e mellores prácticas para 
lograr os obxectivos medioambientais e climáticos, así como mediante a promoción de 
tecnoloxías innovadoras en materia de medio e cambio climático. 
 
Neste sentido, establécese que se debe fomentar o financiamento de actividades que 
complementen proxectos integrados ou que apoien o uso de solucións, métodos e 
enfoques desenvolvidos no contexto do programa LIFE. Este debe alentar, así mesmo, 
a aceptación dos resultados da investigación e a innovación relativas ao medio natural 
e o clima de Horizonte 2020. 
 
En base a este fondo financiaríanse todo tipo de proxectos de redución da pegada de 
carbono e a eficiencia enerxética, que no caso da EDL do GDR Valdeorras, están 
encadrados na liña estratéxica 7 (Programa para a mellora da eficiencia enerxética do 
tecido produtivo de Valdeorras). 

 

Programa LIFE Medio Ambiente e Eficiencia de Recursos 
O programa LIFE Medio Natural pode financiar accións piloto e accións demostrativas 
que desenvolvan, testen e demostren enfoques de xestión, boas prácticas ou 
solucións a problemas medioambientais que poidan ser replicados ou transferidos a 
casos similares. Iso incluiría todos os problemas relacionados co vínculo entre saúde e 
medio natural, e tamén o uso eficiente de recursos. 

 
Así, LIFE Medio Natural sería unha iniciativa comunitaria que podería complementar 
as liñas estratéxicas 6 (Programa para a redución da contaminación do tecido 
produtivo de Valdeorras) e 7 (Programa para a mellora da eficiencia enerxética do 
tecido produtivo de Valdeorras) da EDL do GDR Valdeorras. 
  



 

 

162 

162 162 

 

13. SEGUIMIENTO DOS PROXECTOS 

13.1 Fase de execución 

O equipo técnico do GDR será o encargado  de realizar inspeccións periódicas, 
visitando os proxectos que se estean levando a cabo, para realizar un control e 
informar ante calquera eventualidade ou modificación do estipulado na resolución da 
subvención. Perséguese comprobar a correcta execución dos proxectos financiados, 
así como responder ante calquera tipo de inspección ou auditoría. 
 
O equipo técnico do GDR tamén realizaralles periodicamente consultas telefónicas ou 
presenciais aos promotores sobre a fase de execución dos proxectos, o estado de 
tramitación e a obtención de permisos e licenzas, de ser o caso, do avance das obras 
e o cumprimento dos requisitos da axuda, á vez que lle recordará ao beneficiario da 
axuda os requisitos que debe cumprir no momento da xustificación e prazos. Trátase 
de evitar posibles incidentes no proceso de tramitación da axuda, atrasos ou 
expedientes de devolución desta. 
 
O equipo técnico do GDR informará o promotor, durante a execución dos proxectos 
financiados, e sempre con anterioridade á primeira xustificación, a través de correo 
electrónico no enderezo facilitado na solicitude de axuda, do procedemento de 
xustificación, dos conceptos subvencionados, das medidas de publicidade que deben 
observarse, dos prazos e da documentación que debe presentarse no momento da 
xustificación. 
 
O seguimento dos proxectos polo GDR non exclúe calquera outro control que poidan 
levar a cabo tanto a Consellería do Mar como o Ministerio ou a Unión  Europea. 
 
O seguimento dos proxectos non esgota a súa importancia na corrección de 
deficiencias ou na detección de irregularidades, senón que é un instrumento 
transcendental para coñecer o alcance e o grao de consecución dos obxectivos 
previstos. 

13.2. Fase de xustificación 

No momento da xustificación o GDR, como entidade colaboradora da Agader na 
xestión das subvencións, será responsable de velar polo cumprimento da correcta 
xustificación das axudas concedidas, comprobando in situ a realidade do investimento 
e a consecución dos fins para os que se concederon. 
 
Os beneficiarios deberán xustificar a execución dos proxectos financiados mediante os 
documentos establecidos na futura orde de axudas e lei de subvencións. 
 
Unha vez comprobado o expediente documental, o equipo técnico comprobará a 
execución material do investimento e levantará acta in situ desta comprobación 
acompañada de fotografías. 
 
Os proxectos tamén serán comprobados por unha auditoría externa que emitirá un 
informe co alcance que estableza no futuro convenio de colaboración entre o GDR e 
Agader e na orde que regule as axudas. O informe de auditoría fará especial 
referencia ao cumprimento dos requisitos baixo os cales se concedeu a axuda a cada 
proxecto. 
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Unha vez comprobada a xustificación dos proxectos, o GDR remitiralle á Agader unha 
listaxe dos proxectos, o investimento comprobado e a axuda proposta para a 
liquidación. 
 

13.3 Fase de seguimento 

Unha vez finalizada a fase de xustificación, o GDR realizará comprobacións e controis 
aleatorios do cumprimento dos requisitos por parte dos beneficiarios durante o período 
de cinco anos posteriores ao pago da axuda. Comprobará aspectos tales como o 
mantemento dos empregos comprometidos, a operatividade do investimento realizado, 
o funcionamento das actividades que foron financiadas e a evolución destas. 
 
En cada comprobación emitirase un informe sobre o cumprimento ou os posibles 
incidentes detectados. Periodicamente remitiránselle á Agader os informes do control 
de expedientes realizados. 
 
O seguimento e os controis posteriores dos proxectos polo GDR non exclúen calquera 
outro control que poidan levar a cabo tanto a Consellería do Mar como o Ministerio ou 
a Unión  Europea. 
 
O GDR, dentro das súas actividades, tamén velará pola mellora da competitividade e a 
sustentabilidade dos proxectos financiados, facilitando a participación en iniciativas 
que contribúan á adquisición de competencias dos promotores, a mellora da 
comercialización, a dinamización do sector etc. 
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14. PLAN DE DIFUSIÓN DA ESTRATEXIA 
Como punto de partida para desenvolver a comunicación no GDR Valdeorras, 
partiremos de dous aspectos clave: a definición dunha comunicación estratéxica e o 
desenvolvemento integral.  
 
Para lograr unha comunicación eficaz traballarase na procura dunha verdade ou 
insight que conecte co público obxectivo e que permita desenvolver unha 
comunicación estratéxica baseada nun concepto poderoso, unha verdade fundamental 
sobre emocións ou comportamentos humanos, que poden influír na construción da 
comunicación da actividade do GDR Valdeorras 
 
O insight atoparase sintetizado nun slogan que permita difundir a mensaxe con éxito. 
Para a consecución desta verdade ou concepto poderoso realizarase unha 
investigación sobre os aspectos máis importantes da EDL do GDR Valdeorras, 
baseados na súa misión e visión. En base á información recompilada, buscarase unha 
conexión formulada de xeito creativo para trasladarlle ao conxunto da poboación deste 
territorio. 
 
Definida a mensaxe estratéxica, a comunicación para desenvolver na implementación 
da EDL do GDR Valdeorras basearase nun modelo de xestión integral, “modelo de 
tripla capa”. Un modelo para xestionar as cinco dimensións da comunicación que 
deben ser valoradas en toda estratexia de comunicación. 
 

 O núcleo da comunicación está centrado no que se denomina dirección de 
comunicación, encargada da toma de decisións e da definición da estratexia. 
Neste núcleo desenvólvense os aspectos cruciais da comunicación: 
comunicación de crise, lobby, comunicación financeira e RSC.  

 A segunda capa é a comunicación corporativa centrada no desenvolvemento 
da marca. É o discurso ou a mensaxe a nivel gráfico e comunicativo que se dá 
a coñecer sobre o proxecto.  

 Ao redor destas variables clave, e sobre as que xira toda a comunicación 
desenvolvida, configúranse tres dimensións a través das cales definir as 
accións de comunicación: a comunicación interna, a externa e as relacións 
públicas.    

 
Aínda hai unha gran parte da cidadanía que descoñece que son os GDR. É por iso 
que o labor de comunicación cobra un importante papel. Tendo en conta as premisas 
que se expoñían anteriormente sobre a comunicación para desenvolver polo equipo do 
GDR, de forma estratéxica e integral, deseñarase o plan de comunicación como un 
guión que reúna os aspectos estratéxicos e tácticos que se deben levar a cabo. Hai 
que comunicar, informar, compartir e darlle oportunidade á poboación para que faga 
da actividade agroforestal sustentable o motor e un crecemento sustentable, xerador 
de emprego 
 
O plan de comunicación é un documento estratéxico que resume como ten que 
desenvolverse a comunicación, e responde principalmente a dúas preguntas: que 
contar e como contalo. O plan de comunicación responderá ás necesidades 
comunicacionais da EDL do GDR Valdeorras, en principio ordenadas ao redor de 
cinco variables (dirección de comunicación, comunicación corporativa, externa, 
interna, e relacións públicas e gabinete), que, segundo as particularidades do proxecto 
e as súas necesidades, se poderán desenvolver todas ou reformular este modelo ata 
conseguir o modelo ideal de comunicación. 
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A elaboración do plan de comunicación partirá dun briefing conxunto que permita 
recoller a información para a elaboración posterior do plan e que tomará como guía o 
plan do proxecto. 
 
O documento posterior que se elaborará como plan de comunicación pretende ser un 
guión sinxelo e práctico sobre como se ha de desenvolver o labor de comunicación. 
Neste sentido, resumirase nun documento que recolla a información esencial para a 
comunicación global. 
 
A metodoloxía para o desagregación do Plan de comunicación segue un esquema que 
pretende dar resposta a cada unha das seguintes preguntas: 
 

1. Cal é a situación de partida?  
2. Que obxectivos queremos conseguir? 
3. Cales serán os públicos obxectivo e os ámbitos xeográficos nos que 
desenvolver a comunicación do proxecto? 
4. Que mensaxe queremos trasladar?  
5. Cal é a estratexia e os contidos que se desexa difundir? 
6. Que accións de comunicación se desenvolverán? 
7. Cal é o horizonte temporal para o desenvolvemento da comunicación? 
8. Con que orzamento contamos? 
9. Cales son os organismos responsables das accións? 
10. Que ferramentas de control e seguimento se marcarán para medir o grao de éxito 
do plan? 

 

A continuación esbózanse os principais puntos do plan de comunicación: 
 
Obxectivos 
Os principais obxectivos a nivel de comunicación que se definirán son: 
– Xeración dun sentimento compartido sobre a EDL do GDR Valdeorras. 
– Maximización da notoriedade do proxecto. 
– Posicionamento do GDR Valdeorras en materia dixital e transparencia. 
– Fomento do uso das redes sociais, medios dixitais e participativos que permitan que o 

proxecto sexa compartido. 
– Énfase na replicabilidade, sustentabilidade e reutilización das solucións e os modelos de 

negocio por outras cidades. 
– Participación e aumento do interese por parte da cidadanía na actividade do GDR 

Valdeorrras. 
– Participación e aumento do interese por parte do tecido económico e social do territorio 

na actividade do GDR Valdeorras. 
 
Público obxectivo 
O público destinatario abarca desde a cidadanía e a sociedade en xeral, as empresas, 
os medios de comunicación e outras cidades ou administracións. 
 
Posto que o principal público é a cidadanía (do territorio dos sete concellos incluídos 
no GDR), analizarase esta coa finalidade de poñer o cidadán no centro do proceso e 
implicar a sociedade. 
 
Mensaxe 
O proxecto busca avanzar na transformación de diferentes dimensións clave do 
territorio que xiran arredor da súa identidade rural, e facelo desde unha perspectiva 
integrada e baixo criterios de sustentabilidade e accesibilidade física e tecnolóxica. 
Trátase de poñer os recursos do ámbito rural ao servizo das persoas para mellorar o 
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desenvolvemento económico da zona.  
 
No GDR Valdeorras destacan valores como a innovación, a competitividade 
sustentable, a diversificación produtiva do sector forestal, a forza do sector extractivo 
da lousa, o empuxe do sector vitivinícola, a emerxencia da castaña e a diversidade da 
contorna rural (Valdeorras baixo e Valdeorras “alto”) como recursos turísticos. 
Tomando como base esta información definirase unha mensaxe que se resumirá nun 
slogan que será o condutor da comunicación do proxecto. Así mesmo, elaboraranse 
outras submensaxes que axuden a comunicar a globalidade do proxecto.  
 
A través desta mensaxe intentarase chamar a atención sobre o propio proxecto, 
intentando clarificar o que é e o que supón. Ademais, todas as submensaxes xeradas 
potenciarán e darán visibilidade ás accións que leven a cabo. 
 
Estratexia 
Hai unha nova xeración de consumidores que vive en internet. Atopámonos ante unha 
cidadanía activa e conectada a través de diferentes dispositivos (iPad, smartphone, 
portátil...), polo que a estratexia de comunicación que se defina buscará crear unha 
comunicación presencial e participativa, cun alto compoñente TIC como medio. Isto 
facilitará compartir o proxecto e o xerar un sentimento compartido, como un proxecto 
común. 
 
Así mesmo, a nivel estratéxico, empregaranse medios de comunicación masivos que 
aseguren que o alcance da comunicación e, xa que logo, a mensaxe chegue a todos 
os segmentos de idade da cidadanía.  
 
A estratexia de comunicación enfocarase nunha tripla vía:  por unha banda, para dar a 
coñecer a globalidade do proxecto ou o concepto GDR; nun segundo plano, enfocada 
a trasladar solucións doutros GDR (plan de cooperación); e para rematar crearanse 
pautas concretas de comunicación para as principais temáticas ou liñas de actuación 
do proxecto. Neste sentido, configuraranse dúas campañas principais (global e 
específica para sectores do GDR) con continuidade durante todo o proxecto, e outro 
número determinado de campañas secundarias segundo as liñas de acción do 
proxecto que se lanzarán segundo o grao de avance. 
 
Cronograma 
O cronograma de actuación será continuado durante todo o período de programación 
2014-2020. 
 
Na elección das accións que se van desenvolver adoptaranse os medios que os 
asociados ao GDR e a cidadanía en xeral utilicen para relacionarse entre si, porque o 
noso obxectivo é incrementar a proximidade con eles.  
 
Comunicación corporativa: 
A comunicación corporativa supón o punto de partida das campañas de comunicación que 
se van desenvolver, posto que expón as bases visuais e conceptuais da imaxe que se quere 
trasladar e axuda a construír o posicionamento.  
– Creación da identidade corporativa do proxecto: o punto de partida será a creación dunha 

imaxe e un logo do proxecto, a partir do cal se desenvolverán o manual de identidade e a 
papelería. No desenvolvemento desta imaxe impregnaranse os aspectos máis dixitais 
coa intención de que a través desta se axude a trasladar o tema do proxecto. 

– Material corporativo e de difusión: entre os materiais corporativos que se executarán 
estarán un díptico-tríptico para a súa difusión masiva. Este material tamén se completará 
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con flyers específicos para dar a coñecer outros servizos como o cartón cidadán. Todo 
este material e o sucesivo que se desenvolva estará dispoñible en formato dixital.  

– Guía de boas prácticas: coa finalidade de difundir boas prácticas que xurdan no proxecto 
para que poida ser replicable noutros ámbitos elaborarase unha guía específica. 

– No desenvolvemento do material corporativo de partida para a difusión e publicitación do 
proxecto realizarase un vídeo demostrativo global que permitirá desagregar e comunicar 
as diferentes liñas do proxecto dun xeito visual, dixital e próximo. Este vídeo poderá 
utilizarse na súa versión completa ou por “capítulos”, xa que cada unha destas 
subseccións aludirá especificamente a cada unha das liñas principais de acción. Desta 
forma poderá ser utilizado na versión que máis conveña en cada un dos diferentes 
escenarios. 

 
Merchandaxe: 
Elaboraranse diferentes propostas relacionadas cos obxectivos estratéxicos da EDL, coa 
intención de que calquera produto promocional contribúa a situar a EDL do GDR Valdeorras. 
Entre a merchandaxe dispoñible atoparanse: 

- Adhesivos “eu son GDR Valdeorras”, que aludan a que esta persoa, entidade ou 
empresa participa directa ou indirectamente na iniciativa (para poder situar en 
lugares visibles de locais, edificios, parque automobilístico ou para uso máis 
privado). 

- Placas/sinais (para os elementos máis destacados) con nome do proxecto, liña de 
mellora concreta na que colabora o elemento e código Bidi con acceso a 
información concreta. Este edificio é “GDR Valdeorras”; esta zona de “GDR 
Valdeorras”.  

- Selo dixital, coa mesma función que os adhesivos ou as placas de sinalización 
físicas para o seu uso nas contornas dixitais (web de colaboradores ou 
institucións). 

- Bolsas reutilizables coa imaxe dos proxectos para facer destacar o aspecto 
ambiental da iniciativa. GDR Valdeorras tamén é ambiental.  

- Memorias USB ou outro gadget tecnolóxico de importancia. 
 
Comunicación externa 
Dentro da comunicación externa desenvolveranse campañas de marketing, internet e 
publicidade. A través desta tripla visión contribuirase a dar a máxima difusión do proxecto á 
cidadanía.  

 
Mercadotecnia: 
Elaboraranse campañas de street marketing: 
– Puntos informativos puntuais en localizacións estratéxicas pola afluencia de xente. Es do 

GDR Valdeorras? Queres promover un proxecto? Nestes puntos de información (stands) 
poñerase a disposición dos cidadáns a documentación corporativa e poderanse repartir 
algúns dos elementos de merchandaxe elaborados. Ademais, facilitaranse unhas claves 
de acceso a un foro privado para poder acceder a contidos exclusivos e bases para a 
participación en convocatorias que se realicen durante a execución do plan.  

– Caixas de correo para opinións: no exterior rotularanse coa identidade visual corporativa 
e cos elementos destacados do proxecto. Ademais, explicaranse as bases para a 
participación. Realizaranse diferentes campañas: “participa coa túa medida GDR 
Valdeorras” ou “que fixeches para ser GDR Valdeorras”.  

 
Ambas as solucións situaranse en períodos específicos e lugares concretos (para non deixar 
que perdan o factor sorpresa e destacado). Avisarase por medio das redes sociais e da 
propia web do proxecto e da corporación da súa situación e a enquisa do período en 
concreto. 
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Estudarase a edición adulto e a edición en formato infantil. 
 

Publicidade: 
A través a vía publicitaria articularase unha ampla estratexia publicitaria multicanle que 
permita chegar aos diferentes públicos da cidadanía.  
En concreto, publicitarase o proxecto a través de diferentes vías: 
– Radio, prensa, en liña e publicidade exterior na propia cidade e na zona de actuación. 
– Internet: o ámbito dixital será unha das vías a través das cales chegar e difundir o 

proxecto. Desenvolveranse campañas a través das seguintes canles: 
– Deseño e desenvolvemento dun portal web: un espazo web entendido como punto de 

encontro e participativo, non como un simple xestor de contidos direccionais.  Será o foco 
informativo principal do proxecto, onde se aglutine de forma estendida e exhaustiva cada 
unha das liñas de acción executadas dentro do marco do proxecto. O deseño gráfico do 
portal seguirá as liñas corporativas marcadas previamente, tendo en conta todas as 
mensaxes clave xeradas. Neste espazo haberá sitio para: 

- Información máis institucional do proxecto. 
- Calendario de eventos e actividades paralelas. 
- Outros GDR (poñer ligazóns aos seus webs para que eles intenten facer o 
contrario e nos axuden a dar á súa vez difusión).  
- Comunicación da axenda GDR (con todas as accións actuais, tanto a nivel de 
comunicación como da propia marcha do proxecto). 
- Fito GDR do mes. 
- Empresa GDR do mes. 
 - Acceso ás plataformas das redes sociais. 
- Captación de leads (formulario sinxelo onde a xente poderá deixar o seu 
contacto para a posterior recepción de mailings ou boletíns de novas). 

 
– A rede GDR: foro (espazo de diálogo e altofalante social), un foro onde contestar preguntas, 
participar en debates, realizar propostas, opinar sobre aspectos concretos. Un espazo que 
fomente a participación, a visión crítica e creativa, pero desde o respecto. Este espazo terá 
posibilidades de moderación cun control e medición das achegas. Este espazo estará 
accesible desde a web, baixo o lema “Que GDR queres ti?”. 
–Redes sociais: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Vine. 
–Espazos sociais pensados como xeradores de reaccións sobre o proxecto, para dar 
visibilidade ás accións e fomentar a participación e a integración dos cidadáns e as empresas. 
–Na web existirá un espazo “social” con acceso directo aos perfís creados nas redes sociais 
detalladas a continuación. 

 
Os perfís das redes sociais terán unha aparencia corporativa para favorecer a asociación e 
fomentar a imaxe corporativa do proxecto. 
 
Relacións públicas e gabinete: 
Para rematar, desenvolverase un intenso labor de comunicación e campañas a través do deseño 
de eventos.  
 
O desenvolvemento da estratexia de relacións públicas a través de eventos será múltiple e 
intensivo, entendendo que a proximidade ao público e o achegamento dos usos do proxecto a 
través desta vía é máis efectiva. En concreto, expóñense os seguintes eventos:  

 Aftertalks: realización de reunións e charlas divulgativas co tecido asociativo e veciñal do 
municipio, para trasladar o proxecto nun horario accesible á cidadanía.  

 Lonxa: desenvolveranse actos para promover o intercambio no sector persoal e que 
xurdan novos servizos ou produtos derivados do uso e a explotación da información 
pública que se vai poñer a disposición de terceiros coa implantación do proxecto ou 
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dalgúns dos seus servizos. 
 Xornada GDR en colexios: organizaranse pequenas charlas en formato distendido e con 

carácter eminentemente práctico (a través do xogo). Por que Valdeorras ten un GDR? 
Como pode mellorar a miña cidade? 

