
 

 

 
 
 
 
 

Presidenta do Grupo de Desenvol

Salnés-Ulla-Umia 

Rúa Cruceiro, 43 

36990 Sanxenxo 

Pontevedra 

 

Asunto: Remisión da copia da res

proxectos, así como as limitación

Acordo do Consello de Dirección

(LEADER) do PDR de Galicia 2014

 

Achégase  copia da resolución 

selección e priorización de proxe

de Desenvolvemento Local  do GD

polo Acordo do Conselle de Direc

(LEADER) do PDR de Galicia 2014

 

 

En Santiago de Compostela,   

 
 O director xeral de Agader  
(Por delegación. Resolución do 24
 
 
Miguel Ángel Pérez Dubois. 

   

 

nvolvemento Rural  

resolución pola que se aproban os criterios de selección

cións sectoriais da Estratexia de Desenvolvemento local 

cción de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abe

014-2020. 

ión citada no encabezamento, referida  á aprobación

roxectos, así como das limitacións sectoriais, correspond

GDR “Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Um

irección de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abe

014-2020. 

o 24.07.2013. DOG nº 148, do 5 de agosto)  
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Umia”, seleccionada 

 abeiro da medida 19 
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Presidenta do GDR 17 Salnés-Ulla-Umia 
R/ Cruceiro, 43 
Vilalonga  
36990 Sanxenxo 
Pontevedra 

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 
Presidenta  do GDR procede á aprobación dos mesmos mediante escrito do do 26 de xaneiro de 2017.  

A versión consolidada das normas de xestiónos xúntase a esta resolución como anexo I. 

Tendo en conta o sinalado nos parágrafos anteriores, emítese esta RESOLUCIÓN pola que se aproban as 
normas de xestión da estratexia que figuran como anexo I desta resolución. 

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de 
reposición ante o Conselle de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da 
notificación, ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso-
administrativo de Santiago de Compostela. Tamén poderá interporse calquera outro recurso que se estime 
oportuno. 

En Santiago de Compostela, 

O director xeral de Agader 

(Por delegación. Resolución do 24.07.2013. DOG nº 148,do 5 de agosto) 

Miguel Ángel Pérez Dubois. 
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5.- PARTE V: NORMAS PARA A XESTIÓN DA ESTRATEXIA DE 
DESENVOLVEMENTO LOCAL. 

5.1.- LÍMITES DE AXUDA PÚBLICA MÁXIMA (CUANTITATIVOS E 
PORCENTAXES) EN FUNCIÓN DOS DIFERENTES TIPOS DE 
PROXECTOS, DENTRO DOS LÍMITES MÁXIMOS DEFINIDOS 
NO RÉXIME DE AXUDAS. 

O Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello 

do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través 

do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e polo que se 

derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, establece no seu artigo 

59 apartado 8 "8. Os gastos cofinanciados polo Feader non serán cofinanciados 

mediante a contribución dos Fondos Estruturais, do Fondo de Cohesión ou de 

calquera outro instrumento financeiro da Unión Europea". As axudas concedidas 

no marco do programa Leader serán incompatibles con calquera outras que, 

para o mesmo proxecto e finalidade, leven cofinanciamento comunitario, 

independentemente do fondo de procedencia e a súa tipoloxía (subvención 

directa, bonificación de xuros...). 

Coa excepción anterior, as axudas concedidas no marco do programa 

Leader serán compatibles con outras axudas, subvencións ou recursos públicos e 

privados destinados a financiar o mesmo proxecto, sempre que: 

-O importe acumulado das axudas non exceda do custo da actividade 

subvencionada. 

-O importe total das axudas públicas non exceda dos límites máximos 

previstos na normativa de axudas do estado. 

Os proxectos que o GDR seleccionará serán de dúas tipoloxías: 

 Proxectos Produtivos: proxectos que supoñen a realización dunha

actividade económica, tendentes á produción de bens ou servizos e

que supoñen unha creación ou mantemento de emprego. Os

proxectos de natureza produtiva acadarán, cando menos, o 65% dos

ANEXO I

C
VE

: 4
3q

7N
gl

rR
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=43q7NglrR1


GDR 17: SALNÉS-ULLA-UMIA 

- 220 -  

fondos públicos totais asignados ao GDR no ámbito da submedida 

"19.2: apoio para a realización de operacións conforme a estratexia 

de desenvolvemento local participativo". No caso dos proxectos 

produtivos os límites máximos establecidos serán: 

o A intensidade de axuda situarase nun mínimo dun 15% e nun 

máximo dun 50%. 

o O importe de axuda que, como máximo, pode percibir un 

proxecto de natureza produtiva ascenderá a 200.000,00 €. 

Ver ademais apartado H do punto 5.2 deste documento. 

 Proxectos Non Produtivos: proxectos promovidos por entidades 

sen ánimo de lucro, entidades públicas locais, comunidades de 

montes veciñais en man común ou as súas mancomunidades, que 

non supoñan o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade 

económica. No suposto de que o proxecto constitúa unha actividade 

económica, terá a consideración de non produtivo cando os ingresos 

que se xeren procedan de taxas no caso de proxectos promovidos 

por entidades públicas locais. No resto dos casos, tanto para os 

proxectos promovidos por entidades públicas locais en que os 

ingresos proceden de prezos públicos como nos casos de proxectos 

promovidos por outros promotores distintos ás entidades públicas 

locais, os proxectos poderán ter a consideración de non produtivos 

cando o beneficio neto non chegue a superar o valor de 

capitalización do investimento ao xuro legal do diñeiro. En todo caso, 

esixirase que os proxectos non produtivos teñan un interese público 

ou colectivo, é dicir, deberán ser proxectos que afecten, interesen ou 

beneficien dalgún xeito ao conxunto da poboación en xeral. 

o A intensidade de axuda situarase entre un 30% e nun máximo 

dun 90%. 

o A axuda máxima será de 200.000,00 € por proxecto. Os que 

non deban ampararse no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da 

Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos 

artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis poderán 

C
VE

: 4
3q

7N
gl

rR
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=43q7NglrR1


GDR 17: SALNÉS-ULLA-UMIA 

- 221 - 

alcanzar os 250.000,00 € no caso de que a Agader o autorice 

expresamente. 

Os proxectos de natureza non produtiva acadarán, como máximo, o 

35% dos fondos públicos totais asignados ao GDR no ámbito da 

submedida "19.2: apoio para a realización de operacións conforme a 

estratexia de desenvolvemento local participativo".  

 

Por outra banda, no ámbito da submedida "19.2: «apoio para a 

realización de operacións conforme a estratexia de 

desenvolvemento local participativo»" o GDR unicamente será 

beneficiario de proxectos de formación dirixidos a fomentar a 

capacitación para o emprego da poboación activa do seu 

territorio, coa finalidade de aumentar a empregabilidade, tanto por 

conta propia como por conta allea. A porcentaxe que se destinará á 

formación da poboación activa do territorio mediante os proxectos 

promovidos directamente polo GDR ascenderá a un 2,5% dos 

fondos públicos que se asignen á submedida 19.2. Esta porcentaxe 

compútase como incluída na porcentaxe do 35% que destinará o 

GDR a proxectos non produtivos no ámbito desta submedida. 
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5.2.- LIMITACIÓNS E COMPLEMENTARIEDADE DE AXUDAS. 

 

Por outra banda, dentro da liberdade de promover proxectos encadrados 

nas diferentes liñas establecidas na Estratexia e de cara a evitar diverxencias 

entre as actuacións incentivadas dende distintas administración públicas e para 

buscar a maior complementariedade posible entre as mesmas, nalgúns sectores 

cómpre establecer algunhas limitacións adicionais: 

A) Para 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 asinará 
entre a Agader e a Axencia Turismo de Galicia para o Programa Leader 
Galicia 2014-2020 (Tendo en conta que as competencias en materia de 
fomento de ordenación do sector turístico residen na Axencia Turismo de 
Galicia, faise necesario que calquera actuación que supoña unha incidencia 
no desenvolvemento do turismo galego deba estar referendada 
necesariamente por este organismo). Deste xeito, o GDR Salnés-Ulla-Umia 
subvencionará as seguintes actuacións vinculadas a establecementos 
turísticos e para os investimentos en actividades económicas do sector 
servizos no marco do sector da hostalería: 

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 
da estratexia do GDR 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 coma 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 ou de restauración 
que estea en funcionamento na data da presentación da correspondente 
solicitude de axuda por parte do promotor. Para os efectos da Estratexia 
deste GDR, 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. 
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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 creación de novas 
prazas deberá situarse nalgún dos concellos sinalados a 
continuación: 

 Concellos polos que descorren as diferentes rutas do Camiño de 
Santiago, agás o Francés, nos que exista déficit de prazas de 
aloxamento, acreditado por informe da Área de Estudos e 
Investigación da Axencia Turismo de Galicia. 

 Aqueles concellos que dispoñan de recursos minero-medicinais e 
carezan de prazas de aloxamento, acreditado por informe da 
Área de Estudos e Investigación da Axencia Turismo de Galicia. 

 Excepcionalmente, calquera outro Concello no que se constate 
una carencia de prazas de aloxamento en determinadas 
categorías, acreditado por informe da Área de Estudos e 
Investigación da Axencia Turismo de Galicia. 

