Presidenta da Asociación Grupo
po d
de Desenvolvemento Rural
Valdeorras
Carretera de Entoma (Casa do Concello),
Con
54. Sobradelo
32330 Carballeda de Valdeorras
Ourense

Asunto: Remisión da copia da resolución
res
pola que se aproban os criterios de selección
cción e priorización de
proxectos, así como as limitación
cións sectoriais da Estratexia de Desenvolvemento local
cal seleccionada polo
Acordo do Consello de Dirección
cción de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abeiro
abe
da medida 19
(LEADER) do PDR de Galicia 2014
014-2020.

Achégase copia da resolución
ión citada no encabezamento, referida á aprobación
ción dos criterios de
selección e priorización de proxe
roxectos, así como das limitacións sectoriais, correspond
ondente á Estratexia
de Desenvolvemento Local do GDR “Asociación Grupo de Desenvolvemento
to Rural
R
Valdeorras”,
seleccionada polo Acordo do Conselle
Con
de Dirección de Agader do 16 de novembro de 2016,
2
ao abeiro da
medida 19 (LEADER) do PDR de
e Galicia
G
2014-2020.

En Santiago de Compostela,

O director xeral de Agader
(Por delegación. Resolución do
o 24.07.2013.
24
DOG nº 148, do 5 de agosto)
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Miguel Ángel Pérez Dubois.

Presidente do “GDR Asociación de desenvolvemento Rural de Valdeorras”
Carretera de Entoma (Casa do Concello), 54. Sobradelo
32330 Carballeda de Valdeorras
Ourense

RESOLUCIÓN pola que se aproban os criterios de selección e priorización de proxectos, así como as
limitacións sectoriais da Estratexia de Desenvolvemento local seleccionada polo Acordo do Consello de
Dirección de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abeiro da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia
2014-2020.
O Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016 polo que se seleccionaron as
estratexias de desenvolvemento local e se seleccionaron os GDR como entidades colaboradoras para a
xestión da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020 reflectía que os criterios de selección e
priorización de proxectos, así como as limitacións sectoriais correspondentes ás normas de xestión das
estratexias quedaban pendentes de aprobación definitiva. O citado Acordo do Consello de Dirección
delegaba na persoa titula da Dirección xeral de Agader a aprobación definitiva desas normas de xestión,
condicionando a selección das estratexias de desenvolvemento local a esta aprobación definitiva.
Tendo en conta a necesidade de concreción e obxectivación dos diferentes criterios que servirán para
seleccionar, valorar e priorizar os proxectos, e unha vez concretados entre Agader e o GDR, as
limitacións sectoriais, criterios de selección e priorización de proxectos reflectidos nos parágrafos
anteriores, a xunta directiva do GDR procede á aprobación dos mesmos mediante o Acordo do 09 de
novembro de 2016. A versión consolidada dos mesmos xúntase a esta resolución como anexo I.
Tendo en conta o sinalado nos parágrafos anteriores, emítese esta RESOLUCIÓN pola que se aproban as
normas de xestión da estratexia que figuran como anexo I desta resolución.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de
reposición ante o Conselle de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao
da notificación, ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-administrativo de Santiago de Compostela. Tamén poderá interporse calquera outro
recurso que se estime oportuno.
En Santiago de Compostela,
O director xeral de Agader
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(Por delegación. Resolución do 24.07.2013. DOG nº 148,do 5 de agosto)

Miguel Ángel Pérez Dubois.

ANEXO I
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PARTE V. NORMAS PARA A XESTIÓN
DA ESTRATEXIA DE
DESENVOLVEMENTO LOCAL
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1.1.
REQUISITOS
PARA
PROXECTOS PRODUTIVOS

SUBVENCIONAR

OS

Estes requisitos teñen carácter obrigatorio, polo que o incumprimento dalgúns destes
criterios será causa de denegación da axuda ao proxecto.
O proxecto deberase acometer na zona de aplicación da medida Leader 20142020 (comarca de Valdeorras: O Bardo de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de
Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras).
Os beneficiarios deben estar ao corrente das obrigas tributarias e da
Seguridade Social.
Non se poden ter iniciado os investimentos aos que fai referencia o orzamento
do proxecto antes de solicitar a axuda.
O destino dos investimentos debe manterse, polo menos, durante cinco anos
dende a resolución de pagamento final.
Con excepción das entidades públicas de carácter local que poidan ser
beneficiarias dun proxecto de natureza produtiva, os beneficiarios dos
proxectos produtivos limitaranse ás pequenas empresas, segundo a definición
do anexo I do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de
2014 (<50 empregados e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance
xeral anual non supera os 10 millóns de euros).
Débese respectar a normativa sectorial que resulte de aplicación para cada tipo
de proxecto.
O mantemento ou consolidación de emprego é obrigatorio nos proxectos
produtivos do Leader Galicia 2014-2020. A creación de novas empresas, como
mínimo, require a creación de 0,25 UTA.
Para comprobar a existencia ou non dun servizo ou comercio polo miúdo será
necesario un certificado emitido polo concello no que se acredite, en base ao
IAE, a existencia ou non da devandita actividade na unidade poboacional onde
se pretenden facer os investimentos (unidade poboacional segundo datos do
Nomenclátor: poboación do padrón continuo por unidade poboacional. Fonte:
INE).
Ademais, o proxecto, para que poida ser baremado e subvencionado, debe cumprir os
seguintes requisitos:
1.1.1.- Viabilidade
A. O proxecto debe ser viable técnica e economicamente, e comprobarase,
especialmente, a súa viabilidade financeira.
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B. A viabilidade tanto técnica como económica debe documentarse do seguinte
xeito:
1.- Viabilidade técnica: acreditarase a través de analizar:
Experiencia e formación dos promotores
Persoal suficiente para o desenvolvemento da actividade
Existencia de anteproxecto técnico cando sexa necesario
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Coherencia da información contida na memoria cos obxectivos e liñas
estratéxicas establecidas na EDLP
Calidade, detalle e coherencia dos distintos apartados da memoria
técnica presentada polos promotores (plan de empresa)
2.- Viabilidade financeira: acreditarase a existencia de financiamento de
abondo para os investimentos que se van acometer.
3.- Viabilidade económica: acreditarase en termos de limiar de rendibilidade.
O proxecto deberá alcanzar o limiar de rendibilidade, polo menos. no terceiro
ano de actividade.
1.1.2. Ser finalista
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Os proxectos teñen que ser finalistas.
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1.2. LIMITACIÓNS
ACTUACIÓN