 Medios: ademais da elaboración de notas de prensa para a súa difusión periódica en 
función do avance do proxecto, expóñense outro tipo de ferramentas de comunicación 
máis dixitais como roldas de prensa en liña ou videoentrevistas. Todo o material estará 
accesible na web, o videoblog e a canle de YouTube do proxecto, co que se conformará 
un verdadeiro gabinete en liña. 

 Xornadas para asociacións culturais, deportivas, veciñais ou recreativas: invitarase 
ás diferentes asociacións cidadás a un evento o que se lles mostren as claves para 
participar no GDR.  
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15. PLAN DE SEGUIMIENTO 
Co fin de realizar unha avaliación o máis completa posible, na que se poidan analizar 
os procesos que implica a execución da EDL, coñecer o desenvolvemento dos 
proxectos que integran as distintas medidas, medir a percepción dos efectos sobre o 
ámbito de actuación, así como o funcionamento do organigrama de xestión do 
proxecto e a eficacia interna das organizacións implicadas, é fundamental contar cun 
bo sistema de información que permita analizar e realizar a posterior valoración ao 
redor dos criterios de avaliación (a coherencia, a eficacia, a eficiencia, a pertinencia e 
a utilidade, o impacto e a perdurabilidade). 
 
Este sistema vai integrar un procedemento de recollida de datos, ferramentas que 
recollan a información e técnicas combinadas de observación e análise. En boa 
medida estará enfocado tamén a poder recoller datos que alimenten a batería de 
indicadores de seguimento do proxecto, evite a perda de datos de execución do 
proxecto na medida do posible e poña en valor as realizacións e os resultados 
alcanzados polo futuro GDR Valdeorras. 
 
Polo tanto, nesta EDL realízase unha proposta de matriz de seguimento, establecida 
na seccións 2.8 e 5.4, co fin de dispoñer dun sistema de seguimento vivo das 
realizacións alcanzadas a través dos diferentes proxectos financiados polo futuro GDR 
Valdeorras. O traballo de proposta de indicadores e destas ferramentas vaise centrar 
nas liñas estratéxicas e os tipos de proxectos que o integran, e deseñaranse 
fundamentalmente indicadores de seguimento dos produtos e os resultados do GDR 
Valdeorras que estean aliñados coas prioridades do PDR Galicia, a medida Leader e o 
anexo IV do Regulamento 808/2014. 
 
O labor de recollida de información da matriz de avaliación será responsabilidade do 
equipo de xestión do GDR, aínda que este poderá requirirlles aos promotores de 
proxectos a entrega de información para alimentar o sistema de indicadores ao 
comezo e á finalización de cada proxecto promovido. A actualización da matriz de 
indicadores realizarase cunha periodicidade semestral. 
 
Para rematar, a utilización do sistema de indicadores propostos queda supeditada á 
súa revisión pola Agader para a súa homoxeneización cos indicadores do resto dos 
GDR e do PDR Galicia 2014-2020, de forma que Agader poida dispoñer de 
información relevante e pertinente para cuantificar a contribución da actividade do 
GDR Valdeorras á consecución de obxectivos e á realización dos limiares de 
produtividade. 
  
Ademais, o Plan de seguimento poderá incluír, en calquera momento, unha visita do 
equipo de xestión do GDR aos proxectos promovidos. Garantirase a realización dun 
mínimo dunha visita por proxecto. 
 
As actualizacións da matriz de seguimento poranse en coñecemento dos órganos de 
participación e de goberno do GDR Valdeorras e, especialmente, da súa Asemblea e a 
súa Xunta Directiva. 

15.1. Avaliación intermedia e final 

O obxecto de análise da avaliación externa do proxecto é estudar todas as etapas da 
súa execución, desde que se decide intervir ata que se manifestan os seus impactos. 
Ten como finalidade o incremento da calidade dos efectos da axuda mediante un 
axuizamento sistemático do deseño, a implementación, os resultados e os efectos ou 
impactos dos proxectos.  
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A avaliación intermedia realizarase seguindo os criterios básicos sinalados pola 
Comisión Europea. Un criterio é unha definición sobre a situación desexable ou 
excelente (Bustelo, 2010) dun proxecto nunha determinada parcela da realidade. De 
forma resumida, pódese dicir que a avaliación por criterios funciona sometendo a 
exame o programa e valorándoo con relación a certos criterios establecidos. Para 
poder emitir un xuízo sobre o programa, requírese establecer uns puntos críticos en 
cada un dos criterios, aos que se lles denomina estándares. Se se alcanza o estándar, 
considérase logrado o criterio. Os criterios de avaliación suxeridos pola Comisión son 
os seguintes:  
 

 Valoración da realización ou eficacia física das actuacións: nesta análise de 
eficacia analízase a programación dos obxectivos que se deben conseguir, que 
se monitorizarán a través do seguimento físico dos indicadores 

 
 Valoración da realización ou eficacia financeira tendo en conta a senda 

financeira programada, o que permitirá valorar o nivel de eficiencia temporal e 
detectar posibles desviacións, así como as súas posibles causas.  

 
 A eficiencia, en tanto que grao de optimización do resultado tendo en conta os 

recursos empregados. Para o cálculo da eficiencia, é interesante poder 
investigar que parte da actuación é a causante de cada un dos indicadores e 
non supoñer que todos os indicadores asociados a unha mesma actuación 
evolucionan e contribúen na mesma proporción.  

 
 Análise da pertinencia ou coherencia interna e a coherencia externa e 

consonancia coas prioridades do programa: considerarase a coherencia do 
proxecto cos obxectivos e labores das entidades participantes que colaboran 
como socias do proxecto, a pertinencia co seu ámbito e temáticas de 
actuación, e supúxose unha mellora e un efecto positivo participar nesta 
experiencia de cooperación conxunta.  

 
 Análise da complementariedade e valor engadido.  

 
 Impacto e sustentabilidade das accións desenvolvidas no proxecto: o impacto 

mide os efectos a longo prazo, positivos e negativos, primarios e secundarios, 
inducidos por unha acción de desenvolvemento, directamente ou non, 
intencionalmente ou non, e a valoración da sustentabilidade a partir das 
seguintes preguntas de avaliación: en que medida se perpetúan os beneficios 
resultantes da acción de desenvolvemento unha vez finalizada a intervención 
da CE. 

 
Prestarase especial atención, pola súa relevancia, ao cumprimento das normas de 
información e publicidade, así como aos procedementos de xestión e control das 
operacións financiadas con cargo ao futuro GDR Valdeorras. 
  
Realizaranse, polo menos, dúas avaliacións: unha avaliación intermedia, 
aproximadamente na metade do período temporal de execución da EDL, e unha 
avaliación final, unha vez está a piques de finalizar a implementación da EDL. 
 
A estrutura dos traballos de avaliación, que serán realizados por unha organización 
externa ao equipo de xestión, será a seguinte: 
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Primeira fase: procedementos e sistema de información do proxecto 
Nesta primeira fase analizaranse os procedementos e a documentación do proxecto 
para poder identificar as fontes de información, as técnicas de recollida de datos e, alí 
onde sexa necesario, proporcionar ferramentas de rexistro.  
Ademais, e en liña coas recomendacións da Comisión para o novo período de 
programación, as avaliacións das novas intervencións dos fondos estruturais deben 
xerar indicadores cunha clara orientación á medición de resultados en todos os niveis. 
Por todo iso, procederanse a realizar as seguintes tarefas: 

 Elaboración e entrega dos termos de referencia. Neste documento recollerase 
información detallada do proceso de avaliación externa que se vai aplicar, en 
concreto criterios e metodoloxía para desenvolver durante o proceso avaliador 
(que se avalía e como?), soportes e instrumentos (fontes de información), 
técnicas para utilizar e calendario detallado con entregables do proceso. 

 Recompilación e revisión de fontes de información do proxecto: análise 
documental da información xerada no GDR e o seu rexistro, existencia de 
procedementos de seguimento interno, memorias e informes periódicos, 
reunións do equipo de traballo e revisión de produtos do proxecto. 
1. Formularios da EDLP 
2. Manuais e procedementos de xestión internos 
3. Cadro de mando 
4. Informes de actividade xerados no marco do proxecto 
5. Datos financeiros  

 Definición da batería de indicadores, tendo en conta especialmente a tipoloxía 
de actividades por cada fase e os indicadores que se estableceron no propio 
proxecto e no marco do Programa Operativo. 

 Deseño e desenvolvemento de técnicas de recollida de información cualitativas 
e cuantitativas, co fin de obter información non incluída no sistema de 
seguimento do proxecto. Alí onde se detectaron carencias, proporcionaranse 
ferramentas de recompilación de datos e medición de valores polos socios, 
adaptadas ao programa de traballo. 

Segunda fase: informe de avaliación intermedia 
Como segunda fase no proceso de avaliación considéranse as tarefas enfocadas á 
elaboración do primeiro informe, o Informe intermedio de avaliación. 
A avaliación intermedia permitirá detectar posibles desviacións respecto da 
planificación prevista e posibilitar a adopción de medidas correctoras e a redefinición 
do programa e os proxectos en función das recomendacións ou as propostas de 
mellora que se deriven deste. 
Para a elaboración do informe de avaliación intermedia levaranse a cabo os seguintes 
traballos: 

– Verificación da realización das actividades, materiais ou inmateriais, 
programadas ata a data. Recompilación de datos de execución física e 
financeira. 

– Exame do grao de execución orzamentaria da axuda outorgada e da senda 
programada para cada exercicio orzamentario. 

– Contraste do cronograma.  
– Análise mostral do cumprimento dos requisitos de información e publicidade. 
– Desenvolvemento dun grupo de discusión cos representantes de cada unha 

das entidades que conforman o partenariado.  
– Entrevista en profundidade a representantes dos equipos técnicos en cada 

unha das organizacións que conforman o partenariado do proxecto. 
– Avaliación criterial (como mínimo, incluíndo os criterios eficacia, eficiencia, 

relevancia, coherencia e valor engadido comunitario). 
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Como estrutura de contidos básicos temos os seguintes: 

a) Datos de identificación da EDLP e descrición. 
b) Presentación e obxectivos do informe de avaliación. 
c) Metodoloxía da avaliación: análise do sistema de recollida de 
información e criterios de avaliación clásicos nos proxectos da UE. 
d) Seguimento do proxecto e contraste de indicadores: 

I. Análise do cadro 
de mando 
 II. Seguimento temporal 
III. Análise de indicadores 
IV. Seguimento orzamentario: certificacións e proceso orzamentario 

e) Avaliación por criterios 
f) Información e publicidade no proxecto 
g) Conclusións e recomendacións  
h) Próximas etapas na avaliación final do programa/proxecto 

 

Terceira fase: avaliación final 
A terceira fase no proceso de avaliación abarca os traballos enfocados á elaboración 
do segundo informe, o Informe de avaliación final.  
Este emitirá un xuízo sobre o rendemento do conxunto de intervencións desenvolvidas 
polo programa/proxecto. Ademais de valorar a eficacia e a eficiencia do proxecto na 
xeración de produtos e na consecución de resultados, analizarase a percepción do 
impacto, así como unha análise da sustentabilidade das actuacións unha vez 
desapareza a axuda financeira do programa. 
 