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 
Montañismo. 

f) Construción de miradoiros, así como a eliminación de elementos 
discordantes na contorna dos mesmos. 

g) O GDR poderá promover a formación tendente á profesionalización do 
persoal en servizos turísticos (No ámbito da submedida 19.2 de Leader: 
apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de 
desenvolvemento local participativo), 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 on-line aplicado a establecementos de 

restauración. 
5) Ferramentas de xestión de alimentos e bebidas. 
6) Xestión de recursos humanos en pequenos establecementos de 

restauración (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). 

h) Os investimentos tendentes á creación ou mellora de empresas de servizos 
turísticos complementarios. Para os efectos da Estratexia deste GDR terán 
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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 subvenionabilidade dos investimentos a que se refire este 
punto será necesaria a correspondente inscrición no rexistro público oficial 
habilitado a tal efecto. 

i) Calquera outra actuación en materia turística non recollida nos puntos 
anteriores que, atendendo á súa singularidade, reciba informe favorable da 
comisión conxunta da Axencia Turismo de Galicia e Agader. 

B) Investimentos no sector das enerxías renovables: quedan excluídos de 
financiamento a través da medida Leader de Galicia 2014-2020 calquera tipo 
de investimentos en enerxías renovables para venda á rede. 

C) Os investimentos en actividades económicas do sector servizos que 
serán subvencionados no marco da Estratexia do GDR Salnés-Ulla-Umia 
cumpriran co seguinte requisito: Subvencionaranse aqueles investimentos no 
sector servizos que se localicen nunha parroquia que non dispoña dese 
mesmo servizo (xustificarase a non existencia doutra actividade similar na 
parroquia mediante unha certificación do concello que faga referencia ao 
epígrafe do imposto de actividades económicas -IAE- no que a 
empresa/entidade vai desenvolver a súa actividade principal) e que estean 
comprendidos nos seguintes grupos da clasificación CNAE 2009: 

a) Todos os códigos entre o grupo 691 "Actividades xurídicas e de 
contabilidade" e o grupo  750 "Actividades veterinarias " (coa excepción do 
grupo 701 "Actividades das sedes centrais"). 

b) Todos os códigos entre o grupo 941 "Actividades de organizacións 
empresariais, profesionais e patronais" ao grupo 960 "Outros servizos 
persoais". 

No caso dun proxecto de ampliación ou modernización serán 
subvencionables só as inversións naquelas parroquias que non dispoñan de 
costa. 

D) Os investimentos no sector do comercio polo miúdo que serán 
subvencionados no marco da Estratexia do GDR Salnés-Ulla-Umia cumpriran 
cós seguintes requisitos: 

a) Que se localicen nunha parroquia que non dispoña dese mesmo comercio 
polo miúdo con anterioridade (xustificarase a non existencia doutra 
actividade similar na parroquia mediante unha certificación do concello que 
faga referencia ao epígrafe do imposto de actividades económicas -IAE- no 
que a empresa/entidade vai desenvolver a súa actividade principal). 

b) No caso de produtos de artesanía, estes deben ser feitos por artesáns da 
área, o artesán debe estar en posesión da carta de artesán e ter o seu 
domicilio fiscal na área do GDR. 

c) En ningún caso será subvencionable a adquisición das mercadorías 
destinadas á venda. 

C
VE

: 4
3q

7N
gl

rR
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=43q7NglrR1


GDR 17: SALNÉS-ULLA-UMIA 

- 225 - 

No caso dun proxecto de ampliación ou modernización serán 
subvencionables só as inversións naquelas parroquias que non dispoñan de 
costa. 

E) Os investimentos que consistan na adquisición de maquinaria para a 
realización de servizos agrarios ou forestais quedan excluídos de 
financiamento a través da medida Leader de Galicia 2014-2020. 

F) Os investimentos en centros sociais centraranse no acondicionamento e 
equipamento dos xa existentes, subvencionándose novos locais sociais só 
naquelas parroquias nas que non se dispoña dalgún local social. A contía 
máxima de axuda por cada proxecto que supoña un investimento en creación, 
reforma ou ampliación dun local social non excederá os 50.000,00 € por 
proxecto. 

G) Os investimentos consistentes na elaboración de estudos, edición de 
libros, edición de guías e de páxinas web terán un límite máximo de axuda 
de 10.000,00 € por proxecto. 

H) Os proxectos produtivos que se amparen no Regulamento (UE) nº 
1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 
107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis, limitaranse a un máximo de 
200.000,00 € por promotor durante un período de 3 exercicios fiscais. 

I) Para as entidades públicas locais non serán elixibles os proxectos de 
sinalización territorial, nin os proxectos de infraestruturas asociadas a 
servizos de prestación obrigatoria por parte das entidades locais ou 
servizos esenciais declarados de reserva a favor das entidades locais, nos 
termos establecidos nos artigos 26 e 86.3, da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local, e no artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de 
xullo, de Administración Local de Galicia. 

J) Independentemente da priorización feita polos axentes do territorio GDR 17 
sobre as actuacións a levar a cabo no marco do GDR, na categoría de 
proxectos non produtivos de prioridade alta incluíranse: 

a) Proxectos que fomenten a inclusión social mediante servizos de igualdade 
e benestar á poboación, a integración de comunidades marxinais e de 
inmigrantes, o coidado das persoas maiores e a promoción dun 
envellecemento activo e saudable. 

b) Proxectos de mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da información e 
comunicación, así como o seu uso no medio rural (exemplos: telecentros, 
aulas de informática, plataformas dixitais de servizos á poboación xeral). 
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5.3.- CRITERIOS PARA A SELECCIÓN E PRIORIZACIÓN DE 
PROXECTOS: BAREMO E REGRAS PARA A ASIGNACIÓN 
DAS PORCENTAXES DE AXUDA PÚBLICA. 

 

5.3.1.- Requisitos de subvencionalidade e criterios de carácter 
obrigatorio dos proxectos. 

 

Inicialmente establecéronse uns requisitos de subvencionalidade para 

todos os proxectos, polo que en caso de incumprimento de algún deles será 

causa de denegación do proxecto. Estes requisitos son os seguintes: 

• Carácter innovador, entendido non só como innovacións tecnolóxicas 

senón como a exploración de novos xeitos de enfrontarse aos retos que se 

formulan no territorio. 

• Viabilidade do proxecto, debe ser viable técnica, económica e 

financeiramente para os proxectos de natureza produtiva. 

• Adecuación do proxecto á Estratexia do programa de desenvolvemento 

definida. 

 

Así mesmo, establecéronse unha serie de criterios que teñen o carácter de 

obrigatorios, polo que o incumprimento dalgún destes criterios será causa de 

denegación do proxecto. Os criterios de obrigatorio cumprimento son: 

1. O proxecto deberase acometer na zona de aplicación do Programa 

(Comarcas de Caldas e O Salnés): Caldas de Reis, Cambados, Catoira, 

Cuntis, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Moraña, Pontecesures, 

Portas, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de 

Arousa. Quedando excluídas as entidades singulares de poboación de 

máis de 6.000 habitantes. 

O ámbito destas entidades singulares de poboación será o definido polo 

INE e coa delimitación establecida pola oficina do catastro de cada 

Concello, de maneira que no caso de dúbida, requiriráselle un informe a 

este departamento para que indique se o proxecto se localiza dentro destas 

entidades singulares de poboación excluídas ou non. 
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2. Os beneficiarios deben estar ao corrente das obrigacións tributarias e da 

seguridade social. 

3. Que o proxecto non este iniciado antes de solicita-la axuda. Sen embargo, 

poderanse subvencionar fases de proxectos globais xa iniciados cando 

esas fases poidan seren consideradas como proxectos finalistas en sí 

mesmas, sendo obxecto da solicitude de axuda as devanditas fases 

finalistas non iniciadas. Entenderase por fase ou proxecto finalista o 

proceso que conduza á obtención dun resultado final propio, aínda que 

dependa da execución doutras partes ou proxectos, previos ou paralelos, 

para a súa obtención. 

4. O destino das inversións debe manterse ao menos durante 5 anos dende a 

certificación da finalización das inversións, a menos que exista lexislación 

específica máis restritiva ao respecto. 

5. No caso de iniciativas de natureza produtiva todos os beneficiarios deberán 

cumprir os requisitos de pequena empresa relacionados coa cifra de 

negocios, número de empregados e balance xeral que se indicarán no 

convenio a firmar entre o Grupo de Acción Local e as Administracións que 

financien. 

6. Presentar proxectos con viabilidade técnica, económica e financeira. 

7. Respectar as normativas urbanísticas vixentes, dispoñer de permisos, 

autorizacións, inscricións e rexistros ou calquera outros requirimentos que 

sexan exixibles pola Comunidade Autónoma ou municipio, para o tipo de 

mellora ou actividade de que se trate. 
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5.3.2.- Baremo para proxectos PRODUTIVOS (Máx. 100 puntos). 

 

Os criterios para a selección e priorización de proxectos produtivos 

estarán definidos en torno a 4 grandes eixes ou bloques da forma que se recolle 

na táboa incluída a continuación: 

 

BAREMO PARA PROXECTOS PRODUTIVOS 
Puntuación 

Máxima 

Criterios relativos á localización xeográfica 40 

Características do promotor do proxecto 10 

Incidencia no emprego 25 

Impacto sobre o territorio 25 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 

 

5.3.2.1.- Criterios relativos á localización xeográfica (Máx. 40 puntos). 

 

Os criterios e a valoración máxima dos proxectos en base a situación 

xeográfica establecerase en base a 4 criterios da forma que se recolle na táboa 

incluída a continuación: 

 

Localización xeográficas 
Puntuación 

Máxima 

Características económicas do concello no que se 
localiza o proxecto 

10 

Características demográficas do concello no que se 
localiza o proxecto 

15 

Núcleos ou entidades de poboación onde se localiza o 
proxecto 

10 

Outros criterios xeográficos 5 

TOTAL PUNTUACIÓN 40 
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5.3.2.1.1 Características económicas do concello no que se 
localiza o proxecto (Máx. 10 puntos). 

 

DEFINICIÓN: Realizarase unha valoración en base o Indicador Municipal de 

Renda dos Fogares (IMRF) dos concellos do ano 2009, publicado polo Instituto 

Galego de Estatística. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:  

Puntuarase en función da porcentaxe do Indicador Municipal de Renda dos 

Fogares (IMRF) dos concellos no ano 2009, en relación coa media galega. 

Aspecto 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de 
valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Indicador Municipal 
de Renda dos 
fogares (IMRF) 

ano 2009 

10 

Inferior ou igual ao 80% da media galega 10 

Maior do 80% e menor ou igual ao 85% 8 

Maior do 85% e menor ou igual ao 90% 6 

Maior do 90% e menor ou igual ao 95% 4 

Maior do 95% e menor ou igual ao 100% 2 

Maior do 100% 0 

 

Concello IMRF Puntuación 

Caldas de Reis 85,2 6 

Cambados 101,9 0 

Catoira 79,6 10 

Cuntis 80,3 8 

O Grove 98,7 2 

A Illa de Arousa 109,4 0 

Meaño 85,5 6 

Meis 81,2 8 

Moraña 75,6 10 

Pontecesures 84,7 8 

Portas 77,7 10 

Ribadumia 80,6 8 

Sanxenxo 104,1 0 

Valga 75,4 10 

Vilagarcía de Arousa 94,2 4 

Vilanova de Arousa 90,6 4 

 

Cando se trate dun proxecto de ámbito supramunicipal, este recibirá 

neste apartado a puntuación do concello coa puntuación máis alta. 
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5.3.2.1.2 Características demográficas do concello no que se 
localiza o proxecto (Máx. 15 puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Utilizaranse neste apartado dous indicadores relativos á estrutura e 

dinámica da poboación (variación da poboación entre os anos 2007 e 2015 e 

índice de envellecemento). 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:  

O primeiro aspecto a valorar neste criterio é a porcentaxe de variación da 

poboación entre os anos 2007-2015. 

Aspecto 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de 
valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Variación da 
poboación 
2007/2015 

7,5 

Caída de poboación superior ao -3% 7,5 

Caída de poboación entre o 0% e o -3% 5 

Aumento da poboación máximo do 1% 4 

Aumento da poboación entre un 1% e 2,5% 3 

Aumento da poboación de máis dun 2,5% 0 

 

Concello 
Variación da 
poboación 
2007-2015 

Puntuación 

Caldas de Reis 0,4% 4 

Cambados 2,2% 3 

Catoira -3,2% 7,5 

Cuntis -5,9% 7,5 

O Grove -3,8% 7,5 

A Illa de Arousa 1,4% 3 

Meaño -1,8% 5 

Meis 0,5% 4 

Moraña 1,1% 3 

Pontecesures -2,5% 5 

Portas -2,2% 5 

Ribadumia 9,2% 0 

Sanxenxo 1,8% 3 

Valga -0,1% 5 

Vilagarcía de Arousa 2,0% 3 

Vilanova de Arousa -2,0% 5 

 

Cando se trate dun proxecto de ámbito supramunicipal, este recibirá 

neste apartado a puntuación do concello coa puntuación máis alta. 
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O segundo aspecto a valorar é o índice de envellecemento do concello 

correspondente ao ano 2015. 

Aspecto 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de 
valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Índice de 
envellecemento 
(IGE, ano 2015) 

7,5 

Índice envellecemento 150 ou superior 7,5 

Índice envellecemento entre 130 e 150 4 

Índice envellecemento entre 120 e 130 3 

Índice envellecemento entre 105 e 120 2 

Índice envellecemento entre 100 e 105 1 

Índice envellecemento menor de 100 0 

 

Concello 
Índice de 

envellecemento 
Puntuación 

Caldas de Reis 117,7 2 

Cambados 103,9 1 

Catoira 147,9 4 

Cuntis 230,2 7,5 

Grove, O 109,7 2 

Illa de Arousa, A 110,8 2 

Meaño 125,3 3 

Meis 150,0 7,5 

Moraña 146,8 4 

Pontecesures 95,4 0 

Portas 160,5 7,5 

Ribadumia 110,3 2 

Sanxenxo 124,8 3 

Valga 126,1 3 

Vilagarcía de Arousa 102,6 1 

Vilanova de Arousa 126,8 3 

 

Cando se trate dun proxecto de ámbito supramunicipal, este recibirá 

neste apartado a puntuación do concello coa puntuación máis alta. 
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5.3.2.1.3 Entidades singulares de poboación onde se localiza o 
proxecto. (Máx. 10 puntos). 

 

DEFINICIÓN: Valorarase neste punto o tamaño das Entidades Singulares de 

Poboación onde se localizará o proxecto. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:  

A puntuación terá unha relación inversa co tamaño das entidades 

singulares de poboación, así será maior canto menor sexa o tamaño da entidade 

de poboación onde se localice o proxecto. Tómase de referencias a poboación do 

ano 2015. 

Aspectos 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Entidades 
singulares de 

poboación 
(habitantes ano 

2015) 

10 

Menor ou igual a 100 hab. e os 
proxectos de ámbito supramunicipal 

10 

Entre 101 e 200 hab. 8 

Entre 201 e 300 hab. 6 

Entre 301 e 400 hab. 5 

Entre 401 e 500 hab. 3 

Entre 501 e 600 hab. 2 

Entre 601 e 700 hab. 1 

Maior de 700 hab. 0 

 

Cando se trate dun proxecto que se realice en varias entidades de 

poboación ou lugares, este recibirá neste apartado a puntuación do 

lugar/entidade de poboación coa puntuación máis alta. 
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5.3.2.1.4 Outros criterios xeográficos. (Máx. 5 puntos). 

 

DEFINICIÓN: Valoraranse aspectos relativos á situación xeográfica da actuación 

como pode ser se está vinculada a un Espazo Natural Protexido. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

A puntuación farase entorno ao aspecto mencionado. Se a localización da 

actuación está nun Espazo Natural Protexido outorgaráselle a máxima puntuación 

(5 puntos). 

Aspectos 
Puntuación 

Máxima 

Espazo Natural Protexido 5 

 

5.3.2.2.- Características da persoa promotora do proxecto. (Máx. 10 
puntos). 

Os criterios que se valorarán en canto ás características da persoa 

promotora serán: 

Características do promotor que se valoran 
Puntuación 

Máxima 

Tipoloxía da persoa promotora 6 

Iniciativas solicitadas por un/ha promotor/a 4 

TOTAL PUNTUACIÓN 10 

 

5.3.2.2.1 Tipoloxía da persoa promotora. (Máx. 6 puntos 
acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Valorarase si a persoa promotora é individual ou colectiva. 

Entenderase por persoa promotora individual as Persoas Físicas e Xurídicas 

cun único socio, no caso de que esa persoa Xurídica teña como único socio outra 

empresa, considerarase individual se esta última está constituída por un único 

socio persoa física. Por promotores colectivos considerase o resto de 
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promotores (empresas formadas por mais dun socio, cooperativas, empresas de 

economía social, concellos, asociacións, comunidades de montes, ...). 

No caso de entidades privadas valoraranse diferentes aspectos dependendo de si 

o promotor é unha persoa física ou xurídica. No caso de entidades públicas 

valorarase a aqueles promotores que fomenten un equilibrio territorial 

favorecendo unha equidistribución das rendas e da poboación. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

Cada aspecto neste criterio ten asociado unha puntuación máxima, que é 

acumulable. A puntuación máxima para cada un destes aspectos móstrase nas 

táboas seguintes: 

Tramos de Valoración do Número de 
Promotores 

Puntuación 
Máxima por Tramo 

Individual (Persoa Física e Xurídica cun único socio, no 

caso de que esa persoa xurídica teña como único socio 
outra empresa, considerarase individual se esta última 
está constituída por un único socio persoa física) 

1 

Colectivo (resto de promotores) 3 

 

Dependendo da forma do promotor valóranse distintos factores. Para cada 

un destes factores establécense uns tramos de valoración máxima que se 

detallan a continuación.  

 Factores de valoración das Persoas Físicas. (Máx. 3 puntos). 

Valorarase en maior medida que a persoa promotora sexa muller, que sexa 

menor de 41 anos ou maior de 50 e que leve desempregada durante máis de 2 

anos, dado que segundo os datos do territorio este colectivo descrito atópase 

nunha situación desfavorecida. Collerase a puntuación máis alta obtida nun dos 

catro aspectos, é dicir, a puntuación máxima serán 3 puntos. 