SECTORIAIS

E

ÁMBITO

DE

1.2.1 Liña estratéxica 1: programa de fomento da actividade comercial no rural
a) Limitación sectorial
Poderase subvencionar a creación e a ampliación de establecementos de comercio
polo miúdo de proximidade, pero quedarán excluídas as seguintes epígrafes do IAE:
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6521 Farmacias: comercio polo miúdo de medicamentos, produtos sanitarios e
de hixiene persoal
6541 Comercio polo miúdo de vehículos terrestres
6542 Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos
terrestres
6543 Comercio polo miúdo de vehículos aéreos
6544 Comercio polo miúdo de vehículos fluviais e marítimos de vela ou motor e
deportivos
6545 Comercio polo miúdo de toda clase de maquinaria (excepto aparellos do
fogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos)
6546 Comercio polo miúdo de cubertas, bandas ou bandexas e cámaras de
aire para toda clase de vehículos
655 Comercio polo miúdo de combustibles, carburantes e lubricantes
6551 Comercio polo miúdo de combustibles de todas clases (excepto gases e
carburantes)
6552 Comercio polo miúdo de gases combustibles de todas clases
6553 Comercio polo miúdo de carburantes para vehículos e aceites e graxas
lubricantes
657 Comercio polo miúdo de instrumentos musicais en xeral, así como dos
seus accesorios
6593 Comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos médicos, ortopédicos,
ópticos e fotográficos
6611 Comercio polo miúdo en grandes almacéns (variedade ampla)
6612 Comercio polo miúdo en hipermercados (autoservizo)
6613 Comercio polo miúdo en almacéns populares (seccións múltiples)
662 Comercio mixto ou integrado polo miúdo
6621 Comercio polo miúdo de toda clase de artigos en economatos e
cooperativas de consumo
6622 Comercio polo miúdo de toda clase de artigos, incluíndo alimentación e
bebidas, en establecementos distintos dos especificados no grupo 661 e na
epígrafe 6621
A creación só será subvencionable en entidades colectivas/parroquias onde non exista
ou haxa só un establecemento desas características. Para a ampliación de
establecementos de comercio polo miúdo deberá acreditarse a extensión a outras
epígrafes do comercio.
En ningún caso será subvencionable a adquisición das mercadorías destinadas á
venda.
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b) Ámbito de actuación
O ámbito de actuación estará composto por todos os concellos que comprenden o
GDR Valdeorras excepto os do Barco e A Rúa, agás no caso das parroquias rurais
destes dous municipios. Deberá acreditarse, mediante informe do concello ou outro
método acreditativo similar, que na entidade colectiva/parroquia onde se pretende
situar o comercio non existe establecemento ningún na epígrafe do IAE que lle
corresponda.
1.2.2 Liña estratéxica 2: programa de inserción laboral no rural dirixido a
colectivos con dificultades de acceso ao mercado laboral
a) Limitación sectorial
Poderanse subvencionar accións formativas para a inserción laboral nas seguintes
actividades:
Viticultura
Turismo e restauración
Colocación da lousa
Conservación de alimentos
Para fomentar o emprendemento nas anteriores actividades poderán realizarse cursos
en creación e xestión de empresas.
b) Ámbito de actuación
O ámbito de actuación estará composto por todos os concellos que comprenden o
GDR Valdeorras. As accións formativas en turismo deberán respectar as limitacións
establecidas 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.
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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
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consideración de microempresas (segundo a definición que resulta do anexo I do
Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de xuño).
1.2.3 Liña estratéxica 3: programa de ampliación de servizos á poboación rural
de Valdeorras
a) Limitación sectorial
Poderanse subvencionar servizos que melloren a calidade de vida nas áreas rurais,
adaptados as súas necesidades, especialmente en termos de mobilidade, asistencia a
domicilio e accesibilidade ás TIC.
Considéranse como actividades que melloren a calidade de vida nas áreas rurais as
seguintes:
CNAE-93
85 Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais
85.3 Actividades de servizos sociais
85.32 Actividades de prestación de servizos sociais sen aloxamento
85.323 Actividades de servizos sociais a domicilio
85.325 Outros servizos sociais sen aloxamento
CNAE - 2009
85 Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais
85.3 Actividades de servizos sociais
85.32 Actividades de prestación de servizos sociais sen aloxamento
85.323 Actividades de servizos sociais a domicilio
85.325 Outros servizos sociais sen aloxamento
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento
88.1 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con
discapacidade
88.11 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores
88.12 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas con
discapacidade
88.9 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento
88.99 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento N.C.O.P.
IAE
9.5.1 Asistencia e servizos sociais para nenos, novos, diminuídos físicos e anciáns,
en centros residenciais
Grupo 952 Asistencia e servizos sociais para nenos, novos, diminuídos físicos e
anciáns, en centros non residenciais
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Grupo 954 Axencias de prestación de servizos domésticos

Serán subvencionables os proxectos TIC que están encadrados nalgunhas das liñas
estratéxicas descritas na EDLP, así como telecentros e aulas de informática.
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1.2.4 Liña estratéxica 4: programa de conciliación da vida familiar e laboral no
rural de Valdeorras

a) Limitación sectorial
Poderanse subvencionar servizos que melloren a conciliación da vida familiar e
laboral, entre eles estarán os recollidos na liña estratéxica 3, ademais dos recollidos
nos seguintes grupos de epígrafes IAE:
9813 Parques de atraccións incluídos os acuáticos e análogos de carácter estable
982 Tómbolas e espectáculos e xogos, así como comercio polo miúdo e servizos
931 Ensino regulado
933 Outras actividades de ensino
941 Hospitais, clínicas e sanatorios de medicina humana
981 Xardíns, parques de recreo ou de atraccións e acuáticos e pistas de patinaxe
967 Instalacións deportivas e escolas e servizos de perfeccionamento do deporte
966 Bibliotecas, arquivos, museos, xardíns botánicos e zoolóxicos
b) Ámbito de actuación
O ámbito de actuación estará composto por todos os concellos que comprenden o
GDR Valdeorras.
1.2.5 Liña estratéxica 5: programa de mellora de servizos e infraestruturas
culturais e recreativas nas zonas rurais de Valdeorras

a) Limitación sectorial
Poderanse financiar no marco desta liña infraestruturas de carácter cultural e
recreativo.
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Segundo o recollido no artigo 3, apartado f) das bases reguladoras para a selección de
estratexias de desenvolvemento local, para a selección e o recoñecemento dos grupos
de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida
considérase necesario investir (actuacións programadas de execución non obrigatoria)
nos seguintes centros sociais:
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Concello
O Barco

Parroquia
Viloira

Carballeda
de
Valdeorras

Necesidades
Rehabilitación
Camineros

da

antiga

Propiedade
Casa

de Pública

Restauración da antiga escola en Pública
Lardeira para centro social

As actuacións poderán programar a execución de novas actuacións que non estivesen
recollidas neste listado, sempre e cando respondan aos obxectivos descritos na liña
estratéxica 5.
A contía máxima de axuda por cada proxecto que supoña un investimento en creación,
reforma ou ampliación dun local social non poderá exceder os 50 000,00 € por
proxecto.
b) Ámbito de actuación
O ámbito de actuación estará composto por todos os concellos que comprenden o
GDR Valdeorras.
1.2.6 Liña estratéxica 6: programa para a redución da contaminación do tecido
produtivo de Valdeorras
a) Limitación sectorial
Poderanse subvencionar proxectos que teñan por obxecto reducir os niveis de
contaminación como consecuencia da actividade extractiva mineira, incluídos na
epígrafe 2 Extracción e transformación de minerais non enerxéticos e produtos
derivados. Industria química.
b) Ámbito de actuación
O ámbito de actuación esta composto polos concellos do Barco, Vilamartín e
Carballeda de Valdeorras.
1.2.7 Liña estratéxica 7: programa para a mellora da eficiencia enerxética do
tecido produtivo de Valdeorras
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a) Limitación sectorial
Poderanse subvencionar proxectos que desenvolvan novos modelos produtivos ou
que melloren a eficiencia do uso da enerxía e fomenten a utilización da enerxía
renovable só nos seguintes casos:

205

-

-

-

Investimentos que teñan por obxecto mellorar a eficiencia enerxética das
producións 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 deberá 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 común e/ou
agrupacións de propietarios, e sempre que inclúan unha extensión superior a
15 hectáreas.
Investimentos que teñan por obxecto a implantación de sistemas de eficiencia
enerxética ou implantación de enerxías renovables en infraestruturas de uso
público.
Investimentos en sistemas de eficiencia enerxética nos sectores da construción
(CNAE 99: dende 4110 ata 4399, CNAE 93. 70111, 70112 e dende 45500),
industria, (CNAE 99: dende 0510 ata 3299, CNAE 93: 10101 dende 33300) e
hostalaría (grupo de epígrafe: 671, 672, 673, 674 e 68).

b) Ámbito de actuación
O ámbito de actuación estará composto por todos os concellos que comprenden o
GDR Valdeorras.
1.2.8 Liña estratéxica 8: programa para a protección, preservación e
recuperación de espazos naturais nas terras de Valdeorras
a) Limitación sectorial
Poderase subvencionar proxectos que teñan por obxectivos:
-

Mantemento, recuperación e rehabilitación dos terreos lindeiros con
explotacións extractivas ou as que finalizasen a súa explotación.
Creación e investimentos en iniciativas que promovan un uso alternativo á
explotación forestal dos recursos do monte.

b) Ámbito de actuación
O ámbito de actuación estará composto por todos os concellos que comprenden o
GDR Valdeorras.
1.2.9 Liña estratéxica 9: programa para o desenvolvemento do medio rural de
Valdeorras a través do turismo
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a) Limitación sectorial
Poderanse subvencionar proxectos de carácter turístico, sempre e cando respecten o
convenio de Agader e a Axencia de Turismo de Galicia 2014-2020, no que se recollen
como proxectos subvencionables os seguintes:
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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.
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.
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e. Rutas de sendeirismo homologadas pola Federación Galega de Montaña.
f.

Construción de miradoiros, así como eliminación de elementos discordantes na
contorna destes.
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g. 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:
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.
a. Concesión ou renovación de distintivos de calidade, especialmente a Q de
Calidade Turística segundo normas do Instituto para la Calidade Turística
Española (ICTE).
b. Axudas destinadas á paquetización e comercialización da oferta turística de
Galicia.
c. Actuacións encamiñadas á creación de denominacións de xeodestinos,
difusión e promoción destes.
d. Accións de promoción internacional: fam-trips, press-trips etc.
e. Innovación, renovación e implantación da xestión de calidade medioambiental
dos campamentos de turismo.
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f.

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

g. 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.
h. Construción e/ou mellora de aparcadoiros co fin de facilitar o acceso ordenado
a recursos turísticos.
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i.

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

j.

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

k. Mellora de redes informáticas, seguridade, acondicionamento de salas e o seu
mobiliario.
b) Ámbito de actuación
O ámbito desta actuación subscribirase ao establecido no anexo I do convenio de
Agader e a Axencia de Turismo de Galicia 2014-2020, onde se recollen como ámbitos
de actuación os seguintes:
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 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.
1.2.10 Liña estratéxica 10: programa para o fomento da economía colaborativa
no tecido produtivo de Valdeorras
a) Limitación sectorial
Poderanse subvencionar proxectos que fomenten a economías colaborativa en
Valdeorras, coa seguinte excepción:
-

Os proxectos colaborativos no ámbito do sector da produción agraria primaria
só serán subvencionables cando impliquen a realización dunha actividade
agrícola, gandeira ou agroforestal complementaria á actividade principal non
agraria das unidades familiares que o promoven.

b) Ámbito de actuación
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O ámbito de actuación estará composto por todos os concellos que comprenden o
GDR Valdeorras
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1.2.11 Liña estratéxica 11: programa para a mellora da transformación e
comercialización de produtos do sector agroalimentario
a) Limitación sectorial
Poderase subvencionar proxectos que fomenten:
-

Investimentos para a valorización de produtos locais de carácter
agroalimentario de calidade (castañas, mel, arandos, produtos cárnicos etc.).
Investimentos que favorezan o desenvolvemento da cadea de distribución no
sector agroalimentario.
Investimentos para a implementación de sistemas de trazabilidade aplicados á
industria agroalimentaria.

b) Ámbito de actuación
O ámbito de actuación estará composto por todos os concellos que comprenden o
GDR Valdeorras

1.2.12 Liña 12: programa para a modernización do tecido económico do rural de
Valdeorras a través da transferencia de coñecemento
a) Limitación sectorial
Poderanse subvencionar proxectos que se desenvolvesen con éxito noutros GDR e
que non existan actualmente na comarca de Valdeorras.
O xerente do GDR deberá emitir un informe onde se xustifique que actividade se
desenvolve con éxito noutro/s GDR e a non existencia da devandita actividade no
núcleo onde se pretende facer o investimento (o núcleo considérase a parroquia).
Para comprobar a presenza ou non desta actividade será necesario un certificado
emitido polo concello no que se acredite que non existe.
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Para comprobar a existencia ou non dun servizo ou comercio polo miúdo será
necesario un certificado emitido polo concello no que se acredite este aspecto en base
ao CNAE no núcleo onde se pretende facer o investimento (o núcleo considérase a
parroquia).

210

1.3. PRIORIZACIÓN DE PROXECTOS
1.3.1 Proxectos non produtivos
Para os proxectos non produtivos aplicaranse as seguintes categorías de priorización
dos proxectos:
1.
Proxectos non produtivos de prioridade alta. Intensidade de axuda
máxima ata o 90 %.
Proxectos que fomenten a inclusión social mediante servizos de igualdade e
benestar para a poboación; a integración de comunidades marxinais e de
inmigrantes; e o coidado e a atención das persoas maiores, a infancia e os
discapacitados (creación, mellora ou ampliación de servizos que favorezan a
mobilidade e a accesibilidade de colectivos con problemas de mobilidade,
servizos de atención e coidado a persoas dependentes, servizos asistenciais a
domicilio, servizos a persoas dependentes, servizos dirixidos a nenos...).
Proxectos que promovan a mellora da conciliación da vida familiar e laboral
(actividades de carácter extraescolar, servizos de ocio e tempo libre, escolas,
garderías...).
Proxectos que promovan a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da
información e a comunicación (TIC), así como o seu uso no medio rural
(telecentros, aulas de informática, plataformas dixitais de servizos á poboación
en xeral, desenvolvementos TIC dirixidos a mellorar a calidade de vida da
cidadanía etc.).
Proxectos de actuacións de recuperación patrimonial, paisaxística e
etnográfica, tales como actuacións ambientais, aulas de natureza, centros de
interpretación, museos, recuperación e rehabilitación do Camiño de Inverno,
sendas peonís...
Pequenas infraestruturas de aloxamento dirixidas a peregrinos do Camiño de
Santiago de Inverno.
Pequenas infraestruturas para a promoción do emprendemento comercial.
Pequenas infraestruturas comerciais para a degustación de produtos típicos do
territorio.
Proxectos que contribúan á conservación e á mellora do medio natural
(recuperación de espazos degradados, aproveitamento alternativo de
subprodutos das actividades extractivas, redución da contaminación...).
Pequenas infraestruturas en xeral que empreguen o uso de enerxías
renovables para o seu abastecemento enerxético.
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2.
Proxectos non produtivos de prioridade media. Intensidade de axuda
máxima ata o 70 %.
Centros de promoción de recursos e puntos de información turística.
Creación, ampliación e rehabilitación de edificios destinados a locais sociais.
Adquisición de equipamento destinado a locais sociais.
Infraestruturas de lecer: áreas recreativas, parques ou espazos de ocio, sendas
peonís e cicloturistas, mobiliario urbano e xogos infantís.
Creación, reforma e ampliacións de instalacións para feiras locais.
Servizos innovadores nos concellos.
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3.
Proxectos non produtivos de prioridade baixa. Intensidade de axuda
máxima ate o 50 %.
Sinalización de recursos turísticos.
Participación en certames, eventos, feiras, edición de libros, mapas, guías,
páxinas web.
Pequenas infraestruturas deportivas.
Embarcadoiros.
Outros non incluídos nas epígrafes anteriores.
Regras básicas
Os proxectos candidatos a recibir axudas a través do GDR serán valorados dentro do
seguinte esquema:
Nota de
corte

% Mínimo
de axuda

Nota
máxima

% Máximo
de axuda

Proxecto produtivo

20

35%

100

50%

Proxecto non produtivo de
prioridade alta

20

70%

100

90%

Proxecto non produtivo de
prioridade media

20

50%

100

70%

Proxecto non produtivo de
intensidade baixa

20

30%

100

50%

Para proxectos que obtivesen menos de 20 puntos, a porcentaxe de
cofinanciamento será do 0 %.
As porcentaxes de axuda entre o máximo e o mínimo calcularanse mediante a
seguinte fórmula para os proxectos de carácter non produtivo:
Prioridade alta:
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Prioridade media

Prioridade baixa
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Onde:
F: puntuación outorgada a un proxecto.
MinF: puntuación mínima dos proxectos: 20 puntos.
MaxF: puntuación máxima dos proxectos que superasen o limiar dos 20 puntos
e ata os 50 puntos.
Para todos os proxectos que teñan máis de 50 puntos, a porcentaxe de
financiamento será a máxima dependendo da prioridade na que se encadre.
As porcentaxes de axuda entre o máximo e o mínimo calcularanse mediante a
seguinte fórmula para os proxectos de carácter produtivo:
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O importe de axuda que, como máximo, pode percibir un proxecto de natureza
produtiva ascenderá a 200 000 €. Por outra parte, os proxectos que se
amparen no Regulamento (UE) n.º 1407/2013 da Comisión, do 18 de
decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do tratado ás axudas de
minimis, limitaranse a un máximo de 200 000 € por promotor durante un
período de tres exercicios fiscais.
Os proxectos de natureza non produtiva estarán limitados a unha axuda
máxima de 200 000 € por proxecto. Os que non deban ampararse no
Regulamento (UE) n.º 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á
aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis, poderán
alcanzar os 250 000 € no caso de que Agader o autorice expresamente.
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1.4. SELECCIÓN DE PROXECTOS
Os proxectos que conten coa verificación favorable do ICE poderán financiarse ata o
límite de crédito dispoñible en cada anualidade no cadro financeiro do GDR para cada
tipoloxía de proxectos.
Terase en conta para priorizar os proxectos o seguinte:
1.4.1 Proxectos produtivos
A. Ordenaranse de maior a menor puntuación total acadada no baremo
correspondente ao ICE verificado por Agader e seleccionaranse por orde de
maior a menor puntuación ata o límite de fondos dispoñibles.
B. En caso de empate da puntuación, terase en conta a orde de entrada (o que
primeiro entre na sede do GDR terá prioridade).
1.4.2 Proxectos non produtivos
A. Cada proxecto non produtivo encadrarase nunha destas tres prioridades: alta,
media e baixa.
B. Dentro de cada prioridade ordenaranse os proxectos de maior a menor
puntuación total acadada no baremo correspondente ao ICE verificado por
Agader e, en caso de empate da puntuación, terase en conta a orde de entrada
(o que primeiro entre na sede do GDR terá prioridade).
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C. Seleccionaranse do seguinte xeito:
a.

Primeiro serán elixidos os proxectos de prioridade alta e, dentro destes,
irán escolléndose de maior a menor puntuación total acadada no
baremo correspondente ao ICE verificado por Agader e, no seu caso, a
orde de entrada ata o límite dos fondos asignados a esta medida.

b.

Segundo, no caso de que queden fondos dispoñibles, serán elixidos os
proxectos de prioridade media e, dentro destes, irán escolléndose de
maior a menor puntuación total acadada no baremo correspondente ao
ICE verificado por Agader e, no seu caso, a orde de entrada ata o límite
dos fondos asignados a esta medida.

c.
Terceiro, no caso de que queden fondos dispoñibles, serán elixidos os
proxectos de prioridade baixa e, dentro destes, irán escolléndose de maior a
menor puntuación total acadada no baremo correspondese ao ICE verificado
por Agader e, no seu caso, a orde de entrada ata o límite dos fondos asignados
a esta medida.
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1.5. LÍMITES ESPECIAIS
A. Os proxectos de elaboración de estudos, celebración de eventos, certames ou
feiras, edición de libros ou guías e páxinas web terán un límite máximo de
axuda de 10 000 € por proxecto.
B. Os proxectos do sector da produción agraria primaria que supoñan a
realización dunha actividade agrícola, gandeira ou agroforestal complementaria
á actividade principal non agraria da unidade familiar e que, en todo caso,
consistan en pequenos investimentos serán subvencionables cos requisitos
que estableza o Réxime de Axudas do Leader 2014-2020. En todo caso, para
este tipo de proxectos, o total da renda da unidade familiar, no momento da
solicitude de axuda, non poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional
vixente. Por outra parte, o resultado final da previsión económica, xuntando a
actividade principal non agraria e a renda agraria derivada do proxecto, non
poderá superar o quíntuplo do valor do citado salario mínimo interprofesional.
C. Nos investimentos en centros sociais, a contía máxima de axuda por cada
proxecto que supoña un investimento en creación, reforma ou ampliación dun
local social non poderá exceder os 50 000 € por proxecto.
As infraestruturas culturais, recreativas e turísticas identificadas que necesitan un
acondicionamento (actuacións programadas de execución non obrigatoria), reforma,
rehabilitación, ampliación ou creación de novas infraestruturas son:
Concello
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O Barco

Parroquia
Viloira

Necesidades
Rehabilitación da antiga
Camineros

Propiedade
Casa de Pública

Carballeda
de
Valdeorras

Acondicionamento de zonas peonís na Pública
contorna do río Sil

Carballeda
de
Valdeorras

Restauración da antiga escola en Pública
Lardeira para centro social

Vilamartín
de
Valdeorras

Acondicionamento dunha senda peonil Pública
na contorna do Bañadoiro

O Barco

Veigamuíños Creación dun albergue do Camiño de Pública
Inverno

O Barco

A Pobra

Recuperación da ponte da Pobra

O Barco

Castro

Segunda fase de rehabilitación do BIC Pública
do Castro

Pública
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Concello
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O Barco

Parroquia
A Pobra

Necesidades

Propiedade

Recuperación da área arqueolóxica da Pública
vila de San Salvador

Rubiá

Creación dun albergue, localizado na Pública
contorna do Camiño de Santiago de
Inverno

Rubiá

Creación dun cámping, localizado na Pública
serra da Enciña

Rubiá

Creación dun circuíto BTT na contorna Pública
da serra da Lastra

Rubiá

Creación
dun
embarcadoiro
contorno do río Sil

Rubiá

Recuperación da Vía Nova

no Pública

Pública

Carballeda
de
Valdeorras

Sobradelo

Adecuación do Camiño de Santiago de Pública
Inverno na contorna da zona tradicional
de Sobradelo

Carballeda
de
Valdeorras

Sobradelo

Adecuación de áreas de descanso na Pública
contorna do Camiño de Santiago de
Inverno en Pumares e Sobradelo