Para a elaboración do informe de avaliación final levaranse a cabo os seguintes 
traballos: 

– Verificación da realización das actividades previstas no marco do proxecto. 
Recompilación de datos de execución física e financeira 

– Exame do grao de execución orzamentaria 
– Contraste do cronograma  
– Análise dos criterios de avaliación 
– Revisión do cumprimento dos requisitos de información e publicidade 
– Desenvolvemento dun grupo de discusión cos representantes de cada unha 

das entidades beneficiarias de proxectos  
– Entrevista en profundidade a representantes dos equipos técnicos en cada 

unha das organizacións que conforman o GDR 
– Enquisa ao público destinatario da actuación e os beneficiarios finais da 

operación 
Procederase a realizar un contraste de indicadores que permitan avaliar directamente 
a execución deste proxecto, facendo un seguimento da primeira cadea de efectos que 
vai desde as realizacións-produtos aos resultados inmediatos e directos sobre a 
poboación beneficiaria.  
 
Máis aló de efectos directos, analízase o impacto a curto prazo ou percepción de 
impacto por parte dos actores implicados, polo que se propón a celebración dun grupo 
de discusión, xunto con entrevistas presenciais realizadas aos socios do proxecto, no 
que se identifiquen os efectos deste. 
 
Ademais destas dúas técnicas dirixidas aos socios, propóñense a administración 
dunha enquisa que, sen carácter representativo, permita capturar a visibilidade do 
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Participativo                 Descendente 

valor engadido europeo do proxecto, a percepción do impacto e a satisfacción da 
poboación obxectivo do proxecto coas accións implementadas. 
 
Para rematar, levarase a cabo unha análise documental que permita testar a 
coherencia das actuacións desenvolvidas coas prioridades e obxectivos do programa, 
da súa coherencia e complementariedade coas prioridades e actuacións dos socios do 
partenariado, e unha análise da súa sustentabilidade unha vez desapareza o apoio 
financeiro da Unión Europea. A análise reforzarase con elementos cualitativos 
extraídos das técnicas mencionadas. 
 
A estrutura básica de contidos deste informe final será a seguinte: 

a) Descrición do proceso de avaliación realizado, proceso e metodoloxía, 
fontes de información e técnicas utilizadas. 
 
b) Descrición da execución xeral do programa de traballo do GDR 
realizacións e execución financeira.  
 
c) Avaliación da implementación do programa de traballo e o alcance de 
obxectivos. Grao de consecución de resultados e valoración da eficacia, 
eficiencia, complementariedade e pertinencia.  
 
d) Valoración da percepción do impacto e efectos ampliados. Así mesmo, 
identificaranse boas prácticas e a súa posible perdurabilidade. 
 
e) Nun apartado de anexos recompilaranse as ferramentas utilizadas, así 
como documentos de traballo e informes específicos de técnicas utilizadas. 

 

15.2. Proceso de participación no seguimento e execución da EDL do GDR 

Valdeorras 

En termos ideais, a recompilación e a análise dos datos debe facerse en conxunto 
coas persoas máis estreitamente vinculadas aos procesos e decisións vinculados á 
implementación da EDL, e darlle prioridade á participación dos voluntarios e as 
comunidades locais. Polo xeral, espérase ou requírese a participación local no proceso 
de seguimento e avaliación, e un dos principais obxectivos da EDL debe ser o 
fortalecemento da capacidade local, a fin de empoderar os axentes territoriais 
implicados na EDL para a futura xestión e seguimento de proxectos. 
  
A participación pode darse en diferentes niveis do sistema de seguimento e avaliación. 
Como se ilustra na figura, a participación lévase a cabo nun ciclo continuo: nun 
extremo do espectro, o sistema de seguimento e avaliación pode ser totalmente 
participativo e permitir que os interesados locais se asocien activamente en todos os 
procesos e tomas de decisións, mentres que, no outro extremo, pode ser un sistema 
descendente en virtude do cal os interesados locais se limitan a ser obxectos de 
observación ou estudo.  
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En última instancia, o grao de participación dependerá da capacidade de colaboración 
e empoderamento que o equipo de xestión do GDR Valdeorras queira outorgarlles aos 
axentes territoriais, sectores agropecuarios e aos propios promotores de proxectos.  

 
Velaquí algúns exemplos de participación no proceso de seguimento e avaliación. 

 Participación dos representantes locais na formulación da EDL (tal e como 
sucedeu na elaboración da EDL). 

 Seguimento participativo, no cal os beneficiarios elaboran informes sobre os 
principais indicadores de seguimento. 

 Auto-avaliacións mediante o uso de métodos simples adaptados ao contexto 
local, como os exames participativos dos proxectos e a técnica do cambio máis 
significativo. 

 Difusión dos achados do seguimento e a avaliación entre os membros dos 
órganos de goberno do GDR Valdeorras e da súa asemblea, coa finalidade de 
facer unha análise participativa, extraer conclusións ou efectuar 
recomendacións. 

 Utilización dos mecanismos de queixa e opinión destinados aos beneficiarios, 
promotores de proxectos e o persoal. 

 

A participación local é moi beneficiosa para o seguimento e a avaliación, pero non se 
poden esconder algunhas das súas posibles desvantaxes. Cómpre destacar que os 
enfoques participativos non deben excluír ou restarlles importancia ás persoas alleas 
ao lugar nin deixar a un lado a competencia técnica, os coñecementos e os puntos de 
vista que poden achegar. 
 

A participación no sistema de seguimento e avaliación  
O sistema de seguimento e avaliación debe designar os responsables de recompilar 
os datos para cada indicador, pero hai outras funcións dentro do sistema de 
seguimento e avaliación que van desde a xestión e a análise dos datos ata a 
elaboración dos informes e o mecanismo de queixas e opinións. En última instancia, 
dependerán do alcance da participación na implementación da EDL e dos sistemas 
que xa estean en funcionamento na intervención ou na organización encargada da súa 
posta en práctica. 
 
No caso do GDR Valdeorras, optarase por un sistema que combine a 
corresponsabilidade de promotores e a participación dos asociados no sistema de 
seguimento: 
1. Por unha banda, será responsabilidade dos promotores dos proxectos 

proporcionarlle a información necesaria para o seguimento de indicadores ao equipo 

de xestión do GDR Valdeorras, coa periodicidade que este indique, e que será como 

mínimo coa xustificación do proxecto e de acordo aos indicadores contidos na matriz 

de seguimento que se achega a esta EDL. 

2. En segundo lugar, invitarase aos asociados a participar no sistema de visitas 

aos proxectos que permitan unha verificación in situ dos proxectos financiados, 

seguindo unha lóxica de peer review ou avaliación entre iguais. 

3. Contarase, cando sexa preciso, coa asistencia dun equipo de avaliadores 

externos. No entanto, estes estarán obrigados a achegar uns termos de referencia da 

avaliación (TdR), que adquirirán natureza de documento para-contractual sobre o 

contido da avaliación, e que deberán ser aprobados pola Asemblea antes do comezo 

da avaliación. Nos mesmos TdR especificarase que axentes de entre os asociados ao 
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GDR participarán directamente na avaliación como observadores e/ou provedores de 

información. A Asemblea poderá realizar respecto diso cantas suxestións estimen 

necesarias e estas deberán ser incorporadas aos TdR. 

 

Así pois, a participación seguirá un esquema similar ao establecido no seguinte 
fluxograma: 
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16. PLAN DE FORMACIÓN 

16.1. Análise DAFO do mercado laboral do territorio 

 

 
DEBILIDADES 

 
AMEAZAS 

 
Desemprego estrutural que afecta en particular a xente nova e a 
mulleres 
 
Dificultades para xerar emprego neto especialmente nos concellos 
do Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga 
e Vilamartín de Valdeorras 
 
Escasa cualificación e profesionalización dos traballadores 
agrarios. 
 
Escaso nivel de formación entre a poboación nova que comezou a 
traballar na lousa e no sector da construción e foi expulsada do 
mercado laboral como consecuencia da crise 
 
Escaseza na prestación de servizos educativos de formación 
profesional  
 
Carencias de formación e motivación en actividades de turismo-
lecer e comercio que dificultan a modernización e o 
desenvolvemento destas actividades na comarca 
 
Deficiente formación nas actividades turísticas, especialmente no 
dominio de diferentes idiomas que reduce a capacidade de dar un 
bo servizo a turistas estranxeiros 

 
Falta de políticas educativas adaptadas a unha nova realidade do 
mercado laboral 
 
Consecuencias negativas da crise económica en termos de 
emprego, competitividade, poder adquisitivo etc. A crise económica 
afectou ás taxas de actividade e de ocupación da poboación da 
comarca que viña experimentado unha evolución positiva sobre 
todo nos municipios do Barco e A Rúa. 
 
Incremento da intensidade competitiva en sectores estratéxicos do 
territorio como a extracción da lousa e a produción vitivinícola 
 
Falta dunha oferta turística estruturada 
 
Importantes carencias na oferta de hostalería e aloxamento 
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DEBILIDADES 

 
AMEAZAS 

 
Insuficiente cualificación técnica na colocación da lousa 
 
Escaso uso das TIC  
 

 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
No ano 2015 foi a cuarta comarca da provincia con mellor 
contribución á rexeneración de emprego 
 
A extracción e a transformación da pedra fan posible que as 
proporcións de emprego industrial en Valdeorras dupliquen as 
existentes na maior parte de Galicia 
 
O sector servizos é o segundo motor laboral, detrás da construción 
 
Alto índice de formación técnica e cualificación profesional nas 
actividades de extracción da lousa que favorece a transferencia de 
coñecemento e saber cara aos  recursos humanos menos 
cualificados 
 

 
Leve recuperación da actividade no sector inmobiliario e da 
construción, cunha incidencia directa no sector da lousa  
 
Importantes recursos paisaxísticos e naturais como o parque natural 
da Serra da Enciña, Pena Trevinca, río Sil, montes… 
 
Importantes recursos históricos e culturais como o Camiño de 
Inverno de Santiago de Compostela, a Vía Nova… 
 
Importante dotación de recursos e equipamentos asociados ao 
benestar da poboación: sanidade, educación, lecer e tempo libre 
 
 
Importante nivel de produción primaria: viños, castañas, arandos, 
mel… 
 
Crecemento do turismo enogastronómico 
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En base á análise DAFO pódense determinar as principais oportunidades de inserción laboral do territorio e a oferta formativa máis 
adecuada para implementar. 
 