 

C
VE

: 4
3q

7N
gl

rR
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=43q7NglrR1


GDR 17: SALNÉS-ULLA-UMIA 

- 235 - 

Factores de Valoración 
das Persoas Físicas 

Puntuación 
Máxima 

Tramos de valoración 
Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Sexo 3 Muller 3 

Idade 3 
Menor de 41 anos 2 

Maior de 50 anos 3 

Tipo de colectivo 3 Persoas con discapacidade 3 

Desemprego 3 
Persoa cunha antigüidade 
superior aos 2 anos 

3 

 

 Factores de valoración das seguintes Persoas Xurídicas: Sociedade 

Limitada Laboral, Soc. Cooperativas e Empresas de Economía Social. 

(Máx. 3 puntos). 

En relación a estas Persoas Xurídicas, preténdese favorecer ás pequenas 

e medianas empresas tratando de incrementar a súa competitividade e axudar á 

consolidación das mesmas. Collerase a puntuación máis alta obtida nalgún dos 

tres aspectos, é dicir, a puntuación máxima serán 3 puntos. No caso da 

perspectiva de xénero, valorarase que polo menos figure unha muller como 

administradora nos estatutos da sociedade, para poder obter os 3 puntos. 

Factores de Valoración 
das Persoas Xurídicas 

Puntuación 
Máxima 

Tramos de valoración 
Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Antigüidade 3 

Maior que 0 e menor ou igual a 
5 anos 

3 

Maior de 5 anos 1 

Condición xurídica 3 

Sociedade Anónimas 0 

Sociedades Limitadas (SL) 1 

Cooperativas, Soc. Laborais e 
empresas de economía social 

3 

Mulleres 
administradoras 

3 Mínimo unha Muller 3 

 

 

 Factores de valoración doutras formas non contempladas nas 
anteriores. (Máx. 3 puntos). 

Preténdese que exista na comarca un equilibrio territorial favorecendo unha 

equidistribución das rendas e da poboación e que se apoie a aqueles colectivos 

máis desfavorecidos. Así, valorarase en maior medida aos promotores que sexan: 
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Colectivos de mulleres, Colectivos de mozos/mozas, Colectivos de persoas con 

discapacidade, Colectivos de persoas maiores, Colectivos de inmigrantes, ou 

Colectivos de parados, segundo a táboa de baremación incluída a continuación. 

Collerase a puntuación máis alta obtida nalgún dos dous aspectos, é dicir, a 

puntuación máxima será 3 puntos. 

Factores de 
Valoración  

Puntuación 
Máxima 

Tramos de valoración 
Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Antigüidade 3 
Maior que 0 e menor ou igual a 5 anos 3 

Maior de 5 anos 1 

Tipoloxía do colectivo 
que promove a 
actuación ou 
proxecto 

3 

 Colectivos de mulleres. 

 Colectivos de mozos/mozas. 

 Colectivos de persoas con 
discapacidade 

 Colectivos de persoas maiores. 

 Colectivos de inmigrantes. 

 Colectivos de parados. 

3 

 

5.3.2.2.2 Iniciativas solicitadas por un mesmo promotor. (Máx. 4 
puntos). 

 

DEFINICIÓN: Valorarase o número de iniciativas que presenta directa ou 

indirectamente (en colaboración) cada promotor, co obxectivo de tratar de 

alcanzar, beneficiar e implicar ao maior número de colectivos locais posible. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:  

Puntuarase en función do número de iniciativas ás que se presente o 

promotor. 

Aspectos 
Puntuación 

Máxima  

A primeira acción 4 

A segunda acción 1 

A terceira e seguintes accións 0 
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5.3.2.3.- Incidencia no emprego. (Máx. 25 puntos) 

 

Outro bloque de criterios tidos en conta son a influencia dos proxectos na 

creación de emprego. Os criterios contidos neste bloque son: 

 

Incidencia no emprego 
Puntuación 

Máxima 

Creación de emprego 15 

Creación de emprego dirixido a mulleres, mozos e 
colectivos desfavorecidos 

10 

TOTAL PUNTUACIÓN 25 

 

5.3.2.3.1 Creación de emprego. (Máx. 15 puntos). 

 

DEFINICIÓN: Valorarase a creación do emprego tendo en conta o número de 

postos e o tipo de contrato: fixo ou eventual. Preténdese potenciar a creación do 

emprego indefinido na área, dada a evolución dos índices económicos e de 

desemprego. Entenderase por posto de traballo creado un posto a xornada 

completa durante todo o ano, os contratos de duración inferior computaranse 

proporcionalmente. 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

A) Entes privados. 

Valorarase o número de empregos creados diferenciando o carácter fixo e 

eventual. Para establecer a puntuación máxima realizouse unha matriz onde por 

un lado se indican o número de postos e polo outro a permanencia ou 

eventualidade do contrato. A cada cruce déuselle unha puntuación máxima 

primando sempre a creación do emprego estable e o maior número de postos de 

traballo creados (Postos de traballo equivalentes a tempo completo, entendido 

isto como o total de horas traballadas dividido pola media anual das horas 

traballadas en postos de traballo a tempo completo). 
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  Número de postos creados 

  Maior que 
0,25 e menor 
ou igual a 2 

Máis de 2 e 
menor 

ou igual a 4 
Máis de 4 

Tipo de empregos creados 
Fixos 5 8 15 

Eventuais 3 6 10 

NOTA: de non crear ningún posto de traballo outorgarase 0 puntos. 

B) Entes Públicos. 

Valorarase o número de empregos creados directamente. 

  Número de postos creados 

  Maior que 0,25 e 
menor de 2 

Maior ou igual de 2 

Tipo de emprego creado Directo 10 15 

 

5.3.2.3.2 Creación de emprego dirixido a mulleres, mozos/mozas e 
colectivos desfavorecidos. (Máx. 10 puntos) 

 

DEFINICIÓN: Valoraranse aqueles proxectos que ademais de crear e manter 

emprego favorezan ao colectivo de mulleres, mozos e mozas e outros colectivos 

desfavorecidos (persoas con discapacidade, ex-toxicómanos, emigrantes,...). 

Entenderase por posto de traballo creado un posto a xornada completa durante 

todo o ano, os contratos de duración inferior computaranse proporcionalmente. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:  

A) Entes privados. 

Valorarase o colectivo contratado destinguindo o carácter fixo e eventual. 

Para establecer a puntuación máxima realizouse unha matriz onde por un lado se 

indican o colectivo desfavorecido e polo outro a permanencia ou eventualidade do 

contrato. A cada cruce déuselle unha puntuación máxima, que é acumulable, 

primando sempre a creación de emprego estable favorecendo aos colectivos 

desfavorecidos. 
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Tipo de empregos creados 
2 puntos por cada 

posto creado 

Mocidade (< 41 anos) Ata 8 puntos 

Mulleres 
De 41 ata 50 anos Ata 8 puntos 

Maiores de 50 anos Ata 10 puntos 

Outros colectivos desfavorecidos* Ata 10 puntos 

* Parados de longa duración, Inmigrantes, Discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais, 
Toxicómanos, Recluídos e ex recluídos, e Persoas pertencentes a minorías étnicas. 

 

B) Entes Públicos. 

Valorarase ao colectivo que se vai a beneficiar dos empregos directos. 

Tipo de empregos creados 
Directos 

(2 puntos por 
cada posto creado) 

Mocidade (< 41 anos) Ata 8 puntos 

Mulleres 
De 41 ata 50 anos Ata 8 puntos 

Maiores de 50 anos Ata 10 puntos 

Outros colectivos desfavorecidos * Ata 10 puntos 

* Parados de longa duración, Inmigrantes, Discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais, 
Toxicómanos, Recluídos e ex recluídos, e Persoas pertencentes a minorías étnicas. 

 

O modo de xustificación de todos os ítems correspondentes á creación de 

emprego será a través da presentación dos correspondentes contratos de 

traballo. 

 

5.3.2.4.- Impacto sobre o territorio. (Máx. 25 puntos). 

 

Os criterios e a valoración máxima relativos ao impacto que os proxectos 

teñen sobre o territorio son: 

Impacto sobre o territorio 
Puntuación 

Máxima 

Capacidade de arrastre da actuación a desenvolver 10 

Incidencia medioambiental da actuación a desenvolver 5 

Prioridade do obxectivo no que se enmarca a 
actuación a desenvolver 

10 

TOTAL PUNTUACIÓN 25 
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5.3.2.4.1 Capacidade de arrastre da actuación a desenvolver. (Máx. 
10 puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Este criterio valorará o posible efecto multiplicador do proxecto, a 

localización nun concello con costa ou non (tratando de priorizar aqueles sen 

costa, por posibles duplicidades cós grupos de acción local do sector pesqueiro) e 

a súa capacidade motora para a economía da territorio. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

Valoraranse tres aspectos que se detallan na táboa incluída a continuación. 

As puntuacións son acumulativas ata o máximo dos 10 puntos establecidos para 

este bloque. 

Factores de Valoración  
Puntuación 

Máxima 
Tramos de valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Transformación de 
produtos do territorio 

3 

≥ 50% 3 

 ≥25% e < 50% 1 

< 25% 0 

Proxecto localizado nun 
concello sen costa 

4 
Ten costa 0 

Non ten costa 4 

Capacidade para 
estimular o xurdimento 
de novas iniciativas no 
territorio 

3 

Non se desenvolve na 
actualidade unha actividade 
similar no concello 

3 

Desenvólvese na 
actualidade unha actividade 
similar no concello 

0 

 

No caso do ítem "Transformación de produtos do territorio" xustificarase a 

través da presentación das correspondentes facturas de provedores do territorio 

ou mediante un contrato homologado con produtores do territorio. 

No caso do ítem “Capacidade para estimular o xurdimento de novas 

iniciativas na territorio” xustificarase a non existencia doutra actividade similar no 

concello mediante unha certificación do concello que faga referencia ao epígrafe 

do imposto de actividades económicas (IAE) no que a empresa/entidade vai 

desenvolver a súa actividade principal. 
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5.3.2.4.2 Incidencia medioambiental da actuación a desenvolver. 
(Máx. 5 puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Valoraranse neste apartado aspectos como a utilización de 

sistemas de reciclaxe no desenvolvemento do proxecto ou da actividade, a 

contribución á prevención de incendios e a utilización de enerxías renovables no 

desenvolvemento do proxecto. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

Valorarase en xeral diversos aspectos que se detallan na táboa incluída a 

continuación.  

As puntuacións son acumulativas ata o máximo dos 5 puntos establecidos 

para este bloque. 

Factores de Valoración  
Tramos de 
Valoración 

Puntuación  
Máxima por Tramo 

Utilización de Sistemas de 
Reciclaxe no desenvolvemento 
do proxecto ou da actividade 

Maior ou igual ao 50% do 
orzamento 

5 

Maior do 10% e menor 
ao 50% do orzam. 

2 

Contribución á prevención de 
incendios na zona 

Maior ou igual ao 50% do 
orzamento 

5 

Maior do 10% e menor 
ao 50% do orzam. 

2 

Utilización de enerxías 
renovables no desenvolvemento 
do proxecto ou da actividade 

Maior ou igual ao 50% do 
orzamento 

5 

Maior do 10% e menor 
ao 50% do orzam. 

2 

* Orzamento: inversión total que se vai realizar no proxecto (IVE excluído). 

Os factores anteriores valoraranse sempre e cando as inversións non 

sexan derivadas dunha obrigación legal de realizar as mesmas, é dicir, sempre 

que a entidade realice a inversión sen estar obrigada por lei a facela. 
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5.3.2.4.3 Estratexia na que se enmarca a actuación. (Máx. 10 
puntos). 

 

DEFINICIÓN: Valorarase neste criterio o nivel de afinidade ou encaixe da 

actuación proposta nas estratexias definidas e priorizadas polo GDR nas mesas 

sectoriais e a través de enquisas. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

Para o establecemento da puntuación das actuacións ou proxectos 

enmarcables no programa LEADER do GDR 17 tomouse como base o grado de 

priorización outorgada polos socios do GDR á Estratexia na que se enmarca dito 

proxecto. 

Así, as pautas que se seguen para o establecemento da puntuación 

máxima das actuacións ou proxectos son os seguintes: 

 

1. Tramos segundo prioridade das estratexias marcadas polo socios do GDR. 

Factores de Valoración Puntuación 
Máxima ESTRATEXIAS Tramos de valoración 

1.1 MELLORA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVIZOS PARA AS 
PERSOAS NAS ZONAS RURAIS. 

3.2 ACCIÓNS DE VALORIZACIÓN DA PAISAXE TRADICIONAL. 
4.3 ACTUACIÓNS ORIENTADAS AO FOMENTO E PROMOCIÓN 

DO TURISMO. 
2.2. IMPULSO DA XESTIÓN AMBIENTAL SOSTIBLE NAS 

EXPLOTACIÓNS AGRARIAS E NA SÚA CONTORNA. 
3.1 ORDENACIÓN, RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DO 

PATRIMONIO RURAL. 
4.1 CREACIÓN DE PEQUENAS EMPRESAS . 

Liñas de 
financiamento cunha 
prioridade por riba da 
media do conxunto 

10 

2.1 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS. 

2.3 IMPULSO DA XESTIÓN AMBIENTAL SOSTIBLE NOS ESPAZOS 
FORESTAIS. 

4.2 MELLORA DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTORES 
PRIMARIOS, INCREMENTANDO O VALOR ENGADIDO AOS 
PRODUTOS AGRARIOS E PROMOCIONÁNDOOS NOS 
MERCADOS LOCAIS 

Liñas de 
financiamento cunha 
prioridade na media 
do conxunto 

7 

1.2 MELLORA E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS 
PARA AS PERSOAS NAS ZONAS RURAIS. 

5.2 FOMENTO DA PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS NAS ZONAS 
RURAIS. 

5.3 PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DA ÁREA E OS SEUS RECURSOS. 

Liñas de 
financiamento cunha 
prioridade por 
debaixo da media do 
conxunto 

5 
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2. No marco da Estratexia 4.1 “CREACIÓN DE PEQUENAS EMPRESAS”, 

considerarase creación cando se produza unha alta dunha nova empresa 

ou un autónomo se da de alta no Réxime Especial de Traballadores 

Autónomos (R.E.T..A). Se un autónomo ou unha empresa se dan de alta 

nun novo epígrafe do I.A.E. podería considerarse modernización pero 

nunca creación de empresa. 

 
3. No caso de que un proxecto puidese a priori ter encaixe en varias 

estratexias do programa, terase en conta fundamentalmente o obxectivo ou 

finalidade principal do mesmo, así como o peso do investimento 

directamente vinculado a ese obxectivo ou finalidade principal. Deste xeito, 

ese obxectivo ou finalidade principal e a porcentaxe que supoña sobre o 

total do orzamento serán os que permitan realizar unha clasificación do 

proxecto de forma unívoca nunha única estratexia. 
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5.3.3.- Baremo para proxectos NON PRODUTIVOS. (Máx. 100 puntos) 

 

Os criterios para a selección e priorización de proxectos non produtivos 

estarán definidos en torno a 3 grandes eixes ou bloques: 

BAREMO PARA PROXECTOS NON PRODUTIVOS 
Puntuación 

Máxima 

Criterios relativos á localización xeográfica 40 

Características do promotor do proxecto 20 

Impacto sobre o territorio do proxecto 40 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 

 

 

5.3.3.1.- Criterios relativos á situación xeográfica. (Máx. 40 puntos). 

 

Os criterios e a valoración máxima dos proxectos en base a situación 

xeográfica establecerase en base aos seguintes 4 criterios: 

Criterios relativos á situación xeográfica 
Puntuación 

Máxima 

Características económicas do concello no que se 
localiza o proxecto 

10 

Características demográficas do concello no que se 
localiza o proxecto 

15 

Núcleos ou entidades de poboación onde se localiza o 
proxecto 

10 

Outros criterios xeográficos 5 

TOTAL PUNTUACIÓN 40 
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5.3.3.1.1 Características económicas do concello no que se 
localiza o proxecto. (Máx. 10 puntos). 

 

DEFINICIÓN: Realizarase unha valoración en base o Indicador Municipal de 

Renda dos Fogares (IMRF) dos concellos do ano 2002, publicado polo Instituto 

Galego de Estatística (IGE). 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:  

Puntuarase en función da porcentaxe do Indicador Municipal de Renda dos 

Fogares (IMRF) dos concellos no ano 2009, en relación coa media galega. 

Aspecto 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de 
valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Indicador Municipal 
de Renda dos 
fogares (IMRF) 

ano 2009 

10 

Inferior ou igual ao 80% da media galega 10 

Maior do 80% e menor ou igual ao 85% 8 

Maior do 85% e menor ou igual ao 90% 6 

Maior do 90% e menor ou igual ao 95% 4 

Maior do 95% e menor ou igual ao 100% 2 

Maior do 100% 0 

 

Concello IMRF Puntuación 

Caldas de Reis 85,2 6 

Cambados 101,9 0 

Catoira 79,6 10 

Cuntis 80,3 8 

O Grove 98,7 2 

A Illa de Arousa 109,4 0 

Meaño 85,5 6 

Meis 81,2 8 

Moraña 75,6 10 

Pontecesures 84,7 8 

Portas 77,7 10 

Ribadumia 80,6 8 

Sanxenxo 104,1 0 

Valga 75,4 10 

Vilagarcía de Arousa 94,2 4 

Vilanova de Arousa 90,6 4 

 

Cando se trate dun proxecto de ámbito supramunicipal, este recibirá 

neste apartado a puntuación do concello coa puntuación máis alta. 
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5.3.3.1.2 Características demográficas do concello no que se 
localiza o proxecto. (Máx. 15 puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Utilizaranse neste apartado dous indicadores relativos a estrutura e 

dinámica da poboación, o índice de variación da poboación entre os anos 2007 e 

2015 e o índice de envellecemento da poboación. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN:  

O primeiro aspecto a valorar neste criterio é a porcentaxe de variación da 

poboación entre os anos 2007 e 2015. 

 

Aspecto 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de 
valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Variación da 
poboación 
2007/2015 

7,5 

Caída de poboación superior ao -3% 7,5 

Caída de poboación entre o 0% e o -3% 5 

Aumento da poboación máximo do 1% 4 

Aumento da poboación entre un 1% e 2,5% 3 

Aumento da poboación de máis dun 2,5% 0 

 

Concello 
Variación da 
poboación 
2007-2015 

Puntuación 

Caldas de Reis 0,4% 4 

Cambados 2,2% 3 

Catoira -3,2% 7,5 

Cuntis -5,9% 7,5 

O Grove -3,8% 7,5 

A Illa de Arousa 1,4% 3 

Meaño -1,8% 5 

Meis 0,5% 4 

Moraña 1,1% 3 

Pontecesures -2,5% 5 

Portas -2,2% 5 

Ribadumia 9,2% 0 

Sanxenxo 1,8% 3 

Valga -0,1% 5 

Vilagarcía de Arousa 2,0% 3 

Vilanova de Arousa -2,0% 5 
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Cando se trate dun proxecto de ámbito supramunicipal, este recibirá 

neste apartado a puntuación do concello coa puntuación máis alta. 

 

O segundo aspecto a valorar é o índice de envellecemento do concello, 

correspondente ao ano 2015. 

 

Aspecto 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de 
valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Índice de 
envellecemento 
(IGE, ano 2015) 

7,5 

Índice envellecemento 150 ou superior 7,5 

Índice envellecemento entre 130 e 150 4 

Índice envellecemento entre 120 e 130 3 

Índice envellecemento entre 105 e 120 2 

Índice envellecemento entre 100 e 105 1 

Índice envellecemento menor de 100 0 

 

 

Concello 
Índice de 

envellecemento 
Puntuación 

Caldas de Reis 117,7 2 

Cambados 103,9 1 

Catoira 147,9 4 

Cuntis 230,2 7,5 

Grove, O 109,7 2 

Illa de Arousa, A 110,8 2 

Meaño 125,3 3 

Meis 150,0 7,5 

Moraña 146,8 4 

Pontecesures 95,4 0 

Portas 160,5 7,5 

Ribadumia 110,3 2 

Sanxenxo 124,8 3 

Valga 126,1 3 

Vilagarcía de Arousa 102,6 1 

Vilanova de Arousa 126,8 3 

 

Cando se trate dun proxecto de ámbito supramunicipal, este recibirá 

neste apartado a puntuación do concello coa puntuación máis alta. 
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5.3.3.1.3 Entidades singulares de poboación onde se localiza o 
proxecto. (Máx. 10 puntos). 

 

DEFINICIÓN: Valorarase neste punto o tamaño das Entidades singulares de 

poboación onde se localizará o proxecto. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

A puntuación terá unha relación inversa co tamaño das entidades 

singulares de poboación, así será maior canto menor sexa o tamaño da entidade 

de poboación onde se localice o proxecto. Tómase de referencias a poboación do 

ano 2015. 

Aspectos 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Entidades 
singulares de 

poboación 
(habitantes ano 

2015) 

10 

Menor ou igual a 100 hab. e os 
proxectos de ámbito supramunicipal 

10 

Entre 101 e 200 hab. 8 

Entre 201 e 300 hab. 6 

Entre 301 e 400 hab. 5 

Entre 401 e 500 hab. 3 

Entre 501 e 600 hab. 2 

Entre 601 e 700 hab. 1 

Maior de 700 hab. 0 

 

Cando se trate dun proxecto que se realice en varias entidades de 

poboación ou lugares, este recibirá neste apartado a puntuación do 

lugar/entidade de poboación coa puntuación máis alta. 

 

5.3.3.1.4 Outros criterios xeográficos. (Máx. 5 puntos) 

 

DEFINICIÓN: Valoraranse aspectos relativos á situación xeográfica da actuación, 

como pode ser se está vinculada a un Espazo Natural Protexido. 
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METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

A puntuación farase entorno ao aspecto mencionado. Se a localización da 

actuación está nun Espazo Natural Protexido outorgaráselle a máxima puntuación 

(5 puntos). 

Aspectos 
Puntuación 

Máxima 

Espazo Natural Protexido 5 

 

 

5.3.3.2.- Características do promotor e ámbito de actuación do 
proxecto. (Máx. 20 puntos) 

 

Os criterios que se valorarán en relación as características do promotor da 

actuación/proxecto serán: 

Características do promotor 
e ámbito de actuación 

Puntuación 
Máxima 

Características do promotor público 20 

Características do promotor privado 20 

TOTAL PUNTUACIÓN 20 
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5.3.3.2.1 Características do promotor e do proxecto no caso de 
promotores públicos. (Máx. 20 puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Realizarase unha valoración do ámbito de actuación, do tipo de 

ente promotor que levará a cabo o proxecto, e do efecto sobre a vertebración do 

territorio. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

Cada aspecto neste criterio ten asociado unha puntuación máxima, que é 

acumulable, de forma que sumadas todas as puntuacións obtidas nos 3 criterios 

deben sumar un máximo de 20 puntos. 

En relación aos dous primeiros aspectos, ámbito de actuación e tipo de 

ente promotor que levará a cabo o proxecto, amósase na táboa seguinte o 

baremo de aplicación. 

 

Deste xeito, valorarase a aqueles promotores que fomenten o equilibrio 

territorial, favorecendo a equidistribución das rendas e da poboación 

considerando este aspecto a través do ámbito das actuacións e tamén o carácter 

supramunicipal do ente promotor da actuación. 

Entenderase como “Ámbito de actuación do proxecto supramunicipal” 

cando un proxecto supoña unha inversión/actuación ou teña efectos directos en 

dous ou máis concellos da área (guía de recursos ou servizos,…). 

Factores de 
Valoración  

Puntuación 
Máxima 

Tramos de 
valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Ámbito de actuación 
do proxecto 

8 
Supramunicipal 8 

Municipal 4 

Ente promotor 6 
Supramunicipal 6 

Municipal 3 
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Entenderase como “Ente promotor supramunicipal” cando o 

desenvolvemento dun proxecto o leve a cabo unha entidade de carácter 

supramunicipal (como pode ser a Mancomunidade, Deputación,...). 

 

Factores de Valoración 
Puntuación 

Máxima 
Tramos de valoración 

Puntuación 
Máxima 

por Tramo 

Potenciación da 
vertebración do territorio 

6 
Proxectos que estean 
vinculados á vertebración 
do territorio 

6 

 

Valorarase tamén especialmente a aqueles proxectos que estean 

vinculados á vertebración do territorio, mellorando a calidade de vida no mesmo 

(inclusión social mediante servizos de igualdade e benestar á poboación; 

integración de comunidades marxinais e de inmigrantes; o coidado das persoas 

maiores e a promoción dun envellecemento activo e saudable; mellora de 

accesibilidade ás tecnoloxías da información e comunicación, así como o seu uso 

no medio rural; ás dotacións para residencias e vivendas). 

 

5.3.3.2.2 Características do promotor no caso de promotores 
privados. (Máx. 20 puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Valorarase si o promotor é individual ou colectivo. Entenderase por 

promotor individual as Persoa Física e Xurídica cun único socio, no caso de que 

esa persoa Xurídica teña como único socio outra empresa, considerarase 

individual se esta última está constituída por un único socio persoa física e por 

promotores colectivos o resto de promotores (empresas formadas por mais dun 

socio, cooperativas, empresas de economía social, concellos, asociacións, 

comunidades de montes, ...). Outro aspecto a valorar é o peso nas entidades 

promotoras de determinados colectivos (mulleres, mozos,…). Tamén se 

valorará o ámbito de repercusión do proxecto ou inversión, que poderá ser 

municipal ou supramunicipal. 
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METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

A puntuación máxima que ten asociado cada un dos 3 aspectos neste 

criterio é acumulable, e amósase nas táboas seguintes. 

A puntuación do ámbito de repercusión do proxecto/actuación vai a 

depender de se o proxecto é de carácter supramunicipal (ten repercusión/impacto 

en varios municipios) ou de carácter municipal (ten repercusión/impacto nun só 

concello). 

Tramos de valoración do 
ámbito de repercusión 

Puntuación Máxima 
por Tramo 

Supramunicipal 7 

Municipal 3 

 

Entenderase como “Ámbito de repercusión do proxecto supramunicipal” 

cando un proxecto supoña unha inversión/actuación ou teña efectos directos en 

dous ou máis concellos da área. 

Para determinar a puntuación en función do número de promotores que 

impulsan o proxecto establecéronse dous tramos de valoración, tal como mostra a 

táboa seguinte. 

Tramos de valoración do número de 
promotores 

Puntuación Máxima 
por Tramo 

Individual (Persoa Física e Xurídica cun único 

socio, no caso de que esa persoa Xurídica teña 
como único socio outra empresa, considerarase 
individual se esta última está constituída por un 
único socio persoa física) 

1 

Colectivo (resto de promotores) 3 

 

Por outra banda, valorarase en maior medida que os promotores que 

presenten actuacións sexan colectivos de mulleres (menor ou igual de 41 anos), 

mozos/mozas, persoas con discapacidade, persoas maiores (maiores 65 anos) ou 

inmigrantes. 
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Factores de 
Valoración  

Puntuación 
Máxima 

Tramos de valoración 
Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Tipoloxía do 
colectivo que 
promove a actuación 
ou proxecto 

10 

Colectivos de mulleres, 
mozos/mozas (< ou = de 41 
anos), persoas con 
discapacidade, persoas maiores 
(> de 65 anos) ou inmigrantes 

10 

 

 

5.3.3.3.- Impacto sobre o territorio. (Máx. 40 puntos). 

 

Finalmente, o último bloque de criterios contemplados a hora de valorar os 

proxectos son os relativos ao impacto que os mesmos teñen sobre o territorio, e 

que son: 

Impacto sobre o territorio 
Puntuación 

Máxima 

Xurdimento de novas iniciativas empresariais e 
creación de emprego 

15 

Incidencia medioambiental da actuación a desenvolver 10 

Incidencia sobre colectivos determinados e sobre a 
mellora da calidade de vida da poboación 

15 

TOTAL PUNTUACIÓN 40 

 

5.3.3.3.1 Xurdimento de novas iniciativas empresariais e a 
creación de emprego. (Máx. 15 puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Este criterio valorará dous aspectos, a capacidade para xerar novas 

iniciativas na zona e a creación do emprego, xa que se pretende potenciar o 

emprego estable na comarca dada a negativa evolución dos índices de 

desemprego. 
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METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

Cada aspecto neste criterio ten asociada unha puntuación máxima, que é 

acumulable de forma secuencial. A puntuación máxima para cada un destes 

aspectos móstrase nas táboas seguintes. 

O primeiro aspecto a valorar neste criterio e a capacidade para estimular o 

xurdimento de novas iniciativas na zona, outorgándolle un máximo de 3 puntos en 

base a escala que se inclúe a continuación. 

 

Factores de Valoración  
Puntuación 

Máxima 
Tramos de valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Capacidade para estimular 
o xurdimento de novas 
iniciativas na zona 

5 
Non se desenvolve na 
actualidade unha actividade 
ou servizo similar no concello 

5 

 

No caso do ítem “Capacidade para estimular o xurdimento de novas 

iniciativas na zona” xustificarase a non existencia doutra actividade similar no 

concello mediante unha certificación do concello que faga referencia ao epígrafe 

do imposto de actividades económicas (IAE) no que a empresa/entidade vai 

desenvolver a súa actividade principal. 

Como segundo aspecto valorarase o número de empregos creados, 

diferenciando os de carácter fixo dos de carácter eventual. Para establecer a 

puntuación máxima realizouse unha matriz onde por un lado se indican o número 

de postos de traballo creados e polo outro a permanencia ou eventualidade do 

contrato. A cada cruce déuselle unha puntuación máxima, primando sempre a 

creación do emprego estable e o maior número de postos creados (Postos de 

traballo equivalentes a tempo completo, entendido isto como o total de horas 

traballadas dividido pola media anual das horas traballadas en postos de traballo 

a tempo completo). 
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  Número de postos creados 

  
Maior que 

0,25 e menor 
ou igual a 2 

Máis de 2 e 
menor 

ou igual a 4 
Máis de 4 

Tipo de empregos 
creados 

Fixos 4 8 10 

Eventuais 3 6 8 

NOTA: no caso non crear ningún posto de traballo outorgarase 0 puntos. 

 

5.3.3.3.2 Incidencia medioambiental da actuación a desenvolver. 
(Máx. 10 puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Valoraranse neste apartado factores como a utilización de Sistemas 

de Reciclaxe no desenvolvemento do proxecto ou da actividade; a contribución á 

prevención de incendios na zona; ou a utilización de enerxías renovables no 

desenvolvemento do proxecto ou da actividade.  

Estes factores valoraranse sempre e cando as inversións non sexan derivadas 

dunha obrigación legal de realizar as mesmas, é dicir, sempre que a entidade 

realice a inversión sen estar obrigada por lei a facela. 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

Valorarase en xeral diversos aspectos que se detallan na táboa seguinte.  

Factores de Valoración 
Tramos de 
Valoración 

Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Utilización de Sistemas de 
Reciclaxe no desenvolvemento 
do proxecto ou da actividade 

Maior ou igual ao 50% 
do orzamento 

10 

Maior do 10% e menor 
ao 50% do orzam. 

5 

Contribución á prevención de 
incendios na zona 

Maior ou igual ao 50% 
do orzamento 

10 

Maior do 10% e menor 
ao 50% do orzam. 

5 

Utilización de enerxías 
renovables no desenvolvemento 
do proxecto ou da actividade 

Maior ou igual ao 50% 
do orzamento 

10 

Maior do 10% e menor 
ao 50% do orzam. 

5 

* Orzamento: inversión total que se vai realizar no proxecto (IVE excluído) 
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5.3.3.3.3 Incidencia sobre colectivos determinados e sobre a 
mellora da calidade de vida da poboación. (Máx. 15 
puntos acumulables). 

 

DEFINICIÓN: Valoraranse neste apartado a incidencia que as actuacións teñan 

sobre determinados colectivos (mulleres, mocidade, integración de colectivos de 

especial dificultade,…) e sobre a mellora da calidade de vida da poboación. 

 

METODOLOXÍA DA VALORACIÓN: 

Para cada bloque valoraranse diferentes factores que se detallan a 

continuación. 

Valorarase especialmente a incidencia que as actuacións teñan sobre 

colectivos determinados, que serán: Colectivos de mulleres, Colectivos de 

mozos/mozas, Colectivos de persoas con discapacidade, Colectivos de persoas 

maiores, Colectivos de inmigrantes e Colectivos de parados. 

Factores de 
Valoración  

Puntuación 
Máxima 

Tramos de valoración 
Puntuación 
Máxima por 

Tramo 

Principal colectivo 
ao que van dirixidas 
as actuacións da 
entidade 

8 

 Colectivos de mulleres. 

 Colectivos de mozos/mozas. 

 Colectivos de persoas con 
discapacidade. 

 Colectivos de persoas maiores. 

 Colectivos de inmigrantes. 

 Colectivos de parados. 

8 

Outros colectivos ou poboación 
en xeral 

4 

 

Para medir o impacto na calidade de vida da poboación analizaranse 

aspectos como: acceso a novos bens e servizos por parte da poboación, 

incremento do nivel educativo ou das capacidades dos individuos, conciliación da 

vida familiar e laboral, integración de discapacitados ou persoas dependentes, 

actividades de ocio e tempo libre. 
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Factores de Valoración  
Puntuación 

Máxima 
Tramos de 
valoración 

Puntuación 
Máxima 

por Tramo 

Impacto na calidade de vida da 
poboación: 
-Acceso a novos servizos por parte da 
poboación. 
-Incremento do nivel educativo ou das 
capacidades dos individuos. 
-Conciliación da vida familiar e laboral. 
-Integración de discapacitados ou 
persoas dependentes. 
-Actividades de ocio e tempo libre 

7 

Incide positivamente 
en 2 ou máis dos 
anteriores aspectos 

7 

Incide positivamente 
en 1 ou menos dos 
anteriores aspectos 

4 

 

Entenderase como "acceso a novos bens e servizos por parte da 

poboación" aqueles que sexan xustificados mediante unha certificación do 

concello, que faga referencia a non existencia doutro servizo ou ben similar nese 

concello no epígrafe do imposto de actividades económicas -IAE- no que o 

devandito ben ou servizo se encadraría. 

Entenderase por "Incremento do nivel educativo ou das capacidades dos 

individuos" só aquelas actuacións orientadas á formación. 

Entenderase por "Conciliación da vida familiar e laboral" actuacións 

similares a garderías, casas niño, etc. 
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5.3.4.- Regras básicas. 

 

No baremo determináronse os rangos de puntuación e as variables ou 

aspectos concretos a considerar en cada criterio, do xeito máis obxectivable 

posible, para que todos os potenciais beneficiarios teñan pleno coñecemento do 

que se vai ter en conta para avaliar un proxecto. 

A continuación, aplicaranse diferentes regras básicas para traducir esa 

puntuación obtida no baremo nunha porcentaxe de axuda determinada, segundo 

se trate de proxectos produtivos ou de proxectos non produtivos. 

 

5.3.4.1.- Para proxectos produtivos. 

 

Para proxectos produtivos esixirase un mínimo de 20 puntos ou mais para 

que o proxecto sexa subvencionable, a porcentaxe de axuda para esta nota de 

corte será do 15%. A partir deste mínimo e ata 69 puntos repartirase 

proporcionalmente a porcentaxe de subvención entre os puntos acadados e, por 

último, entre os 70 e os 100 puntos o proxecto acadará a contía máxima de 

subvencionalidade (que quedou establecida no 50%). 

A porcentaxe de axuda entre o máximo (50%) e o mínimo (15%), unha vez 

definidas a nota de corte e a nota á que se lle asignará a porcentaxe de axuda 

máxima, calcularase mediante unha relación proporcional directa cos puntos 

obtidos no baremo, axustada esa porcentaxe a unha cifra decimal. Así, a regra de 

calculo a seguir é a seguinte: 
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Así, por exemplo, na táboa seguinte recóllese a puntuación que obterían 

proxectos en base aos puntos acadados no baremo: 

Puntos do proxecto 
produtivo no baremo  

% de 
subvencionalidade  

< 20  Non subvencionable 
20  15,0%  
30  22,0%  
40  29,0%  
50  36,0%  
60  43,0%  

De 70 a 100  50,0%  

5.3.4.2.- Para proxectos non produtivos. 

 

Para os proxectos non produtivos establecerase unha escala de 

porcentaxes de axuda diferente para cada un dos categorías de priorización dos 

proxectos, de tal modo que en cada categoría a porcentaxe máxima de axuda se 

corresponda co tope fixado para a mesma. 

As categorías de priorización dos proxectos, ás que corresponden as 

intensidades máximas de axuda indicadas en cada caso, son as que se inclúen a 

continuación. 

A porcentaxe de axuda entre o máximo (90%, 70% ou 50%) e o mínimo 

(30%), unha vez definidas a nota de corte (20 puntos) e a nota á que se lle 

asignará a porcentaxe de axuda máxima (entre 70 e 100 puntos), calcularase 

mediante unha relación proporcional directa cos puntos obtidos no baremo, 

(puntos do proxecto – 20) x
35

50
+ 15 % de subvencionalidade

ata 69 puntos

B 1 = valor en porcentaxe da diferenza entre o máximo subvencionable e a
porcentaxe mínima.

B 2 = diferenza entre o valor de punto do baremo a partir do cal se acada a
máxima subvención e o valor de puntos de baremo mínimo para que 
sexa subvencionable.

A

B 1 C

= 

B2

(puntos do proxecto 20) x

A    = Puntos mínimos para ser subvencionado.

B 2

C   = % de subvención mínima

A

B 1 C

= 

B2
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axustada esa porcentaxe a unha cifra decimal. Así, a regra de calculo a seguir é a 

seguinte: 

 

Exemplo de aplicación do baremo: 

Puntos do proxecto 
non produtivo no baremo  % de subvencionalidade  

< 20  Non subvencionable  
20  30,0%  
30  42,0%  
40  54,0%  
50  66,0%  
60  78,0%  

De 70 a 100  90,0%  

 

 

A puntuación obtida aplicando esta regra de cálculo, terá en todo caso as 

seguintes limitacións máximas de intensidade de axuda en función da tipoloxía do 

proxecto que se indica a continuación: 

 

 

MÁXIMOS SUBVENCIONABLES POR TIPOLOXÍA DE PROXECTO 

Proxectos non produtivos de prioridade ALTA. A intensidade máxima de 
axuda neste tipo de proxectos será de ata o 90%: 

 Servizos á poboación dependente, tales como centros de inclusión e 
emerxencia social, centros de integración, inserción ou inclusión sociolaboral 
para discapacitados, centros de maiores non dependentes (pisos tutelados, 

(puntos do proxecto – 20) x
60

50
+ 30 % de subvencionalidade

ata 69 puntos

B 1 = valor en porcentaxe da diferenza entre o máximo subvencionable e a
porcentaxe mínima.

B 2 = diferenza entre o valor de punto do baremo a partir do cal se acada a
máxima subvención e o valor de puntos de baremo mínimo para que 
sexa subvencionable.

A

B 1 C

= 

B2

(puntos do proxecto 20) x

A    = Puntos mínimos para ser subvencionado.

B 2

C   = % de subvención mínima

A

B 1 C

= 

B2
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vivendas comunitarias, centros de día). E en xeral, todos aqueles proxectos 
que fomenten a inclusión social mediante servizos de igualdade e benestar á 
poboación, a integración de comunidades marxinais e de inmigrantes, o 
coidado das persoas maiores e a promoción dun envellecemento activo e 
saudable. 

 Servizos de transporte en áreas de baixa densidade de poboación. 

 Investimentos relacionados co desenvolvemento das TICs no medio rural, tales 
como telecentros, aulas de informática, plataformas dixitais de servizos a 
empresas ou á poboación en xeral. 

 Actuacións orientadas ao fomento e promoción do turismo na área. 

 Diversificación, creación e desenvolvemento de PEMES. 

 Construción de miradoiros; Desenvolvemento e promoción de rutas, itinerarios 
ou sendas orientadas ao desenvolvemento de actividades como poden ser 
bicicleta, sendeirismo, cabalo, náutica, viticultura,… 

 Accións de valorización da paisaxe tradicional. 

 Impulso da xestión ambiental sostible nas explotacións agrarias e na súa 
contorna. 

 Ordenación, recuperación e posta en valor do patrimonio rural. 
 

Proxectos non produtivos de prioridade MEDIA. A intensidade máxima de 
axuda neste tipo de proxectos será de ata o 70%: 

 Mellora da competitiv. dos produtores primarios, incrementando o valor 
engadido aos produtos agrarios e forestais e promocionándoos nos mercados. 

 Impulso da xestión ambiental sostible nos espazos forestais e na súa contorna. 

 Protección e mellora do medio ambiente e dos recursos naturais (Inversións en 
melloras vinculadas á xestión de áreas naturais; Mellora da articulación, 
mantemento, difusión,… dos espazos libres públicos; Accións de 
sensibilización e divulgación medioambiental; Mellora da eficiencia enerxética e 
utilización das enerxías renovables nas entidades públicas e sociais) 

 Proxectos de capacitación para o emprego dirixidos á poboación activa da 
área, coa finalidade de aumentar a empregabilidade. 

 Proxectos de ámbito comarcal e postos en marcha por entidades 
supramunicipais, que supoñan unha promoción e valorización dos recursos do 
territorio (tales como edición de libros, mapas, guías, páxinas web, eventos, 
concursos,... agás asistencias a feiras). 

 

Outros proxectos non produtivos. A intensidade máxima de axuda neste 
tipo de proxectos será de ata o 50%: 

 Impulso da coordinación das institucións públicas e entidades privadas; 
Cooperación con outros territorios; Cooperación cos grupos de Acción Costeira 
Ría de Arousa e Ría de Pontevedra; Accións encamiñadas ao coñecemento 
dos diferentes axentes e o fomento da cooperación interasociativa. 

 Creación, rehabilitación, mellora ou modernización de centros asistenciais a 
colectivos con necesidades específicas: nenos, maiores, dependentes, persoas 
en risco de exclusión social. 

 Creación, rehabilitación, mellora ou modernización de centros, locais ou 
espazos culturais, cívicos e sociais. 

 Promoción e difusión da área e os seus recursos (Campañas de difusión da 
área e os seus recursos; Impulsar a utilización de instrumentos para a mellora 
da imaxe da área; Deseñar estratexias de comunicación que trasladen ao 
mercado a imaxe de calidade das actividades da comarca. 
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 Fomento da participación das persoas nas zonas rurais (incrementar a 
implicación e participación dos mozos e mozas, Fomentar o traballo en rede e 
interasociativo; Desenvolvemento de encontros, xornadas, seminarios, 
congresos, eventos,…). 

 Impulso da coordinación das institucións públicas e entidades privadas 
relacionadas coa área, a cooperación entre axentes privados e a cooperación 
con outros territorios. 

 

5.3.4.3.- Criterios de desempate para proxectos produtivos e non 
produtivos 

 

Nas bases reguladoras para a selección de estratexias de 

desenvolvemento local establécese que "deberá establecerse un criterio 

obxectivo, transparente e non discriminatorio (tanto para a selección dos 

proxectos produtivos coma dos non produtivos) que resolva os posibles supostos 

de empate na puntuación correspondente á valoración dos criterios de selección 

que cada GDR estableza". Deste xeito no GDR 17 establécese que en caso de 

empate, tanto para proxectos produtivos como non produtivos, das propostas ou 

proxectos presentados, daráselle prioridade aos proxectos seguintes:  

1) Aqueles proxectos que creen máis UTA (Unidade de traballo anual). 

Priorizaranse aqueles proxectos que máis UTA creen. 

2) Aqueles proxectos que consoliden máis UTA (Unidade de traballo 

anual). Priorizaranse aqueles proxectos que máis UTA consoliden. 

3) Aqueles proxectos que estean nunha Estratexia de prioridade máis 

alta (ver as tres táboas seguintes). 
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ESTRATEXIAS 
PRIORIDADE ALTA 

CÓDIGO ESTRATEXIA 
PRIORI-
DADE 

E1.1. 
MELLORA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVIZOS PARA AS 
PERSOAS NAS ZONAS RURAIS. 

4,42 

E3.2 ACCIÓNS DE VALORIZACIÓN DA PAISAXE TRADICIONAL. 4,15 

E4.3 
ACTUACIÓNS ORIENTADAS AO FOMENTO E PROMOCIÓN 
DO TURISMO. 

4,15 

E2.2 
IMPULSO DA XESTIÓN AMBIENTAL SOSTIBLE NAS 
EXPLOTACIÓNS AGRARIAS E NA SÚA CONTORNA. 

3,96 

E3.1 
ORDENACIÓN, RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DO 
PATRIMONIO RURAL. 

3,92 

E4.1. CREACIÓN DE PEQUENAS EMPRESAS. 3,85 

 

ESTRATEXIAS 
PRIORIDADE MEDIA 

CÓDIGO ESTRATEXIA 
PRIORI-
DADE 

E2.1 
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS. 

3,65 

E2.3 
IMPULSO DA XESTIÓN AMBIENTAL SOSTIBLE NOS ESPAZOS 
FORESTAIS. 

3,65 

E4.2 

MELLORA DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTORES 
PRIMARIOS, INCREMENTANDO O VALOR ENGADIDO AOS 
PRODUTOS AGRARIOS E PROMOCIONÁNDOOS NOS 
MERCADOS LOCAIS. 

3,65 

 

ESTRATEXIAS 
PRIORIDADE BAIXA 

CÓDIGO ESTRATEXIA 
PRIORI-
DADE 

E1.2 
MELLORA E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS 
PARA AS PERSOAS NAS ZONAS RURAIS. 

3,54 

E5.2 
FOMENTO DA PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS NAS ZONAS 
RURAIS. 

3,46 

E5.3 PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DA ÁREA E OS SEUS RECURSOS. 2,88 

 

4) Data de presentación da solicitude de axuda no GDR. 
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