Pumares

Carballeda
de
Valdeorras

Recuperación das antigas fontes e Pública
lavadoiros en núcleos de poboación
con menos de 50 veciños

Carballeda
de
Valdeorras

Rehabilitación da igrexa do Padre Pública
Eterno en Lardeira

Carballeda
de
Valdeorras

Mellora da sinalización do Camiño de Pública
Inverno a través dos antigos fitos das
estradas

Carballeda
de
Valdeorras

Restauración do arco romano no río Pública
Casaio

Carballeda
de
Valdeorras

Sobradelo

Restauración do patrimonio cultural e Pública
relixioso da igrexa parroquial de
Sobradelo
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Concello
Carballeda
de
Valdeorras

Parroquia
Sobradelo

Necesidades

Propiedade

Acondicionamento da senda do Camiño Pública
de Inverno en Sobradelo-Éntoma

Carballeda
de
Valdeorras

Actuacións para a concentración de Pública
centros de degustación de produtos
típicos en núcleos tradicionais

Vilamartín
de
Valdeorras

Posta en valor do Camiño de Inverno

Vilamartín
de
Valdeorras

Construción dunha caseta e os seus Pública
correspondentes accesos para a
observación das aves na contorna do
Bañadoiro

Vilamartín
de
Valdeorras

Rehabilitación e acondicionamento dos Pública
accesos á igrexa de San Pedro

Vilamartín
de
Valdeorras

Mellora
e
acondicionamento
de Pública
infraestruturas
e
accesos
que
transcorren pola Ruta das Covas

O Bolo

Acondicionamento e rehabilitación das Pública
Ermidas

O Bolo

Acondicionamento e rehabilitación dos Pública
muíños

O Bolo

Acondicionamento e rehabilitación do Pública
Castelo

A Veiga

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

Parroquia

Necesidades

Propiedade

A Veiga

Recuperación e acondicionamento da Pública
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)

A Veiga

Recuperación do camiño e a área Pública
arqueolóxica e industrial das antigas
explotacións de volframio minas de
Vilanova
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Poderanse subvencionar a execución de novas actuacións que non estivesen
recollidas neste listado, sempre e cando respondan a unha necesidade real do
territorio onde se vai a implantar.
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1.6. BAREMOS
1.6.1 Baremo para proxectos produtivos

TÁBOA DE PUNTUACIÓN PARA OS CRITERIOS DE SELECCIÓN
VALORABLES DE PROXECTOS PRODUTIVOS LEADER
P. MÁX
25

1.- LOCALIZACIÓN DO INVESTIMENTO
1.1.
1.2.

Densidade poboacional
Porcentaxe alcanzada no cociente entre o número de afiliados en alta
laboral e o paro rexistrado

5

1.3.

Núcleo de poboación

5

1.4.

Índice de envellecemento

5

1.5.

Índice de dependencia xuvenil

5

5

2.- INCIDENCIA DO PROXECTO NA CREACIÓN DE EMPREGO

30

2.1.

Incidencia no emprego

10

2.2.

Incidencia do investimento na creación de emprego

10

2.3.

Contribución a crear emprego para determinados colectivos

10

4. INCIDENCIA AMBIENTAL DO PROXECTO

5

5. UTILIZACIÓN DE FACTORES PRODUTIVOS DA ZONA

10

6. PROXECTOS QUE SE DESENVOLVAN EN DETERMINADOS ÁMBITOS

5

7. EN FUNCIÓN DA TIPOLOXÍA DO PROXECTO

10

8. FORMACIÓN OU EXPERIENCIA DO EQUIPO PROMOTOR VINCULADA
AO PROXECTO QUE SE VAI DESENVOLVER

15

TOTAL

100

1. Para que un proxecto poida ser subvencionado ten que ter unha puntuación
mínima de 20 puntos, que será a nota de corte. A porcentaxe que lle
corresponderá de subvención será dun 35 %.
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2. A porcentaxe máxima de axuda para os proxectos produtivos será dun 50 %
para unha puntuación igual ou superior a 50 puntos. O importe máximo
subvencionable será de 200 000 €.
3. As porcentaxes de axuda entre o máximo e o mínimo calcularanse mediante a
seguinte fórmula para os proxectos de carácter produtivo:
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CRITERIOS RELATIVOS Á LOCALIZACIÓN DO INVESTIMENTO PRODUTIVO
a. Localización do investimento
Neste caso, valoraranse indicadores que reflictan o establecemento do proxecto en
concellos 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 recibirán un máximo de 5 puntos en función da densidade de
poboación (fonte: IGE 2015) do concello onde se establezan, segundo o
baremo establecido na seguinte táboa:
Valor

Concello

Puntuación

<5

A Veiga

5

> 5 e ≤ 10

Carballeda de Valdeorras

4

> 10 e ≤ 15

O Bolo
Rubiá

3

>15 e ≤ 30

Larouco
Vilamartín de Valdeorras

2

>30 e ≤ 45

Petín

1

> 45

A Rúa
O Barco de Valdeorras

0
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Os proxectos recibirán un máximo de 5 puntos en función da porcentaxe
alcanzada no cociente entre o número de afiliados en alta laboral e o paro
rexistrado por concello (fonte: IGE Xuño 2016), segundo o baremo establecido
na seguinte táboa:
Valor

Concello

Puntuación

0 e ≤ 295

Petín

5

>295 e ≤ 355

O Bolo

4

> 355 e ≤ 420

Carballeda de Valdeorras
Rubiá

3

> 420 e ≤ 480

O Barco de Valdeorras
A Rúa
A Veiga

2

> 480

Larouco
Vilamartín de Valdeorras

1
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Os proxectos, en función da parroquia na que se establezan, poderán obter un
máximo de 5 puntos (fonte: INE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001),
segundo o descrito na seguinte táboa:
Características demográficas

Puntuación máxima

Parroquias de menos de 50 habitantes
Parroquias de 50 a 99 habitantes

5

Parroquias de 100 a 499 habitantes

4
3

Parroquias de 500 a 999 habitantes

2

Parroquias de 1000 a 4999 habitantes
Parroquias de 5000 habitantes ou máis

1
0

*Ver no anexo a relación de parroquias para cada criterio
Os proxectos recibirán un máximo de 5 puntos en función do índice de
envellecemento (fonte: IGE 2015) a nivel municipal, segundo o baremo
establecido na seguinte táboa:
Valor

Concello

Puntuación

≥ 440

O Bolo
Larouco
Rubiá
A Veiga

5

≥ 380 e < 440

Vilamartín de Valdeorras

4

≥ 300 e < 380

Carballeda de Valdeorras

3

≥ 225 e <300

Petín

2

< 225

O Barco de Valdeorras
A Rúa

1
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Os proxectos recibirán un máximo de 5 puntos en función do índice de
dependencia xuvenil inferior a nivel municipal (fonte: IGE 2015), segundo o
baremo establecido na seguinte táboa:
Valor

Concello

Puntuación

0 e ≤ 10

Larouco
A Veiga
Vilamartín de Valdeorras

5

>10 e ≤ 12

O Bolo
Carballeda de Valdeorras

4

> 12 e ≤ 14

Petín

3
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Valor

Concello
Rubiá

Puntuación

> 14 e ≤ 16

A Rúa

2

≥ 16

O Barco de Valdeorras

1

2. CRITERIOS RELATIVOS Á INCIDENCIA DO PROXECTO NA CREACIÓN DE
EMPREGO
b. Incidencia do proxecto na creación de emprego
Como se indica 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, terase en conta a
creación de emprego neto. Tendo en conta os seguintes tramos, este grupo de
criterios valorarase cun máximo de 30 puntos, segundo a seguinte valoración:
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Incidencia no emprego. Terase en conta a creación de emprego neto.
Establécense os seguintes tramos, tendo como referencia unha persoa a
tempo completo en cómputo anual (unha UTA). Puntuación máxima: 10 puntos.
Creación de emprego neto

Puntuación

≥ 5 UTA

10

≥ 4 UTA e < 5 UTA

9

≥ 3 UTA e < 4 UTA

7

≥ 2 UTA e < 3 UTA

4

≥ 1 UTA e < 2 UTA

2

≥ 0,25 UTA e < 1 UTA

1

< 0,25 UTA

0

Incidencia do investimento na creación de emprego. Valorarase a creación de
emprego tendo en conta o número de UTA creadas e o investimento efectuado
a través dunha fórmula que se describe no apartado de metodoloxía de
valoración. Os postos de traballo de carácter eventual e os fixos han de
manterse, polo menos, cinco anos dende a data de resolución de pagamento.
Puntuación máxima: 10 puntos.
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Metodoloxía de valoración
A fórmula de obtención do valor que posteriormente se barema é a seguinte:
Valor = (investimento admitido/ uta creadas) / 100.000.

Valor

Puntuación

≤ 0,25

10

>0,25 e ≤ 1

7

>1 e ≤ 2

5

> 2 e ≤ 2,5

4

> 2,5 e ≤ 5

2

>5 e ≤ 7,5

1

> 7,5

0

Contribución a crear emprego a determinados colectivos. Valorarase a creación
do emprego nalgún dos seguintes colectivos desfavorecidos: persoas menores
de 41 anos, mulleres, persoas maiores de 50 anos e persoas con
discapacidade igual ou superior ao 33 %. A máxima puntuación por colectivo e
UTA será de 5 puntos. As fraccións de UTA computarán proporcionalmente. A
puntuación é acumulable por colectivo desfavorecido ata un máximo de 10
puntos.

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:
ASPECTO

PUNTUACIÓN
5

Mulleres

5

Persoas maiores de 50 anos

5

Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %

5
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Persoas menores de 41 anos
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3. CRITERIOS RELATIVOS Á INCIDENCIA AMBIENTAL DO PROXECTO
c) Incidencia ambiental do proxecto, en especial, na utilización de enerxías
renovables ou na mellora da eficiencia enerxética.
Valoraranse cun máximo de 5 puntos os proxectos que contribúan de forma efectiva á
xestión de residuos, á mellora da eficiencia enerxética ou que demostren a utilización
de enerxías renovables.
Aspecto

Puntuación

Emprego de enerxías renovables ou mellora de eficiencia enerxética
(1), (2) (3)

5

Dispoñer de certificacións de xestión medioambiental (ISO 14001,
EMAS, ISO 50001, EU Ecolabel, outras marcas ambientais)

5

(1) As actuacións que unicamente impliquen unha simple reposición ou
substitución de equipamento, aínda que supoña unha mellora na eficiencia
enerxética, non alcanzarán esta puntuación.
(2) Os investimentos en mellora de eficiencia enerxética deberán ir acompañados
dun informe dun técnico cualificado competente ou dunha auditoría enerxética
que acrediten que a eficiencia enerxética suporá, polo menos, un aforro do
20 %.
(3) Non se puntuará o emprego de enerxías renovables ou de técnicas de mellora
de eficiencia enerxética que sexan obrigatorios pola normativa.
4. CRITERIOS RELATIVOS Á UTILIZACIÓN DE FACTORES PRODUTIVOS DA
ZONA
d.

Utilización de factores produtivos da zona

A utilización de factores produtivos da zona será puntuada cun máximo de 20 puntos,
tendo en conta:
-

Importe dos investimentos/gastos para os que solicita axuda contratados a
empresas provedoras da zonas (con domicilio social na comarca de
Valdeorras).
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METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:
Valor

Puntuación

≥ 150.000 €

10

≥ 150.000 € e < 75.000 €

8

≥ 75.000 € e < 30.000 €

6
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Valor

Puntuación

≥ 30.000 € e < 10.000 €

4

> 10.000 €

2

O promotor deberá achegar facturas proformas dos investimentos que se van realizar.

e. Proxectos que se desenvolvan en determinados ámbitos
Aspecto
Puntuación
Diversificación económica cara a actividades non agrarias en
5
explotacións agrarias
Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o
produto final do proceso de transformación e/ou comercialización
derivado dos investimentos estea ou non incluído no anexo I do TFUE

5

Proxectos vinculados a actividades turísticas

5

5. CRITERIOS EN FUNCIÓN DA TIPOLOXÍA DO PROXECTO
f. En función tipoloxía de proxecto
En función da tipoloxía de proxecto, o promotor poderá recibir un máximo de 10
puntos, en base aos seguintes criterios:
Os proxectos de creación de empresas recibirán unha puntuación de 10
puntos.
Os proxectos de ampliación e/ou modernización dunha empresa xa existente
recibirán 5 puntos.
6. CRITERIOS RELATIVOS Á FORMACIÓN OU EXPERIENCIA DO EQUIPO
PROMOTOR
g. Formación ou experiencia do equipo promotor vinculada ao proxecto que se
vai desenvolver
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Os proxectos poderán acadar una puntuación máxima de 15 puntos en función da
formación ou experiencia do equipo promotor vinculada ao proxecto que se vai
desenvolver, en base á relación que se mostra a continuación:
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Aspecto

Puntuación

Experiencia empresarial

5

Formación vinculada ou experiencia vinculada á actividade que se vai
desenvolver

5

Formación en xestión empresarial

5

(1) Polo menos, un membro do equipo promotor debe acreditar experiencia de,
como mínimo, un ano ou formación vinculada á actividade que se vai
desenvolver.
1.6.2 baremo para proxectos non produtivos

TÁBOA DE PUNTUACIÓN PARA OS CRITERIOS DE SELECCIÓN
VALORABLES DE PROXECTOS PRODUTIVOS LEADER
P. MÁX
25

1.- LOCALIZACIÓN DO INVESTIMENTO
1.1.
1.2.

Densidade poboacional
Porcentaxe alcanzada no cociente entre o número de afiliados en alta
laboral e o paro rexistrado

5

1.3.

Poboación

5

1.4.

Índice de envellecemento

5

1.5.
Índice de dependencia xuvenil
2. IMPACTO SOBRE O TERRITORIO E A POBOACIÓN RURAL
2.1.
Poboación beneficiada co proxecto e incidencia sobre a mellora da
súa calidade de vida
2.2.
Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas iniciativas
empresariais e a creación de emprego

5
30
10
10
10

2.3.
Incidencia sobre determinados colectivos
3. INCIDENCIA AMBIENTAL DO PROXECTO

20

4. CAPACIDADE DE ARRASTRE DO PROXECTO

25
TOTAL
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5

100

1. Para que un proxecto poida ser subvencionado ten que ter unha puntuación mínima
de 20 puntos, que será a nota de corte.
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2.. O importe máximo subvencionable será de 200.000 €.
3. As porcentaxes de axuda entre o máximo e o mínimo calcularase mediante a
seguinte fórmula para os proxectos de carácter non produtivo:

Prioridade alta:

Prioridade media

Prioridade baixa

1.- CRITERIOS RELATIVOS Á LOCALIZACIÓN DO INVESTIMENTO PRODUTIVO
a. Localización do investimento
Neste caso, valoraranse indicadores que reflictan o establecemento do proxecto en
concellos especialmente castigados 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:
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Os proxectos recibirán un máximo de 5 puntos en función da densidade de
poboación (fonte: IGE 2015) do concello onde se establezan, segundo o
baremo establecido na seguinte táboa:
Valor

Concello

Puntuación

<5

A Veiga

5

> 5 e ≤ 10

Carballeda de Valdeorras

4

> 10 e ≤ 15

O Bolo
Rubiá

3

>15 e ≤ 30

Larouco
Vilamartín de Valdeorras

2

>30 e ≤ 45

Petín

1
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> 45

A Rúa
O Barco de Valdeorras

0

Os proxectos recibirán un máximo de 5 puntos en función da porcentaxe
alcanzada no cociente entre o número de afiliados en alta laboral e o paro
rexistrado por concello (fonte: IGE 2015), segundo o baremo establecido na
seguinte táboa:
Valor

Concello

Puntuación

0 e ≤ 295

Petín

5

>295 e ≤ 355

O Bolo

4

> 355 e ≤ 420

Carballeda de Valdeorras
Rubiá

3

> 420 e ≤ 480

O Barco de Valdeorras
A Rúa
A Veiga

2

> 480

Larouco
Vilamartín de Valdeorras

1

Os proxectos, en función do parroquia na que se establezan, poderán obter un
máximo de 5 puntos (fonte: INE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001),
segundo o descrito na seguinte táboa:

Características demográficas

Puntuación máxima

Parroquias de menos de 50 habitantes
Parroquias de 50 a 99 habitantes

5

Parroquias de 100 a 499 habitantes
Parroquias de 500 a 999 habitantes
Parroquias de 1000 a 4999 habitantes
Parroquias de 5000 habitantes ou máis

4
3
2
1
0
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*Ver no anexo a relación de parroquias para cada criterio
Os proxectos recibirán un máximo de 5 puntos en función do índice de
envellecemento a nivel municipal (fonte: IGE 2015), segundo o baremo
establecido na seguinte táboa:
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Valor

Concello

Puntuación

≥ 440

O Bolo
Larouco
Rubiá
A Veiga

5

≥ 380 e < 440

Vilamartín de Valdeorras

4

≥ 300 e < 380

Carballeda de Valdeorras

3

≥ 225 e <300

Petín

2

< 225

O Barco de Valdeorras
A Rúa

1

Os proxectos recibirán un máximo de 5 puntos en función do índice de
dependencia xuvenil inferior a nivel municipal (fonte: IGE 2015), segundo o
baremo establecido na seguinte táboa:
Valor

Concello

Puntuación

0 e ≤ 10

Larouco
A Veiga
Vilamartín de Valdeorras

5

>10 e ≤ 12

O Bolo
Carballeda de Valdeorras

4

> 12 e ≤ 14

Petín
Rubiá

3

> 14 e ≤ 16

A Rúa

2

≥ 16

O Barco de Valdeorras

1

2.- CRITERIOS RELATIVOS AO IMPACTO SOBRE O TERRITORIO E A
POBOACIÓN RURAL
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b. Impacto sobre o territorio e a poboación rural
Os proxectos que teñen 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 recibirán 30 puntos.
b.1 Poboación beneficiada co proxecto e incidencia sobre a mellora da súa
calidade de vida
Valorarase se o proxecto ten como obxectivo principal actuacións que fomenten a
inclusión social mediante servizos de igualdade e benestar para a poboación e a
integración de comunidades marxinais, de inmigrantes e minorías étnicas; a
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atención á infancia e o coidado de persoas maiores e discapacitadas, e a
promoción dun envellecemento activo e saudable.
Tamén se valorará que se os proxectos fomenten a mellora da accesibilidade ás
tecnoloxías da información e comunicación (TIC) e o seu uso no medio rural. A
puntuación non é acumulable.
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 15 puntos
METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:
Aspecto
Puntuación máxima
Proxectos que fomenten a inclusión social mediante servizos de
igualdade e benestar para a poboación e a integración de
10
comunidades marxinais, de inmigrantes e minorías étnicas
Proxectos que fomenten a atención á infancia e o coidado de
persoas maiores e discapacitadas (garderías, servizos
destinados a persoas en situación de dependencia…)

10

Proxectos que fomenten a mellora da accesibilidade ás
tecnoloxías da información e comunicación (TIC) e o seu uso
no medio rural (telecentros, aulas informáticas, plataformas
dixitais de servizos á poboación xeral, desenvolvemento de
aplicacións TIC que melloren as condicións de vida da
cidadanía…)

b.2. Potencialidade para favorecer o
empresariais e a creación de emprego

xurdimento

10

de

novas

iniciativas

Terase en conta a potencialidade para favorecer o xurdimento de novas iniciativas
empresariais e a creación de emprego. A puntuación é acumulable.
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 10 puntos
METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:
Aspecto
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Proxectos que inclúan medidas de cooperación entre concellos
ou entidades públicas (acordos para compartir infraestruturas,
acordos para facer actividades complementarias e aumentar o
servizo ofrecido…) (1)
Proxecto con xeración de emprego (mínimo 0,5 UTA)

Puntuación
máxima

3

7

(1) Xustificarase con convenios de colaboración
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b.3. Incidencia sobre colectivos determinados
Terase en conta a incidencia dirixida especificamente aos seguintes colectivos:
persoas menores de 41 anos, mulleres, persoas maiores de 50 anos, persoas con
discapacidade igual ou superior ao 33 %, persoas en risco de exclusión social,
inmigrantes, comunidades marxinais e minorías étnicas. A máxima puntuación por
colectivo e UTA será de 5 puntos. As fraccións de UTA computarán
proporcionalmente. A puntuación é acumulable ata un máximo de 10 puntos, no caso
de que o proxecto se dirixa especificamente á combinación de dous ou máis colectivos
dos anteriores (exemplo: proxecto dirixido a menores de 41 anos e persoas con
discapacidade igual ou superior ao 33 %).
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 10 puntos.
METODOLOXIA DA VALORACIÓN:
ASPECTO

PUNTUACIÓN

Persoas menores de 41 anos

5

Mulleres

5

Persoas maiores de 50 anos

5

Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %

5

Persoas en risco de exclusión social, inmigrantes,
comunidades marxinais e minorías étnicas

5

3.- CRITERIOS RELATIVOS Á INCIDENCIA AMBIENTAL DO PROXECTO
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O proxecto poderá recibir un máximo de 20 puntos se recolle debidamente xustificada
algunha das seguintes medidas para o mantemento ou a mellora das condicións
ambientais:
ASPECTO

PUNTUACIÓN

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)

10

A contribución á biodiversidade e o mantemento de
hábitats endóxenos

5

O emprego de enerxías renovables ou a mellora da
eficiencia enerxética (1) (2) (3)

5
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(1) As actuacións que unicamente impliquen unha simple reposición ou
substitución de equipamento, aínda que supoña unha mellora na eficiencia
enerxética, non alcanzarán esta puntuación.
(2) Os investimentos en mellora de eficiencia enerxética deberán ir acompañados
dun informe dun técnico cualificado competente ou dunha auditoría enerxética
que acrediten que a eficiencia enerxética suporá, polo menos, un aforro do
20 %.
(3) Non se puntuará o emprego de enerxías renovables ou de técnicas de mellora
de eficiencia enerxética que sexan obrigatorios pola normativa.
4.- CRITERIOS RELATIVOS Á CAPACIDADE DE ARRASTRE DO PROXECTO

c. Capacidade de arrastre do proxecto
Teranse en conta os proxectos que poñan en valor o patrimonio natural ou cultural se
recollen debidamente xustificada a posta en valor do patrimonio cultural ou natural. A
puntuación máxima é de 25 puntos.
Aspecto
Valorización do patrimonio natural
Valorización do patrimonio cultural

15
15
25
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Valorización do patrimonio cultural e natural

Puntuación máxima
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ANEXO: Relación de parroquias segundo as súas características demográficas

Parroquias de menos de 50 habitantes
CONCELLO
BARCO DE VALDEORRAS, O

PARROQUIA
FORCADELA E NOGALEDO (SANTIAGO)
COEDO (SANTO ANTONIO)
PARADELA (SAN SEBASTIÁN)
O SEIXO (SANTO ANXO)

BOLO, O

TEIXIDO (SAN MARCOS)
SAN MARTIÑO (SAN MARTIÑO)
XAVA (SAN SALVADOR)
CHAO DE CASTRO (SAN MARTIÑO)
VILA (SANTA MARÍA MADANELA)
RIODOLAS (SANTA MARÍA)
SOUTADOIRO (SANTA ISABEL)

CARBALLEDA DE
VALDEORRAS

DOMIZ (SAN BERNABEU)
PUSMAZÁN (SAN MATEO)
LARDEIRA (SAN TIRSO)
CANDEDA (SAN BERNABEU)
SANTA CRUZ (SANTA CRUZ)

LAROUCO

PORTOMOURISCO (SAN VÍCTOR)

PETÍN

SANTOALLA DO MONTE (SANTA OALLA)

RÚA, A

SAN XULIÁN (SAN XULIÁN)
ROBLIDO (SAN XOÁN)
COVAS (SAN SALVADOR)

RUBIÁ

PARDOLLÁN (SANTO ESTEVO)
O BARRIO DE CASCALLÁ (NOSA SEÑORA DA
ASUNCIÓN)
SAN FIZ (SANTA CATALINA)
CURRA (SAN MIGUEL)
RIOMAO (SAN TOMÉ)
MEIXIDE (SANTA MARÍA)
VILABOA (SANTA LUCÍA)
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VEIGA, A

CANDEDA (SAN MIGUEL)
HEDREIRA (SANTA COMBA)
SANTA CRISTINA (SAN TIRSO)
COREXIDO (SANTO ESTEVO)
VILANOVA (SAN PEDRO)
CARRACEDO (SAN MIGUEL)
SEOANE (SAN XOÁN)
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REQUEIXO (SANTO ANDRÉ)
PRADOLONGO (SAN PEDRO)
PRADO (SANTO ESTEVO)
ESPIÑO (SAN VICENZO)
MEDA (SANTA MARÍA)
CASTROMARIGO (SAN MIGUEL)
A PONTE (SANTA MARÍA MADANELA)
CASDENODRES (SAN SALVADOR)
VALDÍN (SANTA MARÍA)
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VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

O MAZO (SANTO ANTONIO)

Parroquias de 50 a 99 habitantes
CONCELLO
PARROQUIA
SANTA MARIÑA DO MONTE (SANTA MARIÑA)
BARCO DE VALDEORRAS, O
CESURES (SAN CLEMENTE)
XAGOAZA (SAN MIGUEL)
VALDANTA (SANTA MARÍA)
TUXE (SAN PEDRO)
FORNELOS (SAN BARTOLOMEU)
VILASECO (SAN DONATO)
BOLO, O
BUXÁN (SANTA MARÍA)
CAMBELA (SANTA MARÍA)
AS ERMIDAS (SANTA MARÍA)
SANTA CRUZ (SANTA CRUZ)
A PORTELA DO TRIGAL (SANTA ANA)
CARBALLEDA DE VALDEORRAS PUMARES (SAN MARTIÑO)
CASOIO (SAN XULIÁN)
LAROUCO
FREIXIDO (SAGRADO CORAZÓN DE XESÚS)
FREIXIDO (SAGRADO CORAZÓN DE XESÚS)
PETÍN
SANTA MARÍA DE MONES (SANTA MARÍA)
O ROBLEDO DA LASTRA (NOSA SEÑORA DA CONCEPCIÓN)
RUBIÁ
BIOBRA (SAN MIGUEL)
O PORTO (SAN CRISTOVO)
CASTROMAO (SANTA MARÍA)
PRADA (SANTO ANDRÉ)
XARES (SANTA MARÍA)
VEIGA, A
SAN LOURENZO (SAN LOURENZO)
LAMALONGA (SANTA MARÍA)
CORZOS (SANTIAGO)
BAÑOS (SAN FIZ)
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VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

ARNADO (SAN CLEMENTE)
SAN MIGUEL DO OUTEIRO (SANTO ANTONIO)
CERNEGO (SAN VÍCTOR)
CORREXAIS (SAN PEDRO)

Parroquias de 100 a 499 habitantes
CONCELLO

PARROQUIA
O CASTRO DE VALDEORRAS (SANTA MARÍA)
MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN)
ALIXO (SAN MARTIÑO)

BARCO DE VALDEORRAS, O

VILANOVA DE VALDEORRAS (SANTA MARÍA)
SANTIGOSO (SAN MIGUEL)
ÉNTOMA (SAN XOÁN)
A POBRA (SANTA MARÍA)
CHANDOIRO (SAN RAMÓN)

BOLO, O

CELAVENTE (SAN XOÁN)
O BOLO (SANTA MARÍA)
LENTELLAIS (SAN SIMÓN)
CARBALLEDA (SAN VICENZO)

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

VILADEQUINTA (SAN PEDRO)
SAN XUSTO (SAN XUSTO)
ROBLEDO (SANTA MARÍA)

LAROUCO
PETÍN

SEADUR (SANTA MARIÑA)
LAROUCO (SANTA MARÍA)
MONES (SAN MIGUEL)
PORTOMOURISCO (SAN VÍCTOR)
OULEGO (SAN MIGUEL)

RUBIÁ

A VEIGA DE CASCALLÁ (SANTA CRUZ)
QUEREÑO (SAN CRISTOVO)

VEIGA, A

A VEIGA (SANTA MARÍA)
VALENCIA DO SIL (SAN BERNABÉ)
SAN VICENTE DE LEIRA (SAN VICENTE)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

A PORTELA (SAN XULIÁN)
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ARCOS (SAN LOURENZO)
CÓRGOMO (SANTA COMBA)
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Parroquias de 500 a 999 habitantes
CONCELLO
BARCO DE VALDEORRAS, O
CARBALLEDA DE VALDEORRAS

PARROQUIA
VILOIRA (SAN MARTIÑO)
CASAIO (SANTA MARÍA)
SOBRADELO (SANTA MARÍA)

PETÍN

PETÍN (SANTIAGO)

RUBIÁ

RUBIÁ (SANTA MARIÑA)

Parroquias de 1000 a 4999 habitantes
CONCELLO

PARROQUIA

RÚA, A

A RÚA DE VALDEORRAS (SANTO ESTEVO)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (SAN XURXO)

Parroquias de 5000 habitantes ou máis
CONCELLO

O BARCO (SAN AMARO)

CVE: fJ5rhmMSY4
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BARCO DE VALDEORRAS, O

PARROQUIA

236

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

CVE: fJ5rhmMSY4
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Para garantir que non existan conflitos de intereses nos membros da Xunta Directiva,
como órgano de avaliación e aprobación de proxectos na asociación, establécese o
seguinte procedemento:
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
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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