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN LABORAL OFERTA FORMATIVA PARA IMPLANTAR  NO PLAN DE 
FORMACIÓN 

 
Oportunidades de inserción laboral en actividades relacionadas coa 
colación de lousa 
 
Oportunidades de inserción laboral en actividades relacionadas coa 
produción, transformación e comercialización de produtos agrícolas 
 
Oportunidades de inserción laboral en actividades relacionadas co 
turismo e a gastronomía 
 
 

 
Formación en actividades relacionadas colocación da lousa 
 
Formación en actividades vinculadas á viticultura 
 
Formación en actividades de conservación de produtos agrícolas 
 
Formación en actividades vinculadas co turismo e a hostalería 
 
Formación en creación e xestión de empresas 

16.2. Obxectivo do plan de formación 

 
O obxectivo do plan de formación é favorecer a ocupación sustentable nos sectores ou actividades con maior potencial de xeración de 
emprego no territorio, cunha atención especial aos colectivos máis desfavorecidos, como as mulleres, a xente nova, as persoas con 
discapacidade etc. 
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16.3. Requisitos mínimos e regras para a selección do persoal formador 

 
O GDR seleccionará formadores cuxa titulación, competencia profesional e 
competencia docente se corresponda coa acción formativa que se vai impartir. 
 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA: titulación académica relacionada coa actividade 
formativa que se vai impartir ou acreditación da experiencia profesional a 
través de certificado. En caso de non contar con formación ou experiencia 
profesional na materia, a persoa candidata non poderá participar no proceso de 
selección. 
 

2. COMPETENCIA PROFESIONAL: a experiencia profesional relacionada coas 
unidades de competencia da materia que se vai impartir acreditarase, segundo 
proceda, do seguinte xeito: 
 
a) FORMADORES POR CONTA ALLEA (os dous tipos): 
i. Certificado da TGSS, ISM ou mutualidade á que estivesen afiliados, onde 
conste a empresa, a categoría laboral (grupo de cotización) e o período de 
contratación. 
ii. Contrato de traballo ou certificación da empresa onde adquirise a experiencia 
laboral, onde conste especificamente a duración dos períodos de prestación do 
contrato, a actividade desenvolvida e o intervalo de tempo no que se realizou a 
devandita actividade. 
 
b) FORMADORES  AUTÓNOMOS OU POR CONTA PROPIA: 
i. Certificado da TGSS, ISM ou mutualidade á que estivesen afiliados, onde se 
especifiquen os períodos de alta na Seguridade Social no réxime especial 
correspondente e descrición da actividade desenvolvida e intervalo de tempo 
no que se realizou. 
 
c) FORMADORES VOLUNTARIO OU BOLSEIROS: 
i. Certificado da organización ou empresa onde se prestou a asistencia no que 
consten, especificamente, as actividades e funcións realizadas, o ano no que 
se realizaron e o número total de horas dedicadas. 
 

3. COMPETENCIA DOCENTE: para acreditar a competencia docente requirida, 
o/a formador/a ou persoa experta deberá remitir, segundo os casos: 
 
Algunha das seguintes titulacións: 
i. Certificado de profesionalidade de formador ocupacional. 
ii. Certificado de profesionalidade de docencia da formación profesional para o 
emprego. 
iii.. En caso de non dispoñer das titulacións anteriores, que acrediten unha 
experiencia docente contrastada de, polo menos, 600 horas nos últimos dez 
anos en formación profesional para o emprego ou do sistema educativo, ou de, 
polo menos, 100 horas na materia que se vai impartir. Esta experiencia poderá 
acreditarse da mesma forma que a competencia profesional.  
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16.4 Requisitos mínimos e regras para a selección do alumnado 

 
As accións formativas estarán dirixidas a desempregados. 

Requisitos 
 
As persoas desempregadas deberán, ao comezo da formación, figurar inscritos como 
tal no Servizo Público de Emprego de Galicia. 

Número de participantes 
Cada edición das actividades formativas terá un mínimo de 15 e un máximo de 25 
alumnos. 

Duración das actividades formativas 
As accións formativas non poderán ter unha duración inferior a 4 horas nin superior a 
150 horas. 

Aulas 
Estableceranse convenios con outras entidades no caso de que sexa necesaria unha 
cesión da aula ao requirirse algún tipo de homologación. 

16.5.  Solicitudes de participación 

 
As persoas que queiran participar nunha acción formativa deberán presentar unha 
solicitude na que indiquen en cal están interesadas. 
 
Os alumnos de accións formativas poderán solicitar tantas accións formativas como 
sexan do seu interese, pero non poderán participar simultaneamente en dúas que se 
celebren nas mesmas datas. 
 
Así mesmo, a participación diaria en accións formativas non poderá ser superior a oito 
horas diarias nin inferior a dúas horas. 
 

BAREMO  
A) COLECTIVOS PRIORITARIOS PUNTOS 

Mulleres desempregadas 1 

Persoas desempregadas menores de 41 
anos 

1 

Persoas desempregadas de longa duración 
(máis de 12 meses) 

1 

Persoas desempregadas con 
discapacidade igual ou inferior ao 33 % 

1 

Persoas desempregadas en risco de 
exclusión social 

1 

B) NIVEL  EDUCATIVO  

Estudos primarios sen certificado 4 

Certificado de escolaridade 3 

Graduado Escolar, Bacharel Elemental, 
Graduado en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Técnico Auxiliar, Técnico en 
Grao Medio ou Equivalente 

3 
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BAREMO  
Bacharel Superior, BUP, Bacharel LOGSE, 
Técnico Especialista, Técnico Superior ou 
equivalente 

2 

Diplomado universitario 1 

Licenciado universitario 1 

Graduado universitario 1 

C) CATEGORÍAS LABORAIS (último 
posto ou no que estivese máis tempo) 

 

Directivo 1 

Mando intermedio 1 

Técnico 1 

Traballador cualificado (grupos de 
cotización 3, 4 e 5) 

4 

Traballador non cualificado (grupos de 
cotización 11) 

5 

Sen emprego anterior 7 

 

16.6. Selección dos participantes 

 
Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes polos interesados, a 
selección do alumnado levarase a cabo polo GDR de acordo co baremo e as probas 
acordes ao perfil da acción formativa, tendo en conta o obxectivo fixado no Plan de 
formación, as características das accións formativas e as necesidades de formación 
das persoas desempregadas, así como o principio de igualdade de oportunidades. 
 
Da selección levantarase unha acta na que constará expresamente a puntuación 
obtida por cada solicitante en función do baremo aplicado. 
 

16.7. Modalidade da formación 

 
A formación poderá realizarse baixo os seguintes tipos de modalidades: 

 Presencial 

 Mixta (presencial e a distancia) 

 A distancia 
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16.8. Criterios de delimitación coas actividades formativas que se financien no 

marco do Fondo Social Europeo 

 
Os criterios para a delimitación e a execución das actividades formativas realizaranse 
en dúas fases: 
 

1) Fase 1.- A proposta e a selección de cursos realizarase anualmente. 
Eliminaranse todas as propostas de accións formativas que estean cubertas 
por FSE.  
 

2) Fase 2. Selección de formadores e alumnos. 
 

 

16.9. Método de cálculo de custos estimados das actividades formativas 

 
Os principais custos estimados para a realización de actividades recóllense no 
seguinte cadro: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Custo/hora de docencia de formación presencial 60 € 

Custo/hora de formación a distancia 30 € 

Custo da plataforma de formación a distancia 6.000 € 

Aloxamento (hosting) da plataforma de formación a distancia 1.600 € 

Custo dos materiais por alumno 150 € 

Alugueiro por día de aulas 30 € 

Alugueiro por día de equipos 10 € 
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1. PLAN DE COOPERACIÓN CON OUTROS TERRITORIOS 

1.1. Obxectivos perseguidos e actuacións previstas mediante a aplicación dun 

plan de cooperación 

Obxectivos perseguidos 
Para definir o plan de cooperación partirase dos obxectivos estratéxicos e específicos 
perseguidos no plan de acción que son: 
 
Os obxectivos específicos previstos no OE 1 (superar o illamento do territorio a 
través da creación e da mellora de servizos dirixidos á poboación rural, fixando 
poboación e mellorando a cohesión social) serán os seguintes: 
 

 1.a Incrementar o número de iniciativas comerciais nas zonas rurais como 
elemento estratéxico de fixación de poboación. 

 1.b Incrementar o número de persoas inseridas laboralmente, con especial 
atención aos colectivos máis desfavorecidos dos territorios rurais, en particular 
xente nova, mulleres, persoas discapacitadas etc. 

 1.c Incrementar o número de servizos dirixidos á poboación nas zonas rurais, 
de maneira que se mellore o nivel dos habitantes destas, e favorecer a 
inclusión social e a redución da pobreza e o desenvolvemento económico do 
territorio. 

 1.d Incrementar o número de investimentos que axuden a fomentar a 
igualdade, a integración social e a conciliación da vida familiar e laboral.  

 1.e Incrementar o número de investimentos en pequenas infraestruturas, 
incluíndo actividades culturais e de lecer. 

 
Os obxectivos específicos previstos no OE 2 (contribuír á conservación e á mellora 
do medio natural a través dunha xestión eficiente dos recursos) serán os seguintes: 
 

 2.a Reducir os niveis de contaminación na actividade produtiva do sector 
primario e na extracción da lousa.  

 2. b Incrementar os investimentos que melloren a eficiencia enerxética, 
fomenten unha economía baixa en carbono, capaz de adaptarse ao cambio 
climático, e impulsen o uso das enerxías renovables e a mellora da eficiencia 
enerxética. 

 2.c Incrementar o número de espazos recuperados, protexidos e preservados 
especialmente os vinculados coa actividade mineira. 

 2. d. Incrementar o número de empresas que desenvolvan actividades 
turísticas e investimentos en rehabilitación do patrimonio histórico, cultural e 
medioambiental do territorio. 

 2. e Incrementar o número de iniciativas empresariais que xurdan da 
colaboración ou asociación de diferentes axentes económicos do territorio. 
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Os obxectivos específicos previstos no OE 3 (mellora da competitividade produtiva e 
os índices de emprego no territorio) serán os seguintes: 
 

 3. a Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio 
rural. 

 3.b Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a 
competitividade e a viabilidade do tecido produtivo do territorio. 

 3.c Incrementar os investimentos en novos sistemas de transformación e 
comercialización do sector produtivo. 

 3.d Incrementar o número de experiencias de boas prácticas que son 
transferidas tanto de xeito intersectorial dentro dun mesmo territorio, como 
outras de carácter sectorial provenientes doutros territorios, contribuíndo así a 
mellorar a competitividade e a viabilidade do tecido produtivo. 

 

Actuacións previstas mediante a aplicación dun plan de cooperación 
Desde o punto de vista temático, o fomento da innovación, a valorización do 
patrimonio cultural, os produtos locais e calidade de vida deben centrar a colaboración 
con outros territorios así como o turismo, o medio natural e a promoción do territorio. 
 

Innovación e fomento do emprego 
O obxectivo desta proposta de actuación será o de consolidar un sistema permanente 
de transferencia de coñecementos e innovación de boas prácticas que se estean a 
levar a cabo noutros grupos, e trasladalas á actividade local co obxectivo de 
incrementar a produtividade, a competitividade e a viabilidade do tecido produtivo do 
territorio e favorecer con iso a creación e o mantemento do emprego. 
 

Valorización do patrimonio cultural a través do Camiño de Santiago 
O obxectivo desta proposta de actuación será a valoración do patrimonio cultural a 
través da cooperación, coa transferencia doutras experiencias, boas prácticas e 
promoción conxunta do patrimonio cultural, fundamentalmente vinculado ao Camiño 
de Santiago de Inverno.  
 

Promoción do territorio e turismo 
O obxectivo desta proposta de actuación é establecer unha cooperación estable con 
outros grupos próximos, nas inmediacións dos canóns do Sil ou das Medulas de 
Ponferrada, coa finalidade de realizar proxectos conxuntos de promoción turística do 
territorio, xa que a súa proximidade xeográfica fai posible poder gozar da riqueza 
patrimonial, cultural e paisaxística de todos estes territorios. 
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Recuperación ambiental de zonas mineiras 
O obxectivo desta proposta de actuación é a de establecer unha cooperación estable 
con outros grupos que conten con zonas de explotación mineira, para desenvolver de 
modo conxunto novos instrumentos para a recuperación ambiental destes espazos. 

 

1.2. Articulación coas políticas de desenvolvemento rural e coherencia coa 

estratexia de desenvolvemento local 

 
O Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 describe como unha das 
principais necesidades do territorio rural galego impulsar iniciativas de cooperación 
innovadoras no ámbito rural, a través da toma de conciencia das posibilidades da 
cooperación intersectorial como elemento clave de desenvolvemento, con especial 
énfase no ámbito da innovación. Indica ademais que a cooperación, entendida a nivel 
local e interterritorial, debe converterse nunha arma estratéxica para avanzar na 
consolidación da poboación no territorio, aproveitando as sinerxías obtidas da 
combinación de distintas iniciativas complementarias cun enfoque innovador. 
 
Doutra banda, a organización en rede e a cooperación constitúen un dos piares 
fundamentais da metodoloxía Leader, a través da cal se trata de compartir con outros 
territorios experiencias e resultados, intercambiar coñecementos e asociarse en 
proxectos comúns. 
 
A relación con outros territorios, a definición de obxectivos e de tarefas comúns, a 
transferencia de experiencias e de coñecementos, o uso compartido de metodoloxías 
ou o traballo en rede son algúns dos aspectos que propicia a cooperación entre grupos 
de acción local participativos, aspectos intanxibles que teñen a súa culminación na 
realización de proxectos asumidos conxuntamente por todos os socios. 
 
Máis alá dos límites comarcais, autonómicos e estatais, a cooperación abre fronteiras 
e opera a prol da innovación e da eficiencia, facendo posible que os grupos, unidos 
nun proxecto compartido, aspiren á consecución de obxectivos máis ambiciosos. En 
certo sentido, a cooperación é a alma do método Leader, o espazo común no que os 
programas de desenvolvemento rural poñen a proba todas as súas potencialidades. 
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1.3. Estratexia prevista para alcanzar os obxectivos propostos 

As posibilidades de cooperación con outros territorios rurais concrétanse en tres tipos: 

 Cooperación interterritorial dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, 
intrarrexional. 

 Cooperación interterritorial con territorios doutras comunidades Autónomas do 
Estado español. 

 Cooperación transnacional con territorios doutros estados membros da Unión 
Europea. 

Innovación e fomento do emprego 
A cooperación neste tema realizarase tanto a nivel rexional, como interrexional e 
trasnacional, a través da cooperación conxunta en iniciativas que axuden a fomentar 
os procesos de innovación, o incremento do emprego e a diversificación da actividade 
produtiva, con atención aos distintos ámbitos de interese da xestión empresarial, as 
novas tecnoloxías, a participación na cadea de valor, a protección medioambiental, a 
conservación da natureza e a mitigación e adaptación ao cambio climático. 

Valorización do patrimonio cultural a través do Camiño de Santiago 
A cooperación con este tema poderá ser tanto de carácter interrexional, con outros 
grupos da provincia de León por onde transcorre o camiño, ou  rexional, co resto de 
grupos galegos por onde transcorre o Camiño de Inverno. 
 
A cooperación tamén poderá ser interterritorial, con outros grupos do resto do Estado 
por onde transcorra algún dos Camiños de Santiago, e transnacional, con grupos 
franceses  por onde discorra o Camiño. 

Promoción do territorio e turismo 
A cooperación neste tema poderá ser tanto de carácter interrexional, con outros 
grupos da provincia de León, como de carácter rexional. A cooperación neste punto 
deberá incluír a asistencia a eventos de promoción e tamén a circulación da 
información para evitar proxectos duplicados, posibilitar a aparición de servizos 
turísticos complementarios que superen a división territorial e a incorporación das 
novas tecnoloxías. 
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Recuperación ambiental de zonas mineiras 
A cooperación neste tema realizarase tanto a nivel rexional como interrexional e 
trasnacional, a través da cooperación conxunta en iniciativas que axuden a reducir os 
niveis de contaminación das actividades extractivas e a recuperar ambientalmente 
espazos afectados pola actividade mineira. 

1.4. Repercusión sobre a xestión sustentable dos recursos naturais, ambientais 

e acción polo clima 

 
Os procesos de innovación e mellora da competitividade do tecido produtivo 
propiciarán a produción de calidade co fomento da conservación das producións locais 
e a agricultura ecolóxica, e a conservación da natureza ou a mitigación e a adaptación 
ao cambio climático. Por outra banda, as actividades de valorización do patrimonio 
cultural e a promoción do patrimonio turístico realizaranse sempre baixo a perspectiva 
de conservación, recuperación e rehabilitación do medio natural. Por último, a 
recuperación ambiental de zonas mineiras ten unha repercusión directa na redución 
dos niveis de contaminación e a recuperación de espazos naturais e con iso 
favorecerá a mitigación e a adaptación ao cambio climático. 

1.5. Previsión financeira 

 
A previsión financeira por tipo de actuación é a seguinte: 
 

Actuacións 
Previsión 
orzamentaria 

Innovación e fomento do emprego 200.000 € 

Valorización do patrimonio cultural a través do Camiño de 
Santiago 

100.000 € 

Promoción do territorio e turismo 50.000 € 

Recuperación ambiental de zonas mineiras 50.000 € 

TOTAL 400.000 € 
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PARTE V. NORMAS PARA A XESTIÓN 

DA ESTRATEXIA DE 

DESENVOLVEMENTO LOCAL 
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1. DESCRICIÓN DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN 

E PRIORIZACIÓN DE OPERACIÓNS 
1.1. Introdución 

 

O desenvolvemento dos criterios de selección de proxectos pretende ser un medio 
para crear consenso arredor da Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR 
Valdeorras. Estes criterios deben facilitar o logro dos obxectivos establecidos, xa que 
os devanditos criterios son froito desta estratexia, que se elaborou en función do 
contexto concreto existente na zona, partindo da base da diagnose realizada e 
documentada nas páxinas anteriores. 

Ámbito de aplicación dos criterios de valoración 
Os criterios de valoración de proxectos serán utilizados para a avaliación e a posterior 
selección dos proxectos que se presenten en cada convocatoria de axudas.  
Con todo, hai que destacar como elemento inicial que a estratexia do GDR no seu 
orzamento ten reflectidos catro tipos de gastos de diferente natureza, a saber: 

a) Os custos de xestión do grupo, que á súa vez se dividen en: 
- Custos de explotación 
- Custos de animación 
b) Os gastos de subvención de proxectos, que se dividen en: 
- Gastos en investimentos produtivos 
- Gastos en investimentos non produtivos 

 

Polo tanto, os criterios de valoración definidos nos apartados seguintes só serán de 
aplicación á valoración dos proxectos que se presenten (tanto produtivos como non 
produtivos), pero nunca aos custos de xestión do grupo, xa que estes non están 
sometidos a concorrencia competitiva.  

1.2. Límites de axuda pública máxima  

 

No gráfico que se mostra a continuación aparecen, por unha banda, a distribución do 
fondo entre os distintos tipos de gastos e, por outra banda, as porcentaxes máximas 
de cofinanciamento (grao de investimento ou intensidade da axuda) pola Resolución 
de 11 de febreiro de 2016:  
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Custos de xestión do grupo 
Programa de subvención  de 

proxectos 

Custos de 

explotación 

Custos de 

animación 
Produtivos 

Non 

produtivos 

Distribución 

do fondo 

 

Total 25 % 

Máis do 65 %  

de proxectos 

Menos de 

35 % de 

proxectos 

(incluído 2,5 % 

do Plan de 

formación) 

 

Total 75 % 

Grao de 

financiamento 

máximo 

100 % 

MÁX 50% MÁX 90% 

MÍN 35% MÍN 60% 

Graos de 

financiamento 

especiais 

Accións do Plan de formación 100%  

TIC 90%  

Proxectos de inclusión social 

mediante servizos de benestar 
90%  

Importe 

máximo por 

proxecto 

Lim. absoluto (minimis 3 anos) 200.000 200.000 

Límite da axuda pública 

máxima non produtivo - 

Minimis (necesita autorización 

da Agader) 

 250.000 

 

 

Definición dos proxectos 
Os proxectos que presenten os solicitantes das axudas poden ter un carácter 
produtivo ou non produtivo. Con carácter previo á definición dos criterios de valoración, 
explicaremos a continuación en que consisten estas dúas tipoloxías de proxectos. 
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Proxectos non produtivos 
Terán a consideración de proxectos non produtivos os que non supoñan o inicio ou o 
desenvolvemento dunha actividade económica e/ou non estean afectos a unha 
actividade económica. Así mesmo, terán este carácter os proxectos de interese 
público que, aínda constituíndo unha actividade económica ou estando afectos a unha 
actividade económica, non incidan sobre o réxime de competencia no territorio de que 
se trate e sempre que tradicionalmente poidan ser promovidos por unha entidade 
pública local ou unha entidade sen ánimo de lucro. Neste caso o elemento 
determinante do proxecto é a súa rendibilidade social. 
Como conclusión, cómpre sinalar, pois, que o elemento determinante para clasificar un 
proxecto non produtivo non vai ser a natureza da entidade (xa que poden ser 
entidades sen ánimo de lucro de carácter persoal) senón a non persecución dun 
ánimo de lucro. 

Proxectos produtivos 
Terán a condición de proxectos produtivos as actuacións que deben favorecer unha 
actividade de lucro potencial para o promotor do proxecto. En xeral, poderían 
identificarse con proxectos de orientación empresarial ou profesional, e que, polo 
tanto, deberían proporcionar unha autosuficiencia económico-financeira a longo prazo. 
As entidades públicas en ningún caso serán promotoras de proxectos de carácter 
produtivo. 
 

1.3. Criterios para a selección e a priorización de proxectos. Regras básicas e 

descrición do procedemento de selección e priorización de proxectos 

 

A Resolución de 11 de febreiro de 2016, pola que se aproban as bases reguladoras 
para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e 
recoñecemento dos GDR como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader 
en Galicia establece que na elaboración da estratexia de desenvolvemento 
participativo (EDL-GDR) indicaranse os límites máximos de axuda (porcentaxes e 
límites absolutos). Ademais, estableceranse e xustificaranse os criterios obxectivos 
adoptados para a valoración e de selección e priorización de proxectos do programa 
de axudas. 
 
Os criterios de selección de operacións serán, polo tanto, os establecidos polo GDR 
no presente documento. Con todo, os devanditos criterios deberán axustarse aos 
criterios de valoración mínimos fixados na Resolución e na futura Orde da Consellería 
onde se establezan as bases reguladoras da convocatoria de axudas.   
 
O GDR Valdeorras, como futura  entidade colaboradora da Agader na xestión das 
axudas,  poderá avaliar e seleccionar as accións e os proxectos presentados polos 
promotores para desenvolver o territorio de actuación segundo uns criterios de 
valoración que deberán ser obxectivos e ter unha puntuación determinada 
previamente. Isto fará posible a selección dos proxectos que obteñan a maior 
puntuación, posto que as axudas se conceden nun réxime de concorrencia competitiva 
ao abeiro da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.  
 
Polo tanto, os proxectos que obteñan unha maior puntuación serán seleccionados 
tendo en conta os límites que se establezan na orde que regule o programa de 
axudas. 
 
Os criterios de valoración para os proxectos non produtivos serán diferentes 
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aos criterios de valoración de proxectos produtivos, xa que a finalidade destes é 
diferente. 
 
Podemos subdividir estes criterios de valoración entre os que se aplican a todo 
tipo de proxectos (tanto produtivos como non produtivos) e aqueloutros que son 
de aplicación específica e acumulativa para os proxectos de carácter produtivo. 
 
O feito de que os proxectos presentados sexan sometidos a un proceso de selección 
esixiralles aos membros do GDR un esforzo suplementario no fomento da 
presentación e difusión dos criterios, como garantía de obxectividade e transparencia. 
 
Preténdese conseguir que, cando a Agader publique a Orde de convocatoria de 
axudas para a execución das estratexias, estas se transformen en incentivos ao 
desenvolvemento, a mobilización e a cohesión. Con todo, cando esta publicación sexa 
efectiva, o GDR Valdeorras, a través da súa Xunta Directiva, poderá realizar as 
modificacións oportunas de cara á adaptación da presente EDL á citada Orde. 
 
Toda estratexia de desenvolvemento parte duns obxectivos que se deben conseguir, 
para o que o proceso de selección de proxectos constitúe unha importante ferramenta. 
Os proxectos máis interesantes serán os que máis contribúan á mellor consecución 
dos obxectivos previstos na medida Leader de Galicia e na EDLP do GDR Valdeorras. 

 

Como consecuencia da obrigada concorrencia competitiva que ten que haber no 
proceso de selección de proxectos derivada da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, 
existirá un prazo para a presentación destes que terá unha duración determinada 
(establecida pola Orde da Agader pola que se convoquen axudas a proxectos de 
execución da Estratexia de Desenvolvemento Local), polo que se utilizará como 
metodoloxía de selección a análise multicriterio. 

 

Análise multicriterio 
A matriz multicriterio é unha ferramenta utilizada para a toma de decisións en base a 
factores cualitativos ou a múltiples factores non homoxéneos que interveñen nun 
suceso e que permiten comparar obxectivamente diferentes proxectos dentro dunha 
mesma liña de actuación, favorecendo así o proceso de selección. 
 
Os pasos que debe seguir a Xunta Directiva para a avaliación dos proxectos que 
se presenten en cada convocatoria son os seguintes: 

1. Listar o conxunto de posibles proxectos sobre os que se tomará a decisión: 
– Estes serán todos os que se presentaron no modelo oficial de solicitude nos 

prazos establecidos pola Orde da Agader  pola que se convocan as axudas a 
proxectos de execución da Estratexia de Desenvolvemento Local. 

– Desagregar os proxectos entre produtivos e non produtivos. 
 

2. Definir os criterios obxectivos, tanto para proxectos produtivos como para non 
produtivos, que servirán para avaliar os proxectos: 

– Estes son definidos polo grupo no presente documento, mantendo sempre os 
criterios mínimos establecidos na Orde de axudas que publique a Agader. 
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3. Fixar o baremo de puntuación de cada criterio nun sistema bifásico: 
 

a) Criterios de viabilidade 
– As variables de viabilidade son filtro. Isto implica que se considerarán variables 

de exclusión: se o proxecto non cumpre cos criterios fixados na Resolución (e 
que se especifican liñas abaixo), quedará automaticamente excluído. 

 

b) Criterios de baremación: ademais, terá que obterse unha puntuación 
mínima de 40 puntos, tanto para os proxectos non produtivos como para os 
produtivos, por debaixo da cal o proxecto non será subvencionado. 

– A puntuación máxima non superará os 100 puntos. 
– A Xunta Directiva do presente GDR poderá variar a baremación dos criterios da 

matriz en función do establecido pola Orde de axudas e en función da 
potenciación das distintas liñas de actuación que cada ano se prevexan levar a 
cabo.  

 

4. Constituír a matriz de puntuación cos criterios adoptados polo GDR: 
– Construirase unha matriz para proxectos produtivos e outra para proxectos non 

produtivos. 
 

5. Calcular o total de puntos de cada proxecto mediante a suma dos valores dos 
criterios que lle corresponden: 

– Estes puntos determinarán a porcentaxe de cofinanciamento que lle 
corresponde a cada proxecto segundo as bandas de puntuación-subvención 
establecidas na matriz. 

– As bandas de puntuación-subvención para os proxectos produtivos e non 
produtivos responderán a unha fórmula proporcional.  

 

 

1.4. Criterios de valoración de proxectos non produtivos 

FASE 1. REQUISITOS DE SUBVENCIONALIDADE 
A viabilidade do proxecto deberase xustificar adecuadamente no modelo de memoria e 
orzamento para a presentación de proxectos, documento que deben achegar todos os 
promotores de proxectos non produtivos xunto coa solicitude de axuda.  
 
Todos os criterios incluídos nesta fase considéranse criterios de exclusión, a 
teor do establecido en Resolución. Os devanditos criterios son:  

1. Non ser técnica e financeiramente viables no caso dos proxectos non 
produtivos 

2. Non axustarse á normativa sectorial (UE, nacional e da Comunidade 
Autónoma). 

3. Non axustarse á EDLP 
4. Non ser finalistas 

Os proxectos non produtivos que non cumpran calquera destes criterios quedarán 

automaticamente excluídos da fase 2 (Baremo de puntuación). 

FASE 2. BAREMO DE PUNTUACIÓN 
Nesta fase da baremación, valoraranse os proxectos que pasen á segunda fase 
segundo a mesma fórmula proporcional, segundo catro grupos de criterios básicos:  

a. Localización do investimento produtivo 
b. Impacto sobre o territorio e a poboación rural 
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c. Incidencia ambiental do proxecto 
d. Capacidade de arrastre do proxecto 

 
a. Localización do investimento produtivo 

Baixo este grupo de criterios, que no seu conxunto recibirán unha puntuación 
mínima de 0 e máxima de 30, valoraranse indicadores que reflictan o 
establecemento do proxecto en zonas do GDR especialmente castigadas polo 
desemprego, o envellecemento e o despoboamento. Así, valoraranse coa máxima 
puntuación (6 puntos por criterio) os seguintes: 

- Os proxectos que se establezan na poboación coa menor densidade de 
poboación 

- Os proxectos  que se establezan na poboación con maior taxa de desemprego 
- Os proxectos  que se establezan na poboación con menor número de 

habitantes 
- Os proxectos  que se establezan na poboación con maior índice de 

envellecemento 
- Os proxectos  que se establezan na poboación con menor índice de natalidade 

 

A fórmula específica de valoración responderá, así mesmo, a un criterio proporcional, 
que establecerá a Xunta Directiva, e que no seu caso se axustará á orde de axudas 
que nun futuro próximo publique a Agader. 
 
b. Impacto sobre o territorio e a poboación rural  

Este conxunto de criterios, valorados cun mínimo de 0 puntos e un máximo de 30, 
terán en conta aspectos que permitan mellorar a calidade de vida de porcentaxes 
significativas da poboación, que permitan un especial beneficio de determinados 
colectivos minoritarios e que, ademais, faciliten as condicións necesarias para o 
xurdimento de iniciativas empresariais que permitan a creación de emprego. Así, 
valoraranse: 

- A porcentaxe de poboación total beneficiada mediante o proxecto proposto 
sobre o total da poboación do GDR, así como as actividades específicas 
proposta para a mellora da súa calidade de vida (máximo de 10 puntos) 

- A especial incidencia sobre colectivos desfavorecidos (máximo de 5 puntos) 
- A potencialidade do proxecto para establecer as condicións que permitan o 

xurdimento de novas iniciativas empresariais en sectores clave para o 
desenvolvemento económico equilibrado do GDR Valdeorras (máximo de 15 
puntos) 
 

c. Incidencia ambiental do proxecto 
Este conxunto de criterios, valorados cun máximo de 20 puntos, terá en conta a 
contribución do proxecto ao mantemento ou a mellora das condicións 
medioambientais do territorio do GDR Valdeorras en tres factores: 

- A utilización sustentable de recursos propios do territorio, con especial atención 
a recursos forestais, gandeiros e agrícolas, como o castiñeiro ou a vide 
(máximo de 10 puntos). 

- A contribución á biodiversidade e o mantemento de hábitats endóxenos 
(máximo de 5 puntos) 

- O emprego de enerxías renovables ou a mellora da eficiencia enerxética 
(máximo de 5 puntos) 
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d. Capacidade de arrastre do proxecto 

Dous son os factores que serán valorados neste caso, cun máximo de 20 puntos: 

- A valoración do efecto multiplicador do investimento, é dicir, o conxunto de 
incrementos que se producirán na renda local (conxunto de bens e servizos 
xerados), a consecuencia do investimento realizado polo proxecto (máximo de 
10 puntos) 

- A capacidade do investimento para estimular a creación de emprego (10 
puntos) 
 

Quedarán excluídos da posibilidade de obter financiamento os proxectos que nesta 
fase non superen os 40 puntos.  
 
A porcentaxe de contribución da iniciativa Leader ao proxecto non produtivo oscilará 
entre un limiar mínimo do 60 % e un limiar máximo do 90 %, que se calculará de 
acordo coa seguinte regra proporcional: 
 

a) Para proxectos que obtivesen menos de 40 puntos, a porcentaxe de 
cofinanciamento será do 0 %.  
b) Para proxectos que obtivesen entre 40 e 79,99 puntos, a porcentaxe de 
cofinanciamento oscilará entre o 60 e o 80,9 % de cofinanciamento, de acordo coa 
seguinte fórmula: 

                                   
      

         
           

Onde: 

 F: puntuación outorgada a un proxecto. 

 MinF: puntuación mínima dos proxectos: 40 puntos. 

 MaxF: puntuación máxima dos proxectos que superasen o limiar dos 40 puntos 
e ata os 80 puntos. 
 

c) Para todos os proxectos que teñan máis de 80 puntos, a porcentaxe de 

financiamento será do 90 %. 

Tras a realización das Mesas Sectoriais de Participación, a Xunta Directiva de 15 de 
xuño de 2016 decidiu establecer o limiar mínimo de financiamento de proxectos non 
produtivos no 60 %, á vista das dificultades de que os promotores de proxectos non 
produtivos puidesen achegar máis do 40 % de fondo propio nos hipotéticos proxectos 
para promover ante o GDR Valdeorrras. 
 
En calquera caso, o límite máximo de axuda que se conceda no caso dos proxectos 
non produtivos será de 200 000 €, incrementables excepcionalmente ata 250 000 € 
cando non deban ampararse no Regulamento (UE) 1407/2013, relativo á aplicación 
dos art. 107 e 108 do Tratado, ás axudas minimims, para o que se requirirá a 
autorización expresa da Agader. 
 
Os limiares de financiamento máximo dos proxectos non produtivos respectarán os 
niveis de prioridade dos proxectos, decididos conxuntamente pola Asemblea / Xunta 
Directiva, de xeito que o limiar máximo de financiamento dos proxectos de prioridade 
alta será do 90 %, os de prioridade media será do 50 % e os de prioridade baixa será 
do 50 %. A devandita clasificación requirirá a autorización previa da Agader, se ben 
non se establece previamente nesta estratexia, a excepción feita dos proxectos 
relacionados coa protección e a mellora do medio natural.  
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1.5. Criterios de valoración de proxectos produtivos 

Do mesmo xeito que no caso dos proxectos non produtivos, a valoración de proxectos 
realizarase en dúas fases:  
 
FASE 1. REQUISITOS DE SUBVENCIONALIDADE 
A viabilidade do proxecto deberase xustificar adecuadamente no modelo de memoria e 
orzamento para a súa presentación, documento que deben presentar todos os 
promotores de proxectos non produtivos xunto coa solicitude de axuda.  
 
Todos os criterios incluídos nesta fase considéranse criterios de exclusión, a 
teor do establecido en Resolución. Os devanditos criterios son:  

1. Non ser técnica, económica e financeiramente viables no caso dos proxectos 
produtivos 

2. Non axustarse á normativa sectorial (UE, nacional e da Comunidade 
Autónoma) 

3. Non axustarse á EDLP 
4. Non ser finalistas 

Os proxectos non produtivos que non cumpran calquera destes criterios quedarán 

automaticamente excluídos da fase 2 (Baremo de puntuación). 

FASE 2. BAREMO DE PUNTUACIÓN 
Nesta fase da baremación, valoraranse os proxectos que pasen á segunda fase 
segundo a mesma fórmula proporcional, segundo cinco grupos de criterios básicos:  

a. Localización do investimento produtivo 
b. Incidencia do proxecto na creación e no mantemento do emprego 
c. Incidencia ambiental do proxecto, en especial, na utilización de enerxías 

renovables ou mellora da eficiencia enerxética 
d. Utilización de factores produtivos da zona 
e. Capacidade de arrastre do proxecto 

 
a. Localización do investimento 
Neste caso, valoraranse indicadores que reflictan o establecemento do proxecto en 
zonas do GDR especialmente castigadas polo desemprego, o envellecemento e o 
despoboamento. Así, obterán a máxima puntuación (5 puntos por criterio). No seu 
conxunto, este grupo de criterios recibirá un máximo de 25 puntos, segundo a seguinte 
ponderación: 

- Os proxectos que se establezan na poboación coa menor densidade de 
poboación 
- Os proxectos  que se establezan na poboación con maior taxa de desemprego 
- Os proxectos  que se establezan na poboación con menor número de 
habitantes 
- Os proxectos  que se establezan na poboación con maior índice de 
envellecemento 
- Os proxectos  que se establezan na poboación con menor índice de natalidade 

 

A fórmula específica de valoración responderá, así mesmo, a un criterio proporcional, 
que establecerá a Xunta Directiva, e que no seu caso se axustará á orde de axudas 
que nun futuro próximo publique a Agader. 
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b. Incidencia do proxecto na creación de emprego 
Como se establece na resolución, o mantemento ou a consolidación do emprego é 
obrigatoria nos proxectos produtivos do programa Leader. Estableceranse, ademais, 
criterios mínimos respecto de tipos específicos de explotacións. 
Polo tanto, as candidaturas de proxectos produtivos deberán demostrar que manterán 
as UTA existentes, e será no seu caso unha causa de exclusión se se incumprise este 
requisito. 
Dada a relevancia da creación de emprego como obxectivo estratéxico para o GDR 
Valderroas e a súa intrínseca relación coa fixación de poboación, este grupo de 
criterios valorarase cun máximo de 30 puntos segundo a seguinte valoración: 

- Outorgarase un máximo de 15 puntos aos proxectos que demostren a creación 
de dous ou máis empregos por conta allea. 

- Adicionalmente, outorgarase un máximo de 5 puntos aos proxectos que 
demostren a creación de máis dun emprego por conta allea. 

- Así miso, outorgaranse 5 puntos aos proxectos desenvolvidos en explotacións 
agropecuarias ou forestais que xeren UTA adicionais a aquelas ás que están 
comprometidos na medida Leader. 

- Para rematar, outorgaranse ata 5 puntos aos proxectos que demostren 
cuantitativamente a creación de emprego entre colectivos desfavorecidos 
(novos, persoas en risco de exclusión, minorías étnicas e parados de longa 
duración). 
 

c. Incidencia ambiental do proxecto, en especial, na utilización de enerxías renovables 
ou na mellora da eficiencia enerxética 
Valoraranse cun máximo de 10 puntos os proxectos que contribúan de forma 
efectiva á mellora da eficiencia enerxética ou que demostren a utilización de 
enerxías renovables. 

 

d. Utilización de factores produtivos da zona 
A utilización de factores produtivos da zona será puntuada cun máximo de 20 
puntos, tendo en conta: 

- A utilización de materias primas procedentes da zona territorial do GDR 
Valdeorras (máximo de 10 puntos). 

- A contratación con empresas provedoras da zona (máximo de 10 puntos). 
 

e. Capacidade de “arrastre do proxecto” 
Como indica a Resolución, o obxectivo das operacións financiadas ao abeiro das 
EDLP é contribuír a xerar capacidade na comunidade local e estimular a 
innovación, a iniciativa empresarial e a detección e fomento de potencial aínda sen 
explotar en territorios rurais. A iso referímonos cando falamos de “capacidade de 
arrastre”. 
 
Este criterio valorarase cun máximo de 15 puntos, en base a dous factores: 

- A capacidade do proxecto produtivo para ter un efecto multiplicador no 
territorio, como consecuencia da posibilidade de transferir as súas innovacións 
(organizativas ou tecnolóxicas) a outros proxectos ou iniciativas (7,5 puntos). 

- A capacidade do proxecto para estimular o xurdimento de novas iniciativas 
empresariais (7,5 puntos). 

 
Quedarán excluídos da posibilidade de obter financiamento os proxectos que nesta 
fase non superen os 40 puntos.  
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A porcentaxe de contribución da iniciativa Leader ao proxecto non produtivo oscilará 
entre un limiar mínimo do 35 % e un limiar máximo do 50 %, que se calculará de 
acordo coa seguinte regra proporcional: 
 
a) Para proxectos que obtivesen menos de 40 puntos, a porcentaxe de 
cofinanciamento será do 0 %.  
b) Para proxectos que obtivesen entre 40 e 80 puntos, a porcentaxe de 
cofinanciamento oscilará entre o 35 e o 50 % de cofinanciamento, de acordo coa 
seguinte fórmula: 

                                   
      

         
           

Onde: 

 F: puntuación outorgada a un proxecto. 

 MinF: puntuación mínima dos proxectos: 40 puntos. 

 MaxF: puntuación máxima dos proxectos que superasen o limiar dos 40 puntos 
e ata os 80 puntos. 
 

c) Para todos os proxectos que teñan máis de 80 puntos, a porcentaxe de 

financiamento será do 50 %. 

Tras a realización das Mesas Sectoriais de Participación, a Xunta Directiva de 15 de 
xuño de 2016 decidiu establecer o limiar mínimo de financiamento de proxectos 
produtivos no 35 %, á vista das dificultados de que os promotores de proxectos  
produtivos puidesen achegar máis do 65 % de fondo propio nos hipotéticos proxectos 
para promover ante o GDR Valdeorrras. 
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2. MECANISMOS QUE GARANTAN OS PRINCIPIOS DE 

OBXECTIVIDADE, PUBLICIDADE, IMPARCIALIDADE E 

LIBRE CONCORRENCIA 
O art. 6 (composición), o art. 7 (adquisición da condición de asociado) e o 22 (mesas 
sectoriais) garantirán os principios de obxectividade, publicidade e libre concorrencia 
tanto ao GDR como ás convocatorias de axudas resoltas por aquel. 

 

3. PROCEDEMENTO PARA EVITAR CONFLITOS DE 

INTERESES  
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a) Deberá xuntarse a cada expediente unha declaración expresa, asinada por 
todas as persoas que participen na selección dun proxecto e que sinale que non teñen 
ningún interese persoal ou profesional directo na selección do citado proxecto.  
b) Se un membro da Xunta Directiva da asociación ten algún tipo de relación 
profesional ou persoal co promotor do proxecto, ou calquera interese profesional ou 
persoal nel, debe presentar unha declaración escrita explicando a natureza da relación 
ou interese, a cal deberá formar parte do expediente do proxecto. Calquera interese 
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común deberá declararse, incluídos os familiares, afectivos, políticos ou económicos. 
c) Se un membro da Xunta Directiva da asociación se atopa na situación descrita 
no parágrafo anterior, non poderá participar no proceso de avaliación ou selección, nin 
atoparse presente durante o debate da proposta do proxecto. Esta circunstancia 
documentarase nas actas.   
d) Cando exista dúbida sobre o interese común entre algún membro da Xunta 
Directiva ou do persoal da asociación nalgún proxecto que se estea a avaliar ao abeiro 
da medida Leader ou calquera outra con financiamento público, a asociación deberá 
remitirlle o asunto á Agader, de ser o caso, ou ao órgano competente de xestión do 
programa de que se trate, para que adopte unha decisión sobre a efectiva existencia 
dun conflito de intereses.   
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