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INTRODUCIÓN 

O presente documento ten por obxecto realizar un estudo do capital territorial do ámbito 
xeográfico do vixente Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo, é dicir, dos 
concellos de Arzúa, Boimorto, Melide, Santiso, Sobrado, O Pino, Toques, Touro e Vilasantar. 
Con este obxectivo, analízanse o conxunto dos seus recursos físicos e humanos, o seu 
tecido social e económico, así como os seus aspectos culturais definitorios e de identidade. 

O que se busca é caracterizar a realidade do territorio, analizar a súa situación actual e 
futura e, desta forma, concretar unha diagnose que permita establecer a estratexia de 
desenvolvemento óptima para a dinamización social e económica dos nove municipios que 
compoñen o ámbito de actuación do Ulla Tambre Mandeo. 

Este conxunto de concellos do interior de Galicia e sueste da provincia da Coruña, contan 
cunha longa traxectoria histórica, de feito, o seu importante patrimonio megalítico 
permite identificar o territorio como unha zona poboada desde fai máis de 5.000 anos.  

O amplo legado castrexo e romano fálanos da súa importancia como lugar estratéxico, por 
este motivo, atópanse nel varias vías romanas que conectan as principais urbes como 
Lucus Augusti, Brigantium e Braccara Augusta nos primeiros séculos despois de Cristo. 
Unha proba definitiva da estruturación do territorio nesta época é o establecemento da I 
Cohors Celtiberorum nun campamento fixo no lugar da Ciadella en Sobrado, o máis grande 
atopado na Península Ibérica.  

Da época xermánica e medieval, estes nove municipios conservan importante patrimonio 
arquitectónico tanto civil como de tipo relixioso, por exemplo, o impresionante Mosteiro 
de Santa María en Sobrado dos Monxes, ademais dun gran número de templos románicos 
que aínda hoxe en día teñen uso eclesiástico e contan cunha forte potencialidade turística, 
ampliada polo trazado do Camiño de Santiago que, nas súas variantes oficiais Francés, 
Norte e Primitivo transcorren por seis dos concellos do GDR, actuando como un forte eixe 
vertebrador do territorio. 

Na actualidade, o Ulla Tambre Mandeo é un territorio eminentemente rural cunha 
economía terciarizada, pero na que o sector primario ten un forte peso relativo tanto en 
emprego como en valor engadido bruto. O sector industrial está minimamente 
desenvolvido e caracterizado por presentar empresas maduras cun baixo nivel de 
innovación. 



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo Páxina 5 

Por outra banda, a poboación diminúe de forma constante pola falta de fixación de 
poboación nova e o envellecemento da residente. 

Todos estes factores supoñen un reto para as entidades públicas e privadas que se asentan 
no territorio e teñen como obxectivo dinamizar a súa economía, mellorar a calidade de 
vida da súa poboación e convertela nunha comarca de futuro. 

1. RECURSOS FÍSICOS E LOCALIZACIÓN 

1.1. Localización e características físicas 

O territorio do Ulla Tambre Mandeo está conformado polos concellos de Arzúa, Boimorto, 
Melide, O Pino, Santiso, Sobrado dos Monxes, Toques, Touro e Vilasantar. Ten unha 
extensión de 911 km2, o que representa o 11% da superficie provincial e o 3% da 
superficie galega. Está situado no extremo sueste da provincia da Coruña, próxima á 
comarca de Santiago, coa que ten intensas relacións económicas e funcionais. Do mesmo 
xeito, a súa localización no interior de Galicia e a rede de estradas existentes permítelle 
estar comunicada coas principais cidades de Galicia con traxectos de menos de 90 minutos 
de duración, sendo Vigo e Ourense as máis que se atopan máis lonxe. 

Trátase dunha zona caracterizada por un relevo pouco accidentado  e cunha altitude 
media de 300-600m onde os principais accidentes xeográficos se dan nas fronteiras da 
mesma, ó leste coas Serras da Cova da Serpe e do Careón (zona Rede Natura) e cara ó sur 
co río Ulla e o Embalse de Portodemouros. 

No tocante á rede hidrográfica, son moitos os ríos e regatos que teñen o seu trazado polo 
territorio e tres son os ríos principais que o bañan e lle dan identidade e personalidade 
común: polo Norte, os ríos Mandeo e Tambre, este último actuando de fronteira natural, e 
no sur, é o río Ulla o que fai ese papel enchendo o embalse de Portodemouros onde nos 
atopamos co único ferri de augas interiores de Galicia.  

Dende o punto de vista climático, a comarca 
presenta os trazos típicos dun clima temperado 
de zona do interior, con influencias oceánicas que 
penetran a través do Ulla, favorecendo un réxime 
pluviométrico abundante (entre 1400-1900mm 
anuais), o que non impide un acusado mínimo 
estival, dado que no verán só cae arredor do 10-
12% das precipitacións. As temperaturas medias 
anuais son relativamente suaves, e a amplitude 
térmica xira arredor dos 10 ºC, o afastamento da 
costa determina unhas temperaturas invernais 
que prolongan o período con riscos de xeada 
entre outubro e abril, aínda que os valores de 
temperatura media non difiren moito doutras 
estacións situadas na costa.  

No tocante á estrutura administrativa, o Ulla 
Tambre Mandeo compóñeno nove municipios pertencentes a tres comarcas, Melide e 
Arzúa e Betanzos.  No territorio existen un total de 137 parroquias, divididas, a súa vez, en 
1.225 entidades singulares, das que 294 núcleos de poboación (máis de 10 casas ou 50 
habitantes) e 931 son lugares diseminados. Mentres que o número de concellos, de 
parroquias e de núcleos de poboación supoñen un peso relativo con respecto a Galicia de 
preto do 3%, ó igual que a superficie total en km2, as entidades singulares e os 

   Fonte: www.agader.xunta.es  
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diseminados teñen un peso relativo maior, o que fala dunha importante dispersión da 
poboación. Estes datos reflíctense na táboa seguinte: 

Táboa 1. Entidades e núcleos de poboación de Galicia e do Ulla Tambre Mandeo. 

 
Concellos Parroquias Entidades singulares 

Galicia 315 3.772 
Total Núcleos poboación Diseminados 

30.212 10.296 20.592 

UTM 9 137 1.225 294 931 

 
2,86% 3,63% 4,05% 2,86% 4,52% 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE  

1.2. Infraestruturas 

En canto á rede viaria, a rede nacional está representada polas estradas N-547 Lugo-
Santiago que atravesa O Pino, Arzúa e Melide e a N-634 que, desde o límite municipal de O 
Pino na Lavacolla enlaza coa N-VI, pasando por Vilasantar. 

No territorio non hai autovías, nin autoestradas nin vías rápidas. Ambas nacionais 
funcionan como estradas principais á 
espera da habilitación da totalidade da 
autovía A54 que unirá Lugo e Santiago, 
seguindo un trazado similar ó da N-
547. 

Como se aprecia no mapa, outras 
estradas conectan o territorio e 
condicionan as relacións sociais e 
económicas. 

Os concellos situados máis ó sur 
conectan coa N-547 e acceden 
principalmente a Santiago, mentres 
que os do norte acceden á N-547 e a N-
VI cara Coruña ou Lugo. 

Máis concretamente, Touro conéctase 

con Boqueixón, o Pino (onde conecta 
coa N-547 de acceso á Santiago), Arzúa 
e coa comarca do Deza, na provincia de 

Pontevedra a través da rede provincial de estradas. 

Unha vía autonómica de bastante tránsito conecta Melide e Vilasantar con Betanzos e 
Coruña e coa N-634 polo norte, e con Agolada polo sur, onde se une á N-640. Esta estrada 
autonómica é, xunto coa estrada a Arzúa, a principal vía de comunicación do Concello de 
Santiso. Tamén unha das principais saídas de Sobrado dos Monxes e Boimorto, por 
proximidade xeográfica e por enlazar coas nacionais. Toques, pola súa parte, utiliza, 
principalmente, á vía provincial que leva a Melide.  

No territorio non hai estacións de tren, as máis próximas atópanse en Santiago (a escasos 
quilómetros do Concello do Pino) e en Curtis, ó norte de Vilasantar e Sobrado.  

O aeroporto de Lavacolla está parcialmente situado no Concello do Pino, o que nos dá 
unha idea da súa proximidade. 

Fonte: www.eforestal.com 
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Outros trazados que vertebran o conxunto do territorio e supoñen un potencial 
económico, social e cultural sen parangón son as distintas vertentes oficiais do Camiño de 
Santiago. Desde o máis coñecido e internacional Camiño Francés (Melide, Arzúa, O Pino) 
ata os de carácter menos transitados do Norte, o cal discorre por Sobrado, e o Primitivo, o 
cal fai a súa aparición na provincia por Toques, ata confluír co Francés en Arzúa e Melide, 
respectivamente. 

Respecto ó chan industrial, no noso territorio hai dous polígonos industriais, o da 
Madanela en Melide e o de Arzúa, ambos con parcelas dispoñibles de titularidade pública. 
Touro conta cun parque empresarial de titularidade privada, propiedade de Francisco 
Gómez y Cía que aínda non ten empresas asentadas nel. Ademais, o Concello do Pino ten 
proxectado dende fai anos un polígono empresarial o carón da autovía que leva a Santiago, 
non obstante a crise e outros problemas están freando a súa posta en marcha. 

É de destacar o conxunto de empresas asentadas na mina entre Touro e o Pino que 
conforman un conglomerado no que se relacionan, utilizando uns os residuos de outras 
como materias primas. A matriz e Francisco Gómez. Estas empresas teñen un marcado 
carácter innovador. Tamén se asenta na mina a spin-off Galchimia, do sector químico. 

1.3. Patrimonio 

1.3.1. Patrimonio natural 

1.3.1.1. Rede Natura 2000 

O Ulla Tambre Mandeo conta cun total aproximado do 6,31% da súa superficie baixo a 
figura de protección oficial do medio Rede Natura 20001, encamiñada á conservación de 
hábitats e da fauna e flora silvestres máis importantes. 

A nivel desagregado, os nove concellos integrantes presentan diferenzas palpables. Así, 
mentres existen concellos do UTM que non contan con ningún tipo de figura de protección 
oficial como pode ser o caso de Vilasantar ou Arzúa, outros vense afectados pola Rede 
Natura nunha gran parte da súa superficie, como pode ser o concello de Toques con máis 
do 40%. 

Táboa 2. Superficie afectada por algunha figura oficial de protección do medio nos 
distintos concellos do Ulla Tambre Mandeo. 

Total superficie (Has) RGEP RN2000 % 
UTM 91.160 5.750 5.750 6,31% 

Arzúa 15.550 - - 0,00% 
Boimorto 8.230 - - 0,00% 
Melide 10.130 1.373,27 1.373,27 13,56% 
Pino, O 13.210 38,65 38,65 0,29% 
Santiso 6.740 1.079,54 1.079,54 16,02% 
Sobrado 12.060 - - 0,00% 
Toques 7.790 3.238,86 3.238,86 41,58% 
Touro 11.530 19,73 19,73 0,17% 
Vilasantar 5.920 - - 0,00% 

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE.  

RGEP: Rede Galega de Espazos Protexidos 

RN2000: Rede Natura 2000 (LICs: Lugares de Importancia Comunitaria) 

                                                 
1 Anexo I. Cartografía das tres zonas ZEC Rede Natura 2000 que afectan ó UTM 
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A existencia da Rede Natura 2000 no territorio, a cal se define como unha figura moi 
intervencionista, xoga un papel controvertido no territorio, pois, aínda que é garantía de 
protección e conservación para un medio singular de alto valor natural, inflúe 
definitivamente nos usos económicos e sociais do territorio afectado, dotándoo de rixidez. 
As Zonas de Especial Conservación actuais asimilan tanto os Lugares de Interese 
Comunitario (LICs) como as Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs), en virtude do 
actual Decreto 37/2014, de 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de 

conservación ós lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director 

da Rede Natura 2000 de Galicia. Tres son as ZEC que afectan ó territorio do Ulla Tambre 
Mandeo: 

 - ZEC Serra do Careón (ES1110014), a cal afecta 
territorialmente ós concellos de Toques, Melide e 
Santiso. Un dos elementos destacados dentro do 
contorno delimitado por esta figura de protección, 
polo seu alto valor paisaxístico, e tamén natural, de 
cara á súa conservación e potencialidade de cara ó 
turismo; é a Fervenza das Brañas. Atópase na 
parroquia de Brañas, pertencente ó concello de 
Toques, onde o río Furelos cae desde preto de 
corenta metros, cun antigo muíño como testemuña, 
para continuar a súa viaxe cara ó río Ulla. 

- ZEC Río Tambre (ES1110016), a cal afecta territorialmente ó concello de O Pino. 

- ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza (ES1140001), a cal afecta territorialmente ó concello de 
Touro. Neste municipio, o Ulla conta cunha ben conservada ribeira, na cal se atopa un 
auténtico bosque de vexetación autóctona (fento real, bidueiros, acivros, abeleiras, etc.), 
unha variada fauna fluvial, antigos sobreirais, 
patrimonio etnográfico propio da zona como as 
pesqueiras ou ouriceiras, para a recollida e almacenaxe 
da castaña así como lugares senlleiros no curso do río 
como pode ser o Salto das Pombas ou o meandro do 
Pozo do Pego. Todo elo, facilmente visitable pola 
existencia de dúas consolidadas rutas de sendeirismo 
homologadas (PRG121 e PRG93). 

1.3.1.2. Reserva da Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo 

Recentemente, foi declarada pola UNESCO a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo, da que o territorio do Concello de Sobrado forma parte, o cal supón un 
elemento máis de protección do medio do mesmo, así como un novo recurso para o 
desenvolvemento local. As Reservas da Biosfera constitúen lugares excepcionais para a 
investigación, a observación a longo prazo, a formación, a educación e a sensibilización do 
público, permitindo ao mesmo 
tempo que as comunidades locais 
participen plenamente na 
conservación e o uso sostible dos 
recursos. Considera que tamén 
constitúen lugares de 
demostración e polos de acción no 
marco das políticas de 
desenvolvemento rexional e de 
ordenamento do territorio.  
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Como elemento senlleiro dentro desta figura de recoñecemento natural, destácase a lagoa 
de Sobrado. De orixe artificial, creada pola comunidade de monxes do Mosteiro no século 
XVI coa unión do canle de varios regatos, co obxectivo de abastecerse de regadío e pesca, 
na actualidade é un dos humidais máis recoñecidos da xeografía galega tanto pola súa flora 
como pola súa avifauna.  

1.3.2. Patrimonio cultural 

Un dos recursos máis importantes que presenta o territorio, o Camiño de Santiago 
Francés, foi declarado Patrimonio da Humanidade no ano 1993. No pasado ano 2015, a 
UNESCO decidiu ampliar a catalogación deste ben cultural, coa denominación Camiños de 
Santiago de Compostela ós camiños do norte, tanto o Norte como o Primitivo, ambos con 
trazado nos concellos do Ulla Tambre Mandeo. Este recoñecemento internacional ven a 
consolidar a importancia en termos culturais e patrimoniais destas vías de peregrinación. 

1.3.2.1. Bens de Interese Cultural 

Por outra banda, o territorio do Ulla Tambre Mandeo conta con numerosos elementos 
patrimoniais culturais e históricos recollidos na Relación de Bens de Interese Cultural2. 
Aínda que neste inventario se recollen bens patrimoniais de alta repercusión social polo 
seu valor arquitectónico e histórico, en moitos casos, mesmo a poboación os descoñece 
pola súa temperá catalogación e inexistentes actividades ou actuacións sobre os mesmos. 

- Igrexa de San Antolín de Toques, declarado 
Monumento Histórico e Zona Arqueolóxica. De 
orixe prerrománica, con elementos do século VII, a 
nave é o único que se conserva do centro monacal 
benedictino que se fundou posteriormente no 
século X. Está considerado un dos máis antigos de 
Galicia e a primeira proba da chegada da orde 
benedictina á Comunidade con base en 
documentación histórica do ano 1.067 d. C.  

- A Igrexa de Santa María de Mezonzo, en 
Vilasantar, declarada Monumento 
Histórico-Artístico. Ó igual que no caso de 
San Antolín, a igrexa románica de Santa 
María de Mezondo, é o único que se 
conserva do mosteiro fundado no século IX 
polo abade Reterico. É unha excelente 
mostra do románico galego e nela profesou 
como monxe, antes de ser abade do 
Mosteiro de Sobrado e Bispo de Iria Flavia e Compostela, San Pedro de Mezonzo, autor da 
Salve Regina.  

Por outra banda, e relacionado tamén co centro monacal 
existente pola súa posible orixe nesta época, a poucos metros 
da Igrexa de Mezonzo e á beira do río Gándara, afluente do 
Tambre, atópase o Batán de Mezonzo; un dos poucos que se 
conserva no territorio galego, e español, o cal estivo en pleno 
funcionamento ata o ano 1954. Xunto co muíño de gran 
restaurado no meso lugar e os restos dun antigo mazadoiro do 
liño, compoñen un conxunto etnográfico visitable único. 

                                                 
2 Anexo II. Bens de Interese Cultural dos concellos integrantes do Ulla Tambre Mandeo. 
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- Mosteiro de Sobrado dos Monxes, declarado Monumento 
Histórico-Artístico e Patrimonio da Humanidade pola 
UNESCO. Fundado no ano 952 polos Condes de Présaras, 
nos seus inicios a súa advocación era a de San Salvador e a 
orde monacal era a benedictina. No ano 1142, despois dun 
tempo de abandono, asentouse unha comunidade 
cisterciense, sendo o primeiro da orde na Península 
Ibérica, época do seu maior esplendor e poder no tocante a 
actividade e ás terras posuídas. O mosteiro conserva a 
Igrexa, de estilo barroco do século XVII, así como boa parte 
das dependencias monacais: claustro dos peregrinos 
(dedicado actualmente á hospedería, claustro grande, 
claustro dos medallóns (orixinal do císter do século XIII 
pero totalmente reconstruído nos séculos XVI e XVII), 
refectorio, biblioteca, sacristía, sala capitular e cociña; as 
dúas últimas da súa época medieval. A escasos kilómetros y de importancia patrimonial 
capital, se encuentra el Campamento Romano de Ciadella, del siglo I, asentamiento de la I 
Cohors Celtiberorum, el más grande en extensión de la Península Ibérica. 

- Casco Vello de Melide e Obra Pía de Santo Antón, en Melide. 
En pleno casco vello de Melide atópase a chamada Praza do 
Convento, na que se sitúan importantes elementos 
patrimoniais da vila melidá. Por unha banda, a Igrexa de 
Sancti Spiritus, erixida no ano 1498 por D. Sancho Sánchez de 
Ulloa, pertenceu ó desaparecido mosteiro ou convento da 
Orde Terceira de San Francisco, da antiga igrexa só se 
conserva a pequena capela lateral do Santo Cristo. Na parte 
oeste da Praza atópase o pazo de estilo barroco, xunto coa 
capela coñecida como a Obra Pía de Santo Antón, fundado no 
1671 polo arcebispo de orixe melidense D. Mateo Segade 

Bugueiro. Actualmente e desde 1960, ocupan o edificio as dependencias municipais, 
conservándose só a fachada do edificio orixinal. Fóra da praza, pero a escasos metros 
nunha das rúas adxacentes, localízase no antigo Hospital de Peregrinos o Museo da Terra 
de Melide, fundado no ano 1978 para a divulgación da cultura e patrimonio da comarca. 
Conta cunha importante mostra de arqueoloxía castrexa e romana da contorna, así como 
outras coleccións de carácter etnográfico. 

- Encoro de Portodemouros: ferri e Museo Vivente do Mel. O embalse de Portodemouros, 
na conca do río Ulla, asolaga, entre outros, ós concellos de Arzúa e Santiso, desde un dos 
lugares deste último, Beigondo, conta cun servizo de ferri gratuíto que o enlaza co veciño 
concello pontevedrés de Vila de Cruces; o único de augas interiores de Galicia. A presa foi 
construída no ano 1967 para a produción de enerxía 
hidroeléctrica, dez anos despois e debido á incomunicación á 
que quedaron expostas varias aldeas da contorna, comeza a 
operar o servizo de ferri. Á beira do embalse, no concello de 
Arzúa, localízase o Museo Vivente do Mel, proxecto estrela do 
Leader I no territorio, aínda está en funcionamento tanto na 
súa faceta divulgativa como produtora.   
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2. RECURSOS HUMANOS 

2.1. Poboación e evolución temporal 

O territorio do Ulla Tambre Mandeo conta no ano 2014 cun total de 30.758 habitantes 
segundo as series históricas de poboación do Instituto Galego de Estatística, o que supón 
un descenso do 9,24% nos últimos dez anos. Mentres tanto, a nivel galego o retroceso no 
mesmo período acada un 0,49% e a serie de datos provincial, pola contra, amosa unha 
mellora global cun aumento da poboación do 0,54%, o cal está relacionado sen dúbida, coa 
progresiva concentración da poboación galega nos concellos do cinto atlántico. 

Táboa 3. Poboación, en número de habitantes, dos concellos integrantes do Ulla Tambre 
Mandeo. Ano 2014 

Concello Habitantes 
Melide 7.578 
Arzúa 6.261 
O Pino 4.680 
Touro 3.853 
Boimorto 2.115 
Sobrado 1.965 
Santiso 1.742 
Vilasantar 1.316 
Toques 1.248 
TOTAL 30.758 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. 

Táboa 4. Series de poboación, en número de habitantes, para o UTM, . Período 2005-2014. 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variaci
Galicia 2.762.1

98 
2.767.5

24 
2.772.5

33 
2.784.1

69 
2.796.0

89 
2.797.6

53 
2.795.4

22 
2.781.4

98 
2.765.9

40 
2.748.6

95 
-0,49% 

A Coruña 1.126.7
07 

1.129.1
41 

1.132.7
92 

1.139.1
21 

1.145.4
88 

1.146.4
58 

1.147.1
24 

1.143.9
11 

1.138.1
61 

1.132.7
35 

0,54% 

Melide 7.866 7.931 7.916 7.901 7.874 7.838 7.824 7.502 7.313 7.578 -3,66% 

Pino, O 4.901 4.885 4.832 4.782 4.710 4.718 4.743 4.732 4.708 4.680 -4,51% 

Arzúa 6.602 6.532 6.529 6.484 6.490 6.409 6.328 6.315 6.276 6.261 -5,17% 

UTM 33.888 33.592 33.262 32.872 32.560 32.249 31.881 31.273 30.798 30.758 -9,24% 

Boimorto 2.461 2.410 2.370 2.348 2.288 2.271 2.211 2.200 2.154 2.115 -14,06% 

Vilasantar 1.538 1.496 1.469 1.432 1.415 1.406 1.380 1.368 1.362 1.316 -14,43% 

Touro 4.532 4.448 4.353 4.266 4.230 4.151 4.082 3.979 3.919 3.853 -14,98% 

Toques 1.512 1.485 1.447 1.416 1.405 1.387 1.343 1.302 1.265 1.248 -17,46% 

Sobrado 2.316 2.289 2.244 2.208 2.168 2.139 2.087 2.037 2.016 1.965 -15,16% 
Santiso 2.160 2.116 2.102 2.035 1.980 1.930 1.883 1.838 1.785 1.742 -19,35% 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE 

Esta recesión demográfica é significativa sobre todo tendo en conta a posición central do 
territorio na comunidade galega. A tendencia é xeneralizada no territorio no período 
estudado, agás no caso de Melide, que logra un pequeno repunte no ano 2013. Os datos 
máis negativos son os do concello de Santiso, superando a cifra do 19%, seguido de 
Toques, Sobrado, Boimorto e Touro. 

Figura 1. Tendencia demográfica dos municipios do UTM no período 2005-2014. Base 
100=2005. 
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Fonte: elaboración propia con datos do IGE 

A importancia desta caída tamén se deixa ver no peso relativo da poboación deste 
territorio con relación ó total provincial e galego; se no ano 2005, a nivel de poboación, o 
territorio significaba o 3,40% do total provincial e o 1,39% do total autonómico; para o 
2014 estes valores descenden ata o 3,07% e o 1,27% respectivamente. 

2.2. Estrutura 

A despoboación do territorio do UTM faise evidente ó analizar distintos indicadores 
demográficos, entre eles, a densidade de poboación.  

Tal e como se reflicte na táboa seguinte, mentres que no total de Galicia se acada unha 
densidade de preto de 93 hab/km2, e mesmo maior no caso provincial de preto de 143 
hab./km2, os datos para o territorio do UTM son amplamente máis baixos, con densidades 
de poboación entre os 41,8 hab/km2 no mellor dos concellos, Arzúa, e os 19,2 hab/km2 
como peor resultado, no caso de Sobrado dos Monxes. O que redunda nunha densidade do 
UTM do 33,75 hab/km2. Ademais, froito da tendencia negativa poboacional o dato 
empeora se comparamos os índices actuais cos de fai unha década. 

Táboa 5. Principais indicadores demográficos para o Galicia, A Coruña e os concellos do 
Ulla Tambre Mandeo. Anos 2005 e 2014. 

Galicia A Coruña Arzúa Boimorto Melide O Pino Santiso Sobrado Toques Touro Vilasantar 

2005 

Densidade de poboación 93,4 139,6 41,8 29,8 77,2 36,1 31,9 19,2 19,7 39,6 22,9 

Idade media no 1 de xaneiro 43,7 43,4 46,6 49,3 45,2 46,7 49,6 50,4 48,5 46,7 49,3 

% de poboación menor de 20 anos 16,4 16,2 14,9 12,7 15,9 15,3 12,7 12,5 12,7 15 11,8 

% de poboación entre 20 e 64 anos 62,3 63,7 58,6 54,4 59,5 58,8 55,2 53,9 57,2 57,7 57,3 

% de poboación de 65 e máis anos 21,2 20,1 26,5 32,9 24,6 25,9 32,1 33,6 30,1 27,3 30,9 

Índice de envellecemento 129,2 124 177,8 258,2 154,3 169,3 252,5 269,2 237,6 182,4 261,9 

Índice de sobreenvellecemento 12,3 11,5 12,4 11,7 14,4 15,5 11,7 13,5 10,6 12,8 14 

Índice de dependencia global 48,5 45,9 56,8 70,9 54,7 55,4 68,3 72,3 63,1 60,1 64 

Índice de dependencia xuvenil 17 16,5 15,2 14,7 16,7 15,1 14,4 14,4 14 16,3 13,3 

Índice de dependencia senil 31,5 29,3 41,6 56,2 38 40,2 53,9 57,9 49,2 43,8 50,7 

Índ. estrutura da pob en idade activa 92,8 93,7 107,6 101,1 91,1 105,4 113,4 128,2 107 97 117,6 
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Índ. recambio da pob en idade activa 113,5 117,6 114,7 130,5 105,8 109,2 173,4 160,1 123,7 119,2 187,3 

2014 

Densidade de poboación 92,9 142,6 40,1 26 77,9 36,1 26,6 16,7 16,8 35,1 23 

Idade media no 1 de xaneiro 45,9 45,6 49,6 53,4 47,1 48,5 54 55,1 52,9 50,8 54,9 

% de poboación menor de 20 anos 15,8 15,9 12,6 9,4 14,8 13,2 9,2 8,3 9,3 11,7 8,8 

% de poboación entre 20 e 64 anos 60,7 61,3 57,7 55,7 59,1 60,2 53 53,1 57,6 56,8 52,4 

%de poboación de 65 e máis anos 23,6 22,9 29,7 34,9 26,1 26,6 37,8 38,6 33,1 31,4 38,8 

Índice de envellecemento 149,3 144,1 235,8 371,6 176,6 201,9 410,8 463,4 357,8 267,8 439 

Índice de sobreenvellecemento 16 14,8 17,7 20,6 18,3 23,4 18 19,7 22,5 17,5 20,7 

Índice de dependencia global 55,1 53,9 64,5 70,1 59,8 56,8 77 76,9 64,6 64,9 80,9 

Índice de dependencia xuvenil 18,5 18,7 15,7 10,7 18 15 10,1 8,7 10,1 13,1 10,7 

Índice de dependencia senil 36,5 35,2 48,8 59,3 41,8 41,7 66,9 68,2 54,5 51,9 70,2 

Índ. estrutura da pob en idade activa 122,4 124 134,7 159,9 121,8 122,5 147,4 154,4 163 139,1 180,6 

Índ. recambio da pob en idade activa 160,7 165,7 196 192,2 161,4 190 203,7 175,2 217,6 160,9 188,2 

Fonte: elaboración propia con datos do IGE 

Ó caracterizar a estrutura da poboación existente, as conclusións falan dunha poboación 
envellecida, con índices moi elevados en todos os concellos integrantes do UTM e dobran 
en temos xerais o valor acadado tanto no eido galego como no provincial. Un caso extremo 
é o de Sobrado, onde por cada persoa menor de 20 anos viven case 5 maiores de 65 anos. 
Os indicadores dos distintos municipios empeoran co paso do tempo en todos os casos. 
Pódese observar graficamente nas pirámides de poboación construídas cos datos dos 
últimos Censos de Poboación, anos 2001 e 2011, que se reflicten a continuación. 

Figura 2. Pirámide de poboación do UTM. Ano 2001. 

  

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. 
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Figura 3. Pirámide de poboación do UTM. Ano 2011. 

 

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE 

Por outra banda, o índice de recambio da poboación activa, a través do cal se pode medir a 
capacidade dun territorio para substituír ás persoas que se van xubilando, acada un valor 
de 182,3 no UTM para o 2014, é dicir, por cada persoa no tramo de idade de 15-19 anos, 
potencial poboación activa, viven no UTM 1,8 persoas próximas á xubilación, no tramo de 
60-64 anos. 

As mesmas conclusións se derivan da evolución do crecemento vexetativo do territorio, 
cunha tendencia negativa froito do mantemento máis ou menos constante do número de 
nacementos e do continuo crecemento do número de defuncións, acadando o peor dato do 
período analizado no ano 2010, a partir do cal se suaviza a tendencia. 

Figura 4. Número de nacementos e defuncións no UTM. Taxas de natalidade, mortalidade e 
crecemento vexetativo. Período 2005-2014. 

 

Fonte: elaboración propia con datos do IGE 
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No tocante ós saldos migratorios3, pódense observar desagregados no Anexo III mais as 
principais conclusións que se derivan da análise dos datos poden sintetizarse na seguinte 
táboa de saldos migratorios globais, así como na figura do saldo por municipios. 

Táboa 6. Saldos migratorios do UTM. Período 2005-2013. 

Período 

SALDO INTERNO SALDO EXTERNO 
TOTA

L Intraprovinci
al 

Co resto de 
Galicia 

Total 
Co resto de 

España 
Co 

estranxeiro 
Total 

2005 -103 7 -96 -4 54 50 -46 
2006 -169 10 -159 35 88 123 -36 
2007 -151 -35 -186 34 62 96 -90 
2008 -142 -18 -160 41 83 124 -36 
2009 -26 -3 -29 23 35 58 29 
2010 -29 -33 -62 30 42 72 10 
2011 -18 36 18 63 86 149 167 
2012 -50 -1 -51 61 17 78 27 
2013 -66 31 -35 27 19 46 11 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. 

Figura. Saldo migratorio total nos municipios do UTM. Período 2005-2013 

 

 Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE 

Mediante a súa análise, pódese concluír: 

- En Arzúa prodúcese un saldo migratorio interno negativo, a poboación local sae fóra do 
municipio cara outros lugares de Galicia, pero ocorre o contrario co saldo migratorio 
externo, condicionado sobre todo pola inmigración estranxeira, persoas emigrantes 
retornadas na súa maioría. Supón, polo tanto, a saída de persoas en idade de poboación 
activa e a chegada de persoas xa xubiladas que non fortalecen nin a fixación de nova 
poboación no municipio nin o dinamismo económico e produtivo do mesmo. 

                                                 
3 Anexo III. Saldos migratorios nos distintos concellos do UTM 
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- Boimorto e Vilasantar caracterízanse pola mesma situación, máis o seu saldo migratorio 
externo positivo ten moi escasa contía. 

- No caso de Melide, a situación cambia. O municipio presenta un saldo migratorio positivo 
tanto interno como externo, é dicir, establécense no municipio máis persoas das que saen, 
tanto de Galicia como do resto do Estado e do estranxeiro. No caso do saldo interno, pode 
estar moi relacionado co saldo interno negativo que presentan os demais concellos da 
comarca, caracterizados pola súa grande relación económica e social coa cabeceira 
comarcal. Por outra banda, tal e como indican os axentes do territorio, a vivenda en bo 
estado, sobre todo para alugar, é escasa nos concellos máis pequenos, por iso moitas veces 
se recorre a Melide. 

- O Pino presenta unha evolución moi concreta, ó longo dos anos analizados, é no 
subperíodo no que se deixa sentir a crise económica aquel no que presenta saldo 
migratorio positivo interno, mentres que no resto dos anos ten un carácter negativo, se 
ben moi mínimo. No tocante ó saldo externo, presenta sempre un valor positivo coa 
especificidade que é o único concello no que ten unha importancia similar a inmigración 
do resto de España que a do estranxeiro. 

- Santiso, Sobrado, Toques e Touro presentan a mesma situación: un saldo migratorio 
interno negativo durante todo o período. Polo cal, parte do problema demográfico 
explícase pola incapacidade destes concellos de fixar poboación. No caso dos tres 
primeiros pode gardar relación coa forte relación económica e de servizos que gardan coa 
cabeceira comarcal, Melide, mentres que o caso de Touro pode estar influído pola 
proximidade a Santiago de Compostela. Ademais, nos catro concellos o saldo migratorio 
externo é positivo pero de moi escasa contía, agás no concello de Touro que ten máis 
entidade. 

Polo tanto, como síntese deste capítulo pódese concluír a existencia dunha forte caída de 
poboación tanto pola propia estrutura demográfica cun alto nivel de envellecemento como 
pola incapacidade de fixar poboación unha vez analizados os saldos migratorios. 

3. ECONOMÍA E TECIDO EMPRESARIAL 

3.1. Estrutura sectorial 

O territorio do GDR Ulla Tambre Mandeo conta cunha economía terciarizada ó igual que o 
resto de Galicia, propia dos países desenvolvidos. Non obstante, aínda presenta as 
características que lle confire o feito de ser un conxunto de concellos do interior galego e 
que o afastan da media do país en canto á súa estrutura sectorial. Analizando os datos da 
poboación activa do último censo de poboación no ano 2011, reflíctese que na súa 
estrutura produtiva, a aportación do sector primario é claramente importante, roldando o 
21%, porcentaxe que triplica o valor galego. No tocante ó sector da construción, presenta 
un peso relativo lixeiramente superior no caso do UTM mentres que o sector servizos e, 
sobre todo, o sector industrial teñen un peso moito máis reducido no Ulla Tambre Mandeo 
en relación a Galicia; froito da súa tardía e descontinua industrialización. 

Figura 6. Poboación ocupada por sectores económicos no UTM e en Galicia. Ano 2011. 
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Fonte: elaboración propia con datos IGE

Os valores entre concellos revelan unha estrutura moi parecida, incluso máis extrema con 
concellos como os de Toques, Boimorto ou Vilasantar onde o sector primario supón o 
emprego de máis do 30% da poboación; coa excepción dos concellos de 
Pino, onde conflúen a súa condición de pequenos concellos coa existencia de polígonos 
industriais consolidados nos dous primeiros casos, e a preeminencia do sector servizos 
dun concello en pleno Camiño de Santiago nos tres casos.

Os datos máis actualizados que existen en relación con este asunto son as afiliacións á 
Seguridade Social. As conclusións non distan moito das extraídas das gráficas anteriores. 
No Ulla Tambre Mandeo apréciase un peso moito maior da agricultura no número de 
afiliacións en relación ó caso galego, máis do triplo, en detrimento do sector servizos.

Figura 7. Distribución das afiliacións á Seguridade Social segundo sector económico. Datos 
para decembro de 2014. 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE

Analizando o peso relativo dos sectores produtivos en función do Valor Engadido Bruto 
xerado, os datos amosan plena coherencia. Se ben estes datos só están desagregados a 
nivel comarcal, polo cal só se reflicte a información gráfica dos resultados das coma
Arzúa e Melide, son facilmente extrapolables para o concello de Vilasantar.

Figura 8. Peso relativo dos sectores económicos en función do VEB para as comarcas de 
Arzúa, Melide e o total de Galicia. Ano 2012. 
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Fonte: elaboración propia datos IGE

A análise do número de empresas segundo a rama de actividade na que se inscriben serve 
para rematar de caracterizar a estrutura sectorial do Ulla Tambre Mandeo, pois o 
directorio de empresas censadas
recollido neste capítulo así como o dato para Galicia. 

3.1.1. Sector agrario e forestal

A reforma da PAC 2014-2020 mantén os pagos directos como instrumento principal de 
axuda á renda dos agricultores, axudas que se abonan directamente ás persoas 
agricultoras, as cales supoñen máis dos dous terzos do orzamento agrícola e, de media, o 
24% da renda agraria. Aínda así, modifica a súa estrutura, na busca dunha maior equidade 
e implicación ecolóxica para impulsar unha agricultura activa, competitiva e sostibl

Os pagos directos por hectárea cultivada e cabeza de gando introdúcense por primeira vez 
no 1992 coa reforma McSharry para compensar ós agricultores pola redución do sistema 
de sostemento de prezos, nunha época na que xa se buscaba reducir os incentivos
produción e adaptar a PAC ós requirimentos da Organización Mundial de Comercio. No 
1999, a Axenda 2000 profunda no desmantelamento da política de prezos e avanza no 
establecemento de axudas directas á renda; catro anos máis tarde introdúcese no réxime 
dos pagos o desacoplamento e a condicionalidade para recibir as axudas para conseguir de 
forma definitiva un sector agrario máis orientado ó mercado e competitivo. Deste xeito, 
dáse o paso definitivo para desvincular os pagos da PAC da produción.

Na actualidade estes pagos contribúen de maneira notable ó sostemento das rendas 
agrarias pero a súa relación con factores históricos en determinados países e a súa 
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datos IGE 

A análise do número de empresas segundo a rama de actividade na que se inscriben serve 
para rematar de caracterizar a estrutura sectorial do Ulla Tambre Mandeo, pois o 
directorio de empresas censadas4 no total dos nove concellos amosa plena coher
recollido neste capítulo así como o dato para Galicia.  
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2020 mantén os pagos directos como instrumento principal de 
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24% da renda agraria. Aínda así, modifica a súa estrutura, na busca dunha maior equidade 
e implicación ecolóxica para impulsar unha agricultura activa, competitiva e sostible. 
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no 1992 coa reforma McSharry para compensar ós agricultores pola redución do sistema 
de sostemento de prezos, nunha época na que xa se buscaba reducir os incentivos á 
produción e adaptar a PAC ós requirimentos da Organización Mundial de Comercio. No 
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desvinculación da persecución doutros obxectivos como os medioambientais fan necesaria 
a súa redefinición, de xeito que gocen dunha maior lexitimidade e se caractericen por unha 
maior equidade. 

Desde xaneiro de 2015, o novo modelo está composto por un pago básico por hectárea, un 
pago verde pola realización de prácticas ambientais beneficiosas e unha serie de pagos 
adicionais por determinados factores: agricultores mozos, pago redistributivo polas 
primeiras hectáreas, zonas limitadas por condicionantes naturais e un réxime especial 
para pequenos agricultores; o que fai necesarios que as explotacións se adapten para 
continuar sendo beneficiarias das axudas. 

O novo sistema de pagos directos 

A nova PAC ten como obxectivos estratéxicos: garantir unha produción viable de 
alimentos e satisfacer a demanda mundial, xestionar os recursos naturais de modo sostible 
e adoptar medidas para facer fronte ó cambio climático e acadar un desenvolvemento 
territorial equilibrado orientado á diversificación da economía rural e á mellora da 
calidade de vida. No novo período aínda que se mantén a estrutura formal dos dous piares, 
na aplicación, a diferenza non está tan clara como o demostra a posibilidade que se lles 
brinda ós Estados de mover fondos entre piares. 

No tocante ó primeiro piar, unha cuestión previa á aplicación foi a de establecer quen tiña 
dereito a percibir eses novos pagos. O Regulamento permite incorporar a persoas que, 
polas súas producións tradicionais, non percibían pagos, aínda que tamén permite limitar 
o número de hectáreas admisibles para a asignación do pago básico; opción que escolleu 
España para manter certo valor medio dos pagos. Esta nova estrutura de pagos aplicarase 
a todas as persoas interesadas agás aquelas que cobran menos de 1.250€ anuais, que 
poderán acollerse voluntariamente ó réxime simplificado de pequenos agricultores. 
Ademais, para simplificar a xestión, non se concederán pagos directos se o importe 
solicitado é menor de 100€ ou a superficie elixible inferior a unha hectárea, con certa 
marxe de manobra para os Estados. Por outra banda, para aqueles grandes perceptores de 
pagos, para os cales se establecía o “capping”, reducións progresivas na concesión de 
axudas segundo o total recibido ata un determinado máximo, quedou reducido a un 
recorte do 5% para os que reciban máis de 150.000 €. 

O pago único por explotación desaparece e substitúese por un sistema de pagos 
multifuncional, algúns con carácter obrigatorio para os Estados membros e outros, 
voluntario. Ademais, en aras dunha maior lexitimidade, restrínxese a percepción dos 
pagos directos ós que sexan agricultores activos, en España, é considerado un agricultor 
activo aquel cuxas axudas directas supoñan máis dun 80% do total dos ingresos agrarios, 
sempre que se supere o límite dos 1.250 € anuais. 

Réxime de pago básico 

O pago básico, de carácter obrigatorio, constitúe o apoio máis importante á renda dos 
agricultores na programación 2014-2020; comezarán a aplicarse no 2015 para aqueles 
que os recibiran no ano 2013 coa cifra de hectáreas declaradas ese ano como máximo 
admisible. 
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Un dos obxectivos da reforma é conseguir unha maior lexitimidade dos pagos, eliminando 
o compoñente histórico que inflúe no seu cobro e da lugar a enormes diferenzas entre 
países, rexións e beneficiarios. Para conseguilo, establécese o sistema de converxencia 
interna segundo o cal, para o 2019, os dereitos de pago deben ter un valor uniforme 
dentro dun mesmo Estado membro ou rexión. Ó igual que noutros casos, dáse ós Estados 
membros para aplicar esta directriz unha considerable marxe de manobra, de forma que é 
posible que non se consiga; cando menos, no horizonte temporal planificado. Países con 
sistemas históricos como Francia, Italia ou España tenden a optar pola converxencia 
parcial; España, en especial, ten o obxectivo declarado de minimizar a converxencia, ó que 
a axuda tamén o sistema rexionalizado. Este sistema ten como inconveniente que 
perduran as diferenzas nos cobros percibidos entre beneficiarios e como aspecto positivo 
a implementación do sistema a nivel nacional, o que facilitará o procedemento de 
converxencia nun futuro. 

Réxime de pago verde 

O obxectivo é fortalecer o compoñente ambiental e constitúe, xunto co básico e o dos 
xoves agricultores, o conxunto de compoñentes obrigatorios do novo sistema. Cada Estado 
membro debe destinar como mínimo un 30% da súa dotación a este pago. Para 
beneficiarse do mesmo, deberán realizarse prácticas beneficiosas para o clima e o medio 
como: diversificación de cultivos, mantemento de pastos permanentes e mantemento de 
zonas de interese ecolóxico (segundo o definan os Estados Membros). Consideraranse 
equivalentes os cultivos ecolóxicos e os cultivos permanentes. 

Réxime de xoves agricultores 

Intenta minimizar o problema do relevo xeracional, débese destinar un 2% dos límites 
máximo nacionais como pago directo a aqueles que teñen menos de corenta anos, que 
sexan beneficiarios do pago básico e que se implanten por primeira vez nunha explotación 
agraria ou o teñan feito nos últimos cinco anos. 

Axudas a zonas con desvantaxes naturais 

Poderase destinar ata un 5% do teito anual nacional a realizar pagos adicionais ós 
agricultores que se atopen en zonas con limitacións naturais. 

Pago redistributivo 

Trátase dun pago destinado a beneficiar ás pequenas e medianas explotacións co mesmo 
obxectivo que a converxencia pero moito máis potente como instrumento. Pódese optar a 
el e consiste en destinar ata o 30% da dotación anual a conceder pagos adicionais ás 
primeiras 30 Has dunha explotación ou ata a media do tamaño das explotacións. Só o van 
aplicar Francia e Alemaña. 

Pagos acoplados 

Poderán concederse a aqueles sectores ou tipos de agricultura específicos que sexan 
especialmente importantes por razóns económicas, sociais ou medioambientais e que 
estean atravesando situacións difíciles con risco de abandono da actividade. 
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3.1.1.1. Subsector agrario

O sector agrario está composto maioritariamente por explotacións
como se pode deducir do tipo de gando que prima, o gando bovino supón case un 76% do 
total e o principal tipo de cultivo, ó que se destina máis do 96% da terra agrícola, ós 
cultivos forraxeiros para alimentación animal. Constátase d
número de explotacións e un aumento do tamaño das que sobreviven. Aínda así, case o 
56% do total das explotacións teñen menos de 10 hectáreas asociadas, o cal pode supoñer 
un hándicap importante á hora de adaptarse á nova Políti
a Galicia, o tamaño medio das explotacións é maior no UTM, non obstante, hai que ter en 
conta a forte especialización en gando vacún, o que supón unhas necesidades de forraxe 
que ocuparían unha grande extensión, de ser as exp
comparable cunha explotación hortícola ou unha granxa de coellos, por exemplo.

Figura 9. Explotacións agrarias segundo a superficie total (Hectáreas). Censo Agrario 2009

Fonte: elaboración propia a partir de datos 

No tocante ós efectivos de persoal ocupados por explotación, as explotacións do Ulla 
Tambre Mandeo seguen o modelo xeral galego sen grandes diferenzas. Á vista dos datos 
seguen imperando as explotacións de carácter familiar.

Figura 10. Distribución da
Agrario 2009  

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE.
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Subsector agrario 

O sector agrario está composto maioritariamente por explotacións de vacún de leite, tal 
como se pode deducir do tipo de gando que prima, o gando bovino supón case un 76% do 
total e o principal tipo de cultivo, ó que se destina máis do 96% da terra agrícola, ós 
cultivos forraxeiros para alimentación animal. Constátase desde fai anos unha caída do 
número de explotacións e un aumento do tamaño das que sobreviven. Aínda así, case o 
56% do total das explotacións teñen menos de 10 hectáreas asociadas, o cal pode supoñer 
un hándicap importante á hora de adaptarse á nova Política Agraria Común. Con respecto 
a Galicia, o tamaño medio das explotacións é maior no UTM, non obstante, hai que ter en 
conta a forte especialización en gando vacún, o que supón unhas necesidades de forraxe 
que ocuparían unha grande extensión, de ser as explotacións autosuficientes. Non é 
comparable cunha explotación hortícola ou unha granxa de coellos, por exemplo.

Figura 9. Explotacións agrarias segundo a superficie total (Hectáreas). Censo Agrario 2009

    

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 

No tocante ós efectivos de persoal ocupados por explotación, as explotacións do Ulla 
Tambre Mandeo seguen o modelo xeral galego sen grandes diferenzas. Á vista dos datos 
seguen imperando as explotacións de carácter familiar. 

Figura 10. Distribución das explotacións agrarias segundo o número de UTAs. Censo 

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 
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total e o principal tipo de cultivo, ó que se destina máis do 96% da terra agrícola, ós 
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Figura 11. Distribución das explotacións segundo o tipo de gando (Unidades Gandeiras). 
Censo Agrario 2009. 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE.

Figura 12. Distribución das terras labradas segundo os tipos de cultivos (Hectáreas). Censo 
Agrario 2009. 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE.

3.1.1.1.1. Agricultura ecolóxica

O consumo de produtos ecolóxicos medrou de 
situándose o gasto total dos fogares españoles por este concepto en máis de 965 millóns 
de euros no 2013. Cada español, segundo datos do Ministerio de Agricultura, desembolsa 
de media 29 euros ó ano en alimentos c
destinado a alimentación. Lonxe aínda de países como Suiza ou Dinamarca onde a 
cantidade se eleva por riba dos 160 euros. Esta circunstancia provoca que tres cuartas 
partes da produción nacional, procedent
teñan o seu mercado principal en Europa (Alemania, Francia ou Reino Unido son os 
principais destinos) ou incluso nos Estados Unidos, principal comprador mundial de 
productos biolóxicos. Aínda que o  consum
Distribución Alimentaria considera que esta tendencia pode cambiar nos próximos anos 
pois rexístrase un aumento importante da valoración dos consumidores cara esta 
variedade de produtos. 
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Figura 11. Distribución das explotacións segundo o tipo de gando (Unidades Gandeiras). 

a a partir de datos do IGE. 

Figura 12. Distribución das terras labradas segundo os tipos de cultivos (Hectáreas). Censo 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. 

Agricultura ecolóxica 

O consumo de produtos ecolóxicos medrou de forma continua durante os últimos 10 anos, 
situándose o gasto total dos fogares españoles por este concepto en máis de 965 millóns 
de euros no 2013. Cada español, segundo datos do Ministerio de Agricultura, desembolsa 
de media 29 euros ó ano en alimentos certificados como biolóxicos, apenas o 2 % do total 
destinado a alimentación. Lonxe aínda de países como Suiza ou Dinamarca onde a 
cantidade se eleva por riba dos 160 euros. Esta circunstancia provoca que tres cuartas 
partes da produción nacional, procedente dos 2 millóns de hectáreas certificadas en 2012, 
teñan o seu mercado principal en Europa (Alemania, Francia ou Reino Unido son os 
principais destinos) ou incluso nos Estados Unidos, principal comprador mundial de 
productos biolóxicos. Aínda que o  consumo é aínda baixo, o Observatorio de Consumo e 
Distribución Alimentaria considera que esta tendencia pode cambiar nos próximos anos 
pois rexístrase un aumento importante da valoración dos consumidores cara esta 
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Figura 11. Distribución das explotacións segundo o tipo de gando (Unidades Gandeiras). 

 

Figura 12. Distribución das terras labradas segundo os tipos de cultivos (Hectáreas). Censo 
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A produción ecolóxica ten, entre outras cousas, unha desvantaxe con respecto á 
tradicional, e é que ten que pagar unha cota anual por rexistrarse como biolóxica, cunha 
cantidade fixa e outra que vai en función da produción. Isto incrementa os custes dunha, 
xa de por si, menos competitiva actividade, fronte a agricultura tradicional e intensiva. 
Non obstante, a política agraria común ten entre os seus obxectivos levar a cabo prácticas 
agrícolas máis sostibles, polo que as explotacións ecolóxicas pódense beneficiar de máis 
axudas. 

A agricultura ecolóxica estase consolidando como modelo produtivo e como eixe principal 
do desenvolvemento competitivo agroalimentario na zona comunitaria. Actualmente o 
volume de negocio a nivel europeo é de 22.000 millóns de euros ó ano, segundo o estudio 
‘Alimentación ecológica: contexto, visión del sector y perspectivas del consumidor’, 
encargado por el Observatorio de Tendencias de Mercabarna. 

Segundo este estudio, España é un dos países mellor posicionados do sector ecolóxico a 
nivel internacional, o quinto do mundo en superficie destinada a este tipo de cultivo (6.5% 
da súa superficie agrícola) e o segundo da UE en número de explotacións, con máis de 
30.000, seguindo a Italia que ten 45.000. 

Non obstante, dende o 2013, detéctanse síntomas de estancamento na estrutura produtiva 
ecolóxica española (superficie agrícola, número de operadores, etc., só crece lixeiramente 
a área de procesado), sobre todo por falta de transformadores e distribuidores. En cambio, 
a dinámica de crecemento en Cataluña  nos últimos anos está plenamente consolidada e 
mantense a fase expansiva, ante os síntomas de desgaste a nivel estatal. A destacable 
presenza de operadores ecolóxicos (tanto agricultores como, principalmente, 
transformadores e distribuidores) permite que alí se concentre máis dunha quinta parte 
de todo o volume de negocio estatal (210 millóns de euros en 2013, un 38% máis que en 
2012). Ademais nos últimos 3 anos se duplicou o consumo interno en un ano (2012-2013) 
as exportacións á UE pasaron de 20 a 40 millóns de euros. Cataluña é a sexta comunidade 
en número de agricultores (1.988 explotacións) fronte ás 453 galegas que ocupa o oitavo 
lugar, pero é a primeira comunidade en número de maioristas co 44% do total español 
(239 en total fronte a 14 galegos). Outro dato importante é que en Galicia non hai 
exportadores, mentres que en Cataluña hai 16. 

As perspectivas para o positivo desenvolvemento do sector pasan por aumentar o número 
de transformadores e distribuidores, así como por aproveitar a diversidade de canais de 
comercialización existentes (dende o retallista especializado ós lineais da gran 
distribución). Como sucedeu noutros países europeos, se se facilita a dispoñibilidade dos 
produtos ecolóxicos nos centros de compra habituais, como hai un coñecemento previo e 
predisposición por parte das persoas consumidoras cara estes alimentos, a súa demanda 
se incrementa. 

Figura 13. Evolución da produción ecolóxica en España (nº empresas). Período 1991-
2013. 
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Fonte: www.magrama.es  

En Galicia Lugo é a provincia que conta cun maior número de explotacións (92) 
seguida por Pontevedra (81), A Coruña (54) e Ourense (32). Non obstante, se analizamos a 
superficie, Lugo e Ourense contan con cerca de 6.000 hectáreas, mentres que Coruña e 
Pontevedra teñen algo máis de 1.000 hectáreas cada unha. A diferenza estriba, 
principalmente, na superficie destinada a cultivos para alimentación animal, moito máis 
ampla en Ourense e Lugo. A Coruña é a provincia galega con maior superficie destinada á 
hortalizas para consumo humano.

Segundo o rexistro do Craega, o Ulla Tambre Mandeo hai cinco produtores de agricultura 
ecolóxica: 

- en Melide: Lasurgal S.L., transformador e elaborador de leite e produtos lácteos; Manuel 
Ramos Garea, cunha explotación de leite d
horta, cogomelos e froitos do bosque.

- en Vilasantar: Víctor Manuel Boga Vázquez, produtor de horta.

- en Sobrado: con explotacións avícolas, Pablo GarcíaTasende, cunha explotación avícola e 
José Ángel Ares Pintor, que, ademais de ovos, conta con produción de cereais.

3.1.1.2. Subsector forestal

No ano 1992 redactouse o Plan Forestal de Galicia (PFG), un documento básico que 
estableceu un modelo forestal a longo prazo co fin de manter a coherencia nas 
intervencións no monte e nos sectores derivados. 

Tras máis de 20 anos, a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
seus artigos 72 e 73 as paut
Galicia. O grupo de traballo creado polo Consello Forestal de Galicia no ano 2014, para a 
elaboración da revisión do Plan Forestal de Galicia, aportou unha serie de directrices a 
seguir de cara ó modelo forestal galego que se desexa no futuro así como unha serie de 
conclusión sobre o cumprimento dos obxectivos polo PFG do ano 1992. 

A percepción xeral é a dun baixo cumprimento do PFG. Aínda que determinadas medidas 
se cumpriron, como: a creación de
Tecnolóxico da Madeira, o desenvolvemento dos distritos forestais, o desenvolvemento de 
Formación Profesional no eido forestal; noutros ámbitos avanzouse escasamente: no 
desenvolvemento dun servizo pr
forestais, desenvolvemento de axudas públicas efectivas tanto para as asociacións de 
propietarios forestais como para as organizacións industriais, o desenvolvemento da 
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Segundo o rexistro do Craega, o Ulla Tambre Mandeo hai cinco produtores de agricultura 

en Melide: Lasurgal S.L., transformador e elaborador de leite e produtos lácteos; Manuel 
Ramos Garea, cunha explotación de leite de vacún e Santiago Liñeira Casal, produtor de 
horta, cogomelos e froitos do bosque. 

en Vilasantar: Víctor Manuel Boga Vázquez, produtor de horta. 

en Sobrado: con explotacións avícolas, Pablo GarcíaTasende, cunha explotación avícola e 
ntor, que, ademais de ovos, conta con produción de cereais.

Subsector forestal 

No ano 1992 redactouse o Plan Forestal de Galicia (PFG), un documento básico que 
estableceu un modelo forestal a longo prazo co fin de manter a coherencia nas 

onte e nos sectores derivados.  

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, desenvolveu nos 
seus artigos 72 e 73 as pautas para a elaboración ou revisión dun novo Plan Forestal de 
Galicia. O grupo de traballo creado polo Consello Forestal de Galicia no ano 2014, para a 
elaboración da revisión do Plan Forestal de Galicia, aportou unha serie de directrices a 

modelo forestal galego que se desexa no futuro así como unha serie de 
conclusión sobre o cumprimento dos obxectivos polo PFG do ano 1992.  

A percepción xeral é a dun baixo cumprimento do PFG. Aínda que determinadas medidas 
se cumpriron, como: a creación de estudos universitarios forestais, a creación do Centro 
Tecnolóxico da Madeira, o desenvolvemento dos distritos forestais, o desenvolvemento de 
Formación Profesional no eido forestal; noutros ámbitos avanzouse escasamente: no 
desenvolvemento dun servizo profesional e comarcalizado de defensa contra incendios 
forestais, desenvolvemento de axudas públicas efectivas tanto para as asociacións de 
propietarios forestais como para as organizacións industriais, o desenvolvemento da 
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investigación forestal e a mellora xenética de especies, o incremento da produción e 
calidade da madeira galega, a mellora do modelo de ordenación do territorio e propiedade, 
e, por último, a consecución dunha cultura forestal na sociedade galega; o cal é un 
obxectivo prioritario. 

As directrices para a mellora do modelo forestal fan referencia, entre outros aspectos, á 
superficie forestal, que se considera suficiente, aproximadamente dous millóns de 
hectáreas, así como á arborada, a cal se recomenda incrementar e que na actualidade rolda 
preto do 1,5 millóns de hectáreas. Con respecto ás especies plantadas, as aportacións 
oriéntanse cara o incremento das coníferas como as variedades de piñeiro, o mantemento 
ou redución dos eucaliptos (adaptando a produción ás necesidades da industria), e ó 
incremento da superficie dedicada a frondosas caducifolias (castiñeiro, carballo, cerdeira, 
nogueira, freixo e bidueiro), das cales tamén se deber facer un fomento da súa xestión 
activa a través da divulgación das quendas medias, da flexibilización dos trámites 
administrativos relativos ás mesmas e no recoñecemento no prezo do valor da madeira de 
calidade. Do mesmo xeito, tamén se recomenda o fomento da defensa do bosque de 
ribeira. 

Outro dos aspectos ós  que se fai referencia é na necesidade de actuar nos montes veciñais 
en man común, favorecendo a dinamización económica e produtiva das comunidades de 
montes, de xeito que sexan máis activas e eficientes. Por outra banda, recoméndase actuar 
para unha mellor coordinación entre o sector forestal e os espazos protexidos por figuras 
oficiais como pode se a Rede Natura 2000, de xeito que esta non se converta soamente 
nunha serie de restricións ós aproveitamentos forestais. 

No eido dos aproveitamentos forestais distintos do madeireiro, as directrices xiran 
arredor dun maior incremento da produción e industria da biomasa, así como na 
diversificación forestal coa implantación de outros usos e produtos como: a castaña, 
cogomelos, caza, mel, plantas aromáticas, froitos silvestres, resina, usos recreativos e 
paisaxísticos, etc. Finalmente, as directrices recollen un plan de actuación específico para a 
diminución e tratamento dos incendios forestais, se ben, avanzando nos ámbitos 
anteriores é como realmente se avanza neste eido. 

Os montes galegos son os principais produtores de madeira do Estado, cun volume de 
cortas anuais que, no ano 2007, ascendeu a 7,4 millóns de metros cúbicos, máis do 50% da 
produción estatal. As empresas do sector madeireiro galego facturan preto de 2.500 
millóns de euros o ano, dando emprego directo a 26.000 traballadoras e traballadores do 
sector forestal e xerando, aproximadamente, o 3,5 por cento do produto interior bruto de 
Galiza.  
A produción de madeira do Estado español só cobre o 46% da demanda, polo que o 54% 
restante que se consome actualmente provén doutros países, asemade os estudos amosan 
que a demanda global de madeira tenderá a crecer paulatinamente, e que o consumo de 
produtos forestais aumentará significativamente nas vindeiras décadas.  
 
Segundo datos do Anuario de Estatística Agraria, no ano 2011, a superficie forestal en 
Galicia supón o 59% do total. No tocante ós cultivos, a superficie arborizada supón o 65% 
para o aproveitamento forestal, do cal, son protagonistas as coníferas con preto do 47%, 
entre piñeiros e eucaliptos principalmente. As caducifolias, entre as que se atopan as 
frondosas autóctonas como o carballo ou castiñeiro, apenas supoñen un 19% do total. 
Se analizamos os datos provinciais, as diferenzas vense incrementadas cunha ocupación só 
en eucaliptais do 42% da superficie forestal total de A Coruña, a cal xunto cos piñeiros, 
supón unha ocupación total de coníferas de preto do 71% da superficie forestal. As 
caducifolias teñen unha presenza moito máis reducida con aproximadamente o 10% da 
ocupación. Por outra banda, existe moita menos superficie de mato e mato arbustivo, pola 
significancia moito menor das zonas de montaña. 



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo

Figura 14. Distribución da superficie forestal segundo as especies vexetais. Ano 2011.

Fonte: elaboración propia con datos do Anuario de Estatísica A

Rural 

No Ulla Tambre Mandeo existe unha porcentaxe de superficie forestal lixeiramente 
inferior á media galega, un 53% fronte a un 59% no caso galego para o ano 2011. Para o 
ano 2014, a superficie forestal no Ulla Tambre Mandeo
mentres que para o caso galego, a entidade da superficie forestal increméntase case nun 
6%. 
Administrativamente, os nove concellos do Ulla Tambre Mandeo intégranse en tres 
demarcacións forestais pertencentes a dous distrito

1. O concello de Vilasantar pertence á Demarcación de Betanzos, no Distrito Forestal 
II. Bergantiños-Mariñas Coruñesas.

2. Os concellos de Arzúa, O Pino e Touro á Demarcación de Arzúa; os concellos de 
Boimorto, Melide, Santiso, So
pertencentes ó Distrito Forestal III. Santiago

Destacan pola gran importancia relativa da súa superficie forestal os concellos de Toques e 
Sobrado, relacionada coa existencia de zonas de montañ
Serra do Bocelo. Por outra banda, por riba da media galega tamén se sitúan os concellos de 
Touro e O Pino, onde teñen moito que ver as grandes superficies de eucaliptais e, no 
primeiro caso, tamén co bosque de ribeira dos 3
polo municipio. 

Por outra banda, cabe salientar que a presenza de monte forestal baixo a clasificación de 
man común é moi diversa segundo o concello que se analice:
- en cinco dos nove concellos integrantes do UTM (A
Santiso) non existe ningunha comunidade de monte veciñal.

- en tres dos nove concellos, existe unha comunidade de monte veciñal identificada nunha 
parroquia cunha superficie incluída moi baixa con respecto ó total forestal
Sobrado, Folladela en Melide e Boimil en Boimorto.

- nun dos concellos, Toques, existen oito comunidades de monte veciñal, as cales aglutinan 
o 55% da superficie total forestal municipal, o que o converte nun caso único dentro do 
UTM: Santa Uxía do Monte, Vilouriz, San Martín de Oleiros, Capela, Ordes, Vilamor, Brañas, 
Paradela. 

Táboa 7. Superficie forestal total e en réxime de man común dos distintos municipios do 
Ulla Tambre Mandeo (hectáreas). Ano 2011
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Galicia 2.957.469 1.763.153 59,62%   
Toques 7.793 5.566 71,42% 3.078,78 55,07% 
Sobrado 12.064 8.241 68,31% 346,00 4,18% 
Touro 11.534 6.777 58,76%   
O Pino 13.215 7.218 54,62%   
Media UTM 91.179 49.040 53,78%   
Vilasantar 5.922 3.026 51,10%   
Arzúa 15.548 7.054 45,37%   
Melide 10.130 4.576 45,17% 250,00 5,40% 
Boimorto 8.234 3.639 44,19% 37,87 1,08% 
Santiso 6.739 2.943 43,67%   
Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. Anuario de estatística agraria. Consellería 

do medio rural. 

Cabe salientar que unha maior extensión no eido da superficie forestal non implica un 
maior aproveitamento madeireiro, tal e como se pode ver na táboa seguinte, na que se 
compara a superficie forestal arborizada municipal con respecto á superficie forestal total. 
Táboa 8.  Superficie forestal arborizada dos distintos concellos do Ulla Tambre Mandeo. 
Ano 2011. 

2011 (Hectáreas) 
% 

 
Superficie forestal 

Forestal 
arborizado 

Galicia 1.763.153 1.155.348 65,53% 
Boimorto 3.639 3.510 96,46% 

O Pino 7.218 6.940 96,15% 
Touro 6.777 6.472 95,50% 
Arzúa 7.054 6.732 95,44% 

Santiso 2.943 2.380 80,87% 
Media 
UTM 49.040 37.252 75,96% 

Melide 4.576 3.200 69,93% 
Vilasantar 3.026 1.938 64,04% 
Sobrado 8.241 4.089 49,62% 
Toques 5.566 1.713 30,78% 

Fonte. Elaboración propia a partir do Anuario de Estatística Agraria. Consellería do Medio 

Rural 

Como se pode observar na táboa, os concellos que máis intensivamente aproveitan a 
superficie forestal no eido madeireiro son os da comarca de Arzúa, así como o de Santiso. 
Por outra banda, os concellos que máis superficie manteñen como pasteiro, pasteiro 
arbustivo ou mato son os de Toques e Sobrado, tal e como se comentaba anteriormente, 
pola existencia de zonas de montaña e, no caso de Toques, tamén directamente 
relacionado coa protección de arredor do 40% do territorio municipal baixo a figura da 
Rede Natura 2000. Neste eido pode tamén ser definitiva a existencia ou non de procesos 
de concentración parcelaria ou de ordenación do territorio, que permitan unhas parcelas 
de superficie mínima para efectuar plantacións5. 

No tocante á actividade económica, o Ulla Tambre Mandeo, conta con preto dun centenar 
de empresas forestais segundo o Rexistro da Xunta de Galicia, onde resalta o concello de 
Touro no que figuran censadas 31 empresas. A maioría das empresas están relacionadas 
coa corta e comercialización directa de madeira e tamén coa serradura. Por outra banda, 
tal e como se reflicte no apartado da estrutura sectorial do UTM, o subsector industrial da 

                                                 
5 Anexo V. Listado dos procesos de concentración parcelaria dos concellos do UTM 
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fabricación de madeira, papel e mobles representa arredor do o 15% do VEB nas comarcas 
de Arzúa e Melide, mentres que no caso galego, este subsector representa arredor do 6%. 

Para finalizar, cabe salientar que, segundo a disposición transitoria sexta da Lei 7/2012, 
da normativa actual, os montes ou terreos forestais deberán dispoñer dun instrumento de 
ordenación ou xestión forestal obrigatorio e vixente, como máximo, no prazo de seis anos 
dende a publicación das instrucións de ordenación de Galicia. É dicir, o prazo remata o 8 
de maio de 2020. Pasado este prazo sen aprobación, non se autorizarán aproveitamentos 
forestais nos montes que carezan do mesmo. Segundo o Rexistro de Montes Ordenados da 
Xunta de Galicia, só sete dos montes forestais do UTM contan con proxecto destas 
características ou similar, sendo dúas delas propiedade da empresa Finsa. 

Táboa 9. Montes forestais ordenados do UTM no Rexistro de Montes Ordenados da Xunta 
de Galicia. 

Distrito Municipio Nombre Ha Tipo Data 

Santiago - 
Meseta 
Interior 
 

Boimorto Touva 28.1 
Plan Técnico 
de Xestión 

08/03/2012 

Melide FOLLADELA 230 
Proxecto de 
Ordenación 

11/03/2016 

Sobrado 
CORDAL DE 
BRIXARÍA 

71.32 
Proxecto de 
Ordenación 

11/06/2003 

Sobrado 

UGF Fincas de 
Finsa.Finca de 
Vilasantar.Pedra 
Longa e Monte do 
Curato. 

9 
Proxecto de 
Ordenación 

16/11/2015 

Toques ORDES 99.23 
Plan Técnico 
de Xestión 

22/09/2011  

Toques 
SANTA UXÍA DO 
MONTE 

78.18 
Plan Técnico 
de Xestión 

08/03/2012 

Bergantiños 
- Mariñas 
Coruñesas 

Vilasantar 

UGF Fincas de 
Finsa. Finca de 
Vilasantar.Monte 
da Corda e outros. 

71 
Proxecto de 
Ordenación 

16/11/2015 

Fonte: elaboración propia a partir de datos da Consellería de Medio Rural 

3.1.2. Sector industrial 

Analizando o peso relativo de cada rama de actividade dentro do Valor Engadido Bruto 
total xerado polas economías estudadas, pódese concluír o tipo de especialización 
produtiva coa que conta o territorio do UTM con respecto a Galicia. Novamente, os datos 



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo

están desagregados unicamente para bisbarras
aplicarse ós nove concellos. 

No tocante ó sector industrial, o seu peso relativo no total da economía do UTM é menor 
que no caso galego. Caracterízase por empresas de pequeno tamaño centradas en 
actividades maduras con escaso nivel de innovación e, en moitas ocasións, relacionadas co 
sector da construción: carpintería en madeira e metálica, estruturas, etc. É de destacar, a 
maior importancia que ten no UTM o epígrafe de industria agroalimentaria, o cal se 
relaciona directamente coa existencia de numerosas queixerías, moitas delas produtoras 
baixo a  Denominación de Orixe Protexida Queixo Arzúa
localízase basicamente naqueles concellos máis dinámicos que contan con infraestrutura 
industrial: Melide e Arzúa. Existe tamén un proxecto de parque empresarial en Touro, o cal 
está nos seus comezos e solo industrial proxectado en algún dos demais.

Figura 15. Distribución do VEB xerado segundo as principais ramas de actividade dentro 
do sector secundario. Ano 2012.

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE.

Da análise, derívase: 

 - a industria agroalimentaria ten un maior peso relativo en Arzúa e Melide que en 
Galicia, froito do forte peso do sector primario no territorio e tamén 

Industria agroalimentaria

Madeira, papel e mobles

Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos  e maquinaria

Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais

Resto da industria

Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos

25,13%

1,58%

10,65%

42,32%

Terra de Melide
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están desagregados unicamente para bisbarras, máis as conclusións especificadas poden 
 

No tocante ó sector industrial, o seu peso relativo no total da economía do UTM é menor 
que no caso galego. Caracterízase por empresas de pequeno tamaño centradas en 

con escaso nivel de innovación e, en moitas ocasións, relacionadas co 
sector da construción: carpintería en madeira e metálica, estruturas, etc. É de destacar, a 
maior importancia que ten no UTM o epígrafe de industria agroalimentaria, o cal se 

directamente coa existencia de numerosas queixerías, moitas delas produtoras 
baixo a  Denominación de Orixe Protexida Queixo Arzúa-Ulloa. Dentro do UTM, a industria 
localízase basicamente naqueles concellos máis dinámicos que contan con infraestrutura 

strial: Melide e Arzúa. Existe tamén un proxecto de parque empresarial en Touro, o cal 
está nos seus comezos e solo industrial proxectado en algún dos demais. 

Figura 15. Distribución do VEB xerado segundo as principais ramas de actividade dentro 
secundario. Ano 2012. 

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 

a industria agroalimentaria ten un maior peso relativo en Arzúa e Melide que en 
Galicia, froito do forte peso do sector primario no territorio e tamén relacionado coa D.O.P. 

14,30% 6,76%

15,93%

19,71%

14,17%

29,13%

Galicia

Industria agroalimentaria

Madeira, papel e mobles

Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos  e maquinaria

Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais

Resto da industria

Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos

25,13%

14,19%

6,13%
1,58%

15,46%

4,05%
4,41%

20,01%

20,72%

Arzúa
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, máis as conclusións especificadas poden 
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Queixo Arzúa-Ulloa, chegando a significar o dobre con relación ó total do VEB xerado no 
sector industrial. 

 - a industria da madeira, papel e moble ten un comportamento contrario, é dicir, o 
peso relativo desta rama de actividade nas
metade que no caso galego. 

 - a industria metalúrxica e de fabricación de maquinaria ten un peso relativo moi 
inferior en Arzúa e Melide en comparación co total galego, debido á escasa presenza de 
empresas de fabricación de bens de equipo. A gran maioría de empresas do UTM 
inscribibles nesta rama teñen que ver máis coa carpintería metálica e a fabricación de 
estruturas. 

- por último, no eido da enerxía, subministro de auga e xestión de residuos; as comarcas de 
Arzúa e Melide presentan situacións dispares. Mentres que o peso relativo desta rama de 
actividade é inferior en Arzúa en relación co caso galego, en Melide acada unha 
importancia relativa incluso maior ó total da Comunidade Autónoma. 

A estrutura produtiva do UTM segue en xeral as liñas da especialización produtiva galega. 
A continuación amósase unha gráfica cos sectores con maior peso na nosa Comunidade 
Autónoma. 

Figura 16. Especialización sectorial galega. Ano 2014.

Da especialización produtiva das nosas
sector da enerxía, auga e xestión de residuos en Terra de Melide e a industria 
agroalimentaria. É un dato positivo, tendo en conta que o sector da enerxía presenta un 
moi bo comportamento nos últimos anos, como p
rendibilidade económica dos sistemas produtivos en Galicia.

Figura 16. Rendibilidade económica por sistemas produtivos. Ano 2013.
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Ulloa, chegando a significar o dobre con relación ó total do VEB xerado no 

a industria da madeira, papel e moble ten un comportamento contrario, é dicir, o 
peso relativo desta rama de actividade nas comarcas de Arzúa e Melide significa case a 

 

a industria metalúrxica e de fabricación de maquinaria ten un peso relativo moi 
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A continuación amósase unha gráfica cos sectores con maior peso na nosa Comunidade 

Figura 16. Especialización sectorial galega. Ano 2014. 

Da especialización produtiva das nosas comarcas chama a atención a importancia do 
sector da enerxía, auga e xestión de residuos en Terra de Melide e a industria 
agroalimentaria. É un dato positivo, tendo en conta que o sector da enerxía presenta un 
moi bo comportamento nos últimos anos, como podemos ver, por exemplo, analizando a 
rendibilidade económica dos sistemas produtivos en Galicia. 

Figura 16. Rendibilidade económica por sistemas produtivos. Ano 2013. 
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Ulloa, chegando a significar o dobre con relación ó total do VEB xerado no 

a industria da madeira, papel e moble ten un comportamento contrario, é dicir, o 
comarcas de Arzúa e Melide significa case a 

a industria metalúrxica e de fabricación de maquinaria ten un peso relativo moi 
inferior en Arzúa e Melide en comparación co total galego, debido á escasa presenza de 

bricación de bens de equipo. A gran maioría de empresas do UTM 
inscribibles nesta rama teñen que ver máis coa carpintería metálica e a fabricación de 

por último, no eido da enerxía, subministro de auga e xestión de residuos; as comarcas de 
zúa e Melide presentan situacións dispares. Mentres que o peso relativo desta rama de 

actividade é inferior en Arzúa en relación co caso galego, en Melide acada unha 

do UTM segue en xeral as liñas da especialización produtiva galega. 
A continuación amósase unha gráfica cos sectores con maior peso na nosa Comunidade 

 

comarcas chama a atención a importancia do 
sector da enerxía, auga e xestión de residuos en Terra de Melide e a industria 
agroalimentaria. É un dato positivo, tendo en conta que o sector da enerxía presenta un 

odemos ver, por exemplo, analizando a 



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo

 

Fonte: www.ardan.es  

Se comparamos a distribución sectorial do UTM coa da provincia da Coruña, chama a 
atención que para o caso provincial a especialización ven marcada por Inditex e as 
empresas auxiliares, con escasa incidencia no noso territorio.

Táboa 17. Especialización sectorial da prov

Fonte: www.ardan.es  
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distribución sectorial do UTM coa da provincia da Coruña, chama a 
atención que para o caso provincial a especialización ven marcada por Inditex e as 
empresas auxiliares, con escasa incidencia no noso territorio. 

Táboa 17. Especialización sectorial da provincia de A Coruña. Ano 2013. 
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distribución sectorial do UTM coa da provincia da Coruña, chama a 
atención que para o caso provincial a especialización ven marcada por Inditex e as 
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3.1.2.1. Denominación Orixe Protexida Queixo Arzúa-Ulloa 

A Denominación de Orixe Protexida Queixo Arzúa Ulloa creouse a través da Orde do 20 de 
outubro de 1995, pola que se recoñeceu con carácter provisional e se nomeou o seu 
Consello Regulador provisional (DOG 07.11.1995). A súa aprobación foi recollida na Orde 
do 26 de decembro de 1997, así como a aprobación do seu Consello Regulador (DOG 
09.01.1998). O Regulamento (UE) nº 20/2010 da Comisión Europea recolle o seu rexistro 
como D.O.P. recoñecida pola Unión Europea (DOUE 13.01.2010). Na actualidade o Consello 
Regulador ten a sede na rúa Cantón de San Roque, Melide, e está presidido por Xosé Luís 
Carreira Valín. 

Como se recolle na descrición de D.O.P., o queixo Arzúa Ulloa é orixinario dunha rexión 
determinada. Así, a zona de produción, tanto do leite como dos queixos, está situada no 
centro de Comunidade Autónoma de Galicia e comprende un importante número de 
concellos das provincias de A Coruña, Lugo e Pontevedra. Concretamente, como se recolle 
no artigo 4 da Orde do 26 de decembro de 1997, estes son (ver mapa 4.1): 

✓ Provincia de A Coruña: Arzúa, Boimorto, O Pino, Touro, Curtis, Vilasantar, Melide, 
Santiso, Sobrado, Toques, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Boqueixón e Vedra. 

✓ Provincia de Lugo: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Carballedo, Chantada, 
Taboada, Friol, Guntín e Portomarín. 

✓ Provincia de Pontevedra: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces e A 
Estrada. 

Táboa 10. Nomes das industrias asociadas á produción de queixo con D.O.P. Arzúa Ulloa do 
UTM. Ano 2014.  

Nome Localidade 

Agro Despensa S.L. Touro 

Alimentos Ruta Xacobea S.L. O Pino 

Cooperativa La Arzuana S.C.L. Arzúa 

Queixería J. Varela Santiso 

Lácteos Terra de Melide S.L. Melide 

Queixería Barral S.L.U. Arzúa 

Queizúar S.L. Touro 

S.A.T. O Brexeo Sobrado 

Queixería Sánchez Millares Boimorto 

Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia 

3.1.3. Sector servizos 

No caso do sector servizos, as diferenzas na composición do mesmo entre o caso galego e o 
caso de Arzúa e Melide son moito menores. Non obstante, convén salientar algunhas 
conclusións derivadas dos datos que amosan os gráficos que se reflicten a continuación: 
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 - mentres que Arzúa gar
servizos segundo as ramas de actividade, a comarca de Melide amosa unha maior 
diverxencia, en especial, na rama do comercio, transporte e hostalería; cun peso relativo 
do 40% fronte ó 35% de Arzúa e Galicia
cabeceira comarcal a única cun dinamismo comercial e hostaleiro, e que o Camiño de 
Santiago ten unha significancia similar en ambas comarcas; este maior peso relativo pode 
ter que ver con dous factores:

• maior aposta polo comercio no núcleo de Melide: maior oferta, existencia 
de mercado dominical, etc.

• o núcleo urbano de Melide é unha das principais vilas de ocio nocturno a 
nivel galego ou, cando menos, da contorna.

Figura 17. Distribución do VEB xerado 
do sector servizos. Ano 2012.

Fonte: elaboración propia con datos IGE.

3.1.3.1. Subsector turístico

No sector do turismo, no Ulla Tambre Mandeo ten un peso específico moi importante o 
Camiño de Santiago, pero non só iso. Tamén outro tipo de turismo que aproveita a 
natureza, a paisaxe a gastronomía se ven aproveitando no territorio, en gran parte gracias 
ó Programa Leader, que leva apoiando a este sector dende o ano 91.

Se analizamos o marco galego, segund
un 4,20% dos turistas totais nacionais (case 4 millóns, fronte os 90 que recibiu España no 
ano 2014). Nos últimos anos Galicia non está amosando un crecemento significativo no 
número de viaxeiros. Esta p
visitantes nacionais, baixa ó 1,6% dos turistas estranxeiros que visitan España. Segundo o 

Comercio, transporte e hostalería

Actividades de información, financeiros, inmobiliarios e profesionais

AAPP, Educación, Sanidade e outros servizos

33,83%

30,46%

35,71%

Arzúa
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mentres que Arzúa garda unha maior similitude na composición do sector 
servizos segundo as ramas de actividade, a comarca de Melide amosa unha maior 
diverxencia, en especial, na rama do comercio, transporte e hostalería; cun peso relativo 
do 40% fronte ó 35% de Arzúa e Galicia. Tendo en conta que, dos concellos da comarca, é a 
cabeceira comarcal a única cun dinamismo comercial e hostaleiro, e que o Camiño de 
Santiago ten unha significancia similar en ambas comarcas; este maior peso relativo pode 
ter que ver con dous factores: 

aior aposta polo comercio no núcleo de Melide: maior oferta, existencia 
de mercado dominical, etc. 

o núcleo urbano de Melide é unha das principais vilas de ocio nocturno a 
nivel galego ou, cando menos, da contorna. 

Figura 17. Distribución do VEB xerado segundo as principais ramas de actividade dentro 
do sector servizos. Ano 2012. 

        

Fonte: elaboración propia con datos IGE. 
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Se analizamos o marco galego, segundo os datos do IGE, dentro de España, Galicia recibiu 
un 4,20% dos turistas totais nacionais (case 4 millóns, fronte os 90 que recibiu España no 
ano 2014). Nos últimos anos Galicia non está amosando un crecemento significativo no 
número de viaxeiros. Esta porcentaxe de visitantes en Galicia respecto ó número total de 
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da unha maior similitude na composición do sector 
servizos segundo as ramas de actividade, a comarca de Melide amosa unha maior 
diverxencia, en especial, na rama do comercio, transporte e hostalería; cun peso relativo 

. Tendo en conta que, dos concellos da comarca, é a 
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Santiago ten unha significancia similar en ambas comarcas; este maior peso relativo pode 
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pero non só iso. Tamén outro tipo de turismo que aproveita a 

natureza, a paisaxe a gastronomía se ven aproveitando no territorio, en gran parte gracias 

o os datos do IGE, dentro de España, Galicia recibiu 
un 4,20% dos turistas totais nacionais (case 4 millóns, fronte os 90 que recibiu España no 
ano 2014). Nos últimos anos Galicia non está amosando un crecemento significativo no 

orcentaxe de visitantes en Galicia respecto ó número total de 
visitantes nacionais, baixa ó 1,6% dos turistas estranxeiros que visitan España. Segundo o 
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informe Ardan 2014, Galicia podería ambicionar acadar unha cota similar á do PIB (en 
torno a un 5%) para esta variable. Non obstante, a evolución é positiva, pois o número de 
visitantes estranxeiros que visita Galicia increméntase ano a ano, alcanzando un 
incremento do 52% entre o 2010 e o 2014, superando, neste ano, o millón de visitantes.  

Case a metade dos turistas que veñen a Galicia, visitan algún lugar da provincia da Coruña. 
Un total de 1.752.964 turistas no ano 2014 (datos IGE). 

Respecto ó tipo de aloxamento elixido, algo máis dun 3% elixen o turismo rural para 
aloxarse, tanto se o miramos a nivel estatal como provincial. 

Táboa 11. Recepción de viaxeiros (nº persoas). Evolución temporal período 2010-2014. 
2010 2011 2012 2013 2014 

España 84.536.242 88.082.963 85.632.849 86.330.428 90.637.476 
Galicia/España 4,49% 3,97% 3,92% 4,06% 4,20% 
Galicia 3.792.449 3.497.302 3.355.847 3.503.339 3.804.562 
A Coruña/España 2,14% 1,72% 1,72% 1,84% 1,93% 
A Coruña 1.808.509 1.513.927 1.475.905 1.585.905 1.752.964 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE 

Un dos principais tipos de turistas que visitan o Ulla Tambre Mandeo fano a través dos 
Camiños de Santiago, o Francés principalmente, pero tamén o Norte e o Primitivo. 

Nos últimos cinco anos a evolución en número de peregrinos foi moi positiva, como se 
pode apreciar nas seguintes táboa e gráfica, aínda que cunha preponderancia, cada vez 
maior, dos que van camiñando. 

Táboa 12. Distribución do número de peregrinaxes segundo o medio utilizado para chegar 
a Santiago. Evolución temporal período 2011-2015. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pé 153.065 164.778 188.191 211.033 236.773 

Bicicleta 29.949 27.407 26.646 25.332 25.346 

Cabalo 341 281 977 1.520 326 

Cadeira de rodas 11 22 66 98 71 

Total peregrinacións 183.366 192.488 215.880 237.983 262.516 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Oficina do Peregrino. 
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Figura 18. Evolución temporal dos principais medios de peregrinación. Período 2011-
2014 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Oficina do Peregrino. 

Na seguinte gráfica analízanse as peregrinacións segundo o país de orixe das persoas que 
fan o Camiño, na que se analizan os cinco principais países emisores, ademais de Holanda, 
que ten unha importancia especial no Ulla Tambre Mandeo debido á chamada Ruta ciclista 
do Holandés, que atravesa Touro e que non conta, de momento, cun recoñecemento oficial. 
Vemos que o número de peregrinacións aumenta ó longo dos anos analizados. Tódolos 
países analizados incrementan o número de peregrinos ó longo destes anos, se ven España 
perde peso a favor dos outros. O caso máis destacado é EEUU, que pasa de 4.000 
peregrinos no 2011 a máis de 13.000 no 2015, aínda que a súa importancia relativa segue 
a ser escasa (5.21%). Tamén os italianos creceron moito, pasando de 12.000 a 22.000. 

Figura 19. Peregrinacións segundo país de orixe. Evolución temporal período 2011-2015.  

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Oficina do Peregrino. 
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e o Norte mantense máis ou menos constante en torno a un 6%. Isto significa que outros 
Camiños que non pasan polo Ulla Tambre Mandeo están gañando importancia relativa, 
principalmente o Camiño Portugués que é o segundo en número de visitantes que máis 
medra. 

Figura 20. Número de peregrinos segundo o Camiño elixido. Principais camiños. Evolución 
temporal período 2011-2015. 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Oficina do Peregrino 

Táboa 13. Distribución das peregrinación segundo o Camiño elixido (nº persoas). 
Principais camiños. Anos 2011-2015. 

2011 2012 2013 2014 2015 
Númer

o % 
Númer

o % 
Númer

o % 
Númer

o % 
Númer

o % 

Francés 
132.65

2 
72,3

4 
134.97

9 
70,1

2 
151.76

1 70,3 
162.05

5 
68,1

0 
172.24

3 
65,6

1 
Portugué
s 22.062 

12,0
3 25.628 

13,3
1 29.550 

13,6
9 35.501 

14,9
2 43.151 

16,4
4 

Norte 11.729 6,4 12.919 6,71 13.393 6,2 15.089 6,34 15.828 6,03 
Primitiv
o 5.544 3,02 6.349 3,3 6.854 3,17 8.275 3,48 11.473 4,37 

Fonte: elaboración propia a partir de datos da Oficina do Peregrino 

Polo lado da oferta, no Ulla Tambre Mandeo a pegada do Camiño de Santiago Francés ten 
unha hexemonía aplastante, cunha substancial diferenza entre os concellos polos que pasa 
e os que non. Chama a atención que os Concellos polos que pasa o Camiño Norte non teñen 
unha oferta tan clara orientada ó peregrino, nin unha especialización marcada cara ó 
turismo. O que garda relación co número de visitantes que se analizan nas táboas 
anteriores.  

Chama a atención o Concello de Santiso, cunha numerosa cifra de prazas de aloxamento de 
turismo rural. Probablemente o esforzo interno necesario para manter esta infraestrutura 
e facela viable sexa maior que o que haxa que facer no Camiño de Santiago, pois outros 
organismos autonómicos e estatais teñen un orzamento destinado ó Camiño de Santiago 
do que se beneficia o Ulla Tambre Mandeo. 

Xustamente coincide que os concellos con menor oferta son os que teñen Camiño Norte 
(Boimorto e a ruta alternativa de Vilasantar) e Primitivo (Toques), así como a Ruta Ciclista 
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do Holandés que pasa por Touro. Sobrado, final de etapa do Camiño Norte, benefíciase do 
seu rico patrimonio arquitectónico, o que pode explic

Táboa 14. Número de prazas de aloxamento no UTM segundo tipo de establecemento. Ano 
2014 

Hoteis Pensións

Arzúa 98 594 
O Pino 78 572 
Melide 87 181 
Santiso 0 0 
Sobrado 20 28 
Touro 0 0 
Toques 0 30 
Vilasantar 0 12 
Boimorto 0 0 
Total 283 1.417

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE

3.2. Composición do tecido 

No tocante á composición do tecido empresarial e á tipoloxía de empresas, atopámonos 
cunha notable maioría de persoas físicas, case o 66% do tecido empresarial do territorio 
está formado por empresariado individual, as formas xurídicas que lle 
importancia relativa son as sociedades limitadas e outro tipo de sociedades como as 
cooperativas, sociedade civís, sociedades laborais, etc. É dicir, aquelas que priman no 
ámbito agrario e que máis se relacionan coas empresas de menor tamaño. A i
estatística garda coherencia coa análise do tamaño das empresas segundo o estrato de 
persoas asalariadas xa que, para o ano 2013, non existen na comarca empresas de máis de 
49 asalariados. De feito, o 98% do total das empresas contan con menos d
A situación é moi parecida no ámbito galego e español, nos que tamén priman as PEMES, 
pero con cifras de maior entidade dado, novamente, o seu carácter de comarca rural de 
interior. 

Figura 21. Empresas do Ulla Tambre Mandeo segundo a forma 

Fonte: elaboración propia con datos do IGE.

Figura 22. Empresas do Ulla Tambre Mandeo segundo o estrato de persoas asalariadas. 
Ano 2013. 
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do Holandés que pasa por Touro. Sobrado, final de etapa do Camiño Norte, benefíciase do 
seu rico patrimonio arquitectónico, o que pode explicar a súa oferta de prazas.

Táboa 14. Número de prazas de aloxamento no UTM segundo tipo de establecemento. Ano 

Pensións Turismo Rural Campamentos Apartamentos

 171 0 15 
 53 0 14 
 18 0 0 

73 0 24 
45 0 0 
40 0 13 
6 0 0 

18 0 0 
23 0 0 

1.417 447 0 66 
Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE 

Composición do tecido empresarial 

No tocante á composición do tecido empresarial e á tipoloxía de empresas, atopámonos 
cunha notable maioría de persoas físicas, case o 66% do tecido empresarial do territorio 
está formado por empresariado individual, as formas xurídicas que lle 
importancia relativa son as sociedades limitadas e outro tipo de sociedades como as 
cooperativas, sociedade civís, sociedades laborais, etc. É dicir, aquelas que priman no 
ámbito agrario e que máis se relacionan coas empresas de menor tamaño. A i
estatística garda coherencia coa análise do tamaño das empresas segundo o estrato de 
persoas asalariadas xa que, para o ano 2013, non existen na comarca empresas de máis de 
49 asalariados. De feito, o 98% do total das empresas contan con menos d
A situación é moi parecida no ámbito galego e español, nos que tamén priman as PEMES, 
pero con cifras de maior entidade dado, novamente, o seu carácter de comarca rural de 

Figura 21. Empresas do Ulla Tambre Mandeo segundo a forma xurídica. Ano 2013.

Fonte: elaboración propia con datos do IGE. 

Figura 22. Empresas do Ulla Tambre Mandeo segundo o estrato de persoas asalariadas. 
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do Holandés que pasa por Touro. Sobrado, final de etapa do Camiño Norte, benefíciase do 
ar a súa oferta de prazas. 

Táboa 14. Número de prazas de aloxamento no UTM segundo tipo de establecemento. Ano 

Apartamentos Total 

 878 
 717 

 286 
 97 

 93 
 53 

 36 
 30 
 23 
 2.213 

No tocante á composición do tecido empresarial e á tipoloxía de empresas, atopámonos 
cunha notable maioría de persoas físicas, case o 66% do tecido empresarial do territorio 
está formado por empresariado individual, as formas xurídicas que lle seguen en 
importancia relativa son as sociedades limitadas e outro tipo de sociedades como as 
cooperativas, sociedade civís, sociedades laborais, etc. É dicir, aquelas que priman no 
ámbito agrario e que máis se relacionan coas empresas de menor tamaño. A información 
estatística garda coherencia coa análise do tamaño das empresas segundo o estrato de 
persoas asalariadas xa que, para o ano 2013, non existen na comarca empresas de máis de 
49 asalariados. De feito, o 98% do total das empresas contan con menos de dez empregos. 
A situación é moi parecida no ámbito galego e español, nos que tamén priman as PEMES, 
pero con cifras de maior entidade dado, novamente, o seu carácter de comarca rural de 

xurídica. Ano 2013. 

 

Figura 22. Empresas do Ulla Tambre Mandeo segundo o estrato de persoas asalariadas. 

Persoas 
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56,48%

Galicia
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Fonte: elaboración propia con datos do IGE.

En número de asalariados a estrutura do Ulla 
diferencias significativas nas porcentaxes.

Analizando o número de empresas por rama de actividade nos anos 2008 e 2013
para Galicia como para o conxunto do Ulla Tambre Mandeo, e a variación porcentual entr
ambas datas. Da táboa pódense extraer dúas conclusións principais:

- A continuación do proceso de terciarización da economía tanto galega como do 
territorio estudado, co progresivo incremento do número de empresas do sector 
servizos, especialmente aquelas 
baseada no coñecemento”.

- O impacto da recente crise económica aínda deixouse sentir tanto na economía galega 
como na de proximidade, coa desaparición de empresas e negocios.

 

4. MERCADOS, RELACIÓNS EXTERNAS

Se atendemos ós mercados ós que se dirixen os produtos e servizos do Ulla Tambre 
Mandeo, e excluímos a actividade dedicada ó peregrino, dado o tamaño das empresas, 
forma xurídica e actividade económica; pódese concluír que o mercado ó que se dirixen os 
seus produtos e servizos é fundamentalmente autonómico, para a gran maioría, e nacional, 
para un número reducido de empresas que se dedican á construción e á obra pública.

Por outra banda, retomando a influencia económica que ten a industria agroalimentaria d
Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa, si que se observa certa orientación internacional; se ben se viu 
moi reducida desde o ano 2010 e, ademais, os datos recollidos fan referencia á totalidade 
da D.O.P.  

Táboa 15. Evolución da comercialización de Queixo D.O.P. Arzú
(quilogramos). Período 2008

                                                
6 Anexo VI. Distribución do peso relativo do número de empresas por rama de actividade. Anos 
2008 e 2013. 
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Fonte: elaboración propia con datos do IGE. 

En número de asalariados a estrutura do Ulla tambre Mandeo é moi similar á galega, sen 
diferencias significativas nas porcentaxes. 

Analizando o número de empresas por rama de actividade nos anos 2008 e 2013
para Galicia como para o conxunto do Ulla Tambre Mandeo, e a variación porcentual entr
ambas datas. Da táboa pódense extraer dúas conclusións principais: 

A continuación do proceso de terciarización da economía tanto galega como do 
territorio estudado, co progresivo incremento do número de empresas do sector 
servizos, especialmente aquelas de índole profesional e as integrantes da “economía 
baseada no coñecemento”. 
O impacto da recente crise económica aínda deixouse sentir tanto na economía galega 
como na de proximidade, coa desaparición de empresas e negocios. 

MERCADOS, RELACIÓNS EXTERNAS 

Se atendemos ós mercados ós que se dirixen os produtos e servizos do Ulla Tambre 
Mandeo, e excluímos a actividade dedicada ó peregrino, dado o tamaño das empresas, 
forma xurídica e actividade económica; pódese concluír que o mercado ó que se dirixen os 

s produtos e servizos é fundamentalmente autonómico, para a gran maioría, e nacional, 
para un número reducido de empresas que se dedican á construción e á obra pública.

Por outra banda, retomando a influencia económica que ten a industria agroalimentaria d
Ulloa, si que se observa certa orientación internacional; se ben se viu 

moi reducida desde o ano 2010 e, ademais, os datos recollidos fan referencia á totalidade 

Táboa 15. Evolución da comercialización de Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa segundo destino 
(quilogramos). Período 2008-2013. 

         
Anexo VI. Distribución do peso relativo do número de empresas por rama de actividade. Anos 
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tambre Mandeo é moi similar á galega, sen 

Analizando o número de empresas por rama de actividade nos anos 2008 e 20136, tanto 
para Galicia como para o conxunto do Ulla Tambre Mandeo, e a variación porcentual entre 

A continuación do proceso de terciarización da economía tanto galega como do 
territorio estudado, co progresivo incremento do número de empresas do sector 

de índole profesional e as integrantes da “economía 

O impacto da recente crise económica aínda deixouse sentir tanto na economía galega 

Se atendemos ós mercados ós que se dirixen os produtos e servizos do Ulla Tambre 
Mandeo, e excluímos a actividade dedicada ó peregrino, dado o tamaño das empresas, 
forma xurídica e actividade económica; pódese concluír que o mercado ó que se dirixen os 

s produtos e servizos é fundamentalmente autonómico, para a gran maioría, e nacional, 
para un número reducido de empresas que se dedican á construción e á obra pública. 

Por outra banda, retomando a influencia económica que ten a industria agroalimentaria do 
Ulloa, si que se observa certa orientación internacional; se ben se viu 

moi reducida desde o ano 2010 e, ademais, os datos recollidos fan referencia á totalidade 

Ulloa segundo destino 

Anexo VI. Distribución do peso relativo do número de empresas por rama de actividade. Anos 
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 Nacional UE Terceiros Países Total 

2008 2.408.452 20.000 21.500 2.449.952 

2009 2.806.715 104.505 74.647 2.985.867 

2010 3.097.33 68.740 34.300 3.200.375 

2011 3.416.879 13.928 1.007 3.431.814 

2012 3.448.525 501 949 3.449.975 

2013 3.196.197 13.662 1.748 3.211.609 

Fonte: elaboración propia a partir de datos de Datos de las Denominaciones de Origen 

Protegidas (D.O.P.) e Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) de productos 

agroalimentarios. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

No eido das relacións externas e os proxectos en común, as experiencias das entidades 
públicas e privadas da comarca de Arzúa son reducidas e, cando existen, son promovidas 
na súa maior parte por entidades ou administracións de ámbitos maiores ou con 
motivacións específicas. 

Por exemplo, sobre o territorio levouse a cabo un proxecto de promoción de rutas 
agroalimentarias “Terras de Ulla e Tambre”, co que se puxo en marcha unha asociación de 
entidades públicas e privadas para potenciar o territorio como destino turístico. 

Do mesmo xeito, o GAL Portodemouros, entidade colaboradoras dos primeiros Programas 
Leader no territorio, levou a cabo diversas iniciativas como as “Pousadas do Corazón” ou o 
proxecto de cooperación interterritorial “Camiños da Vida”. 

Todos eles, no momento de rematar o financiamento dispoñible para a mesma, diminuíron 
de forma drástica a súa promoción e actividade. 

Pola súa parte, os Concellos de Arzúa, Touro e O Pino si levan a cabo diversos programas 
de colaboración co Concello de Santiago, por formar parte da súa área de influencia 
directa, como pode ser o “servizo de transporte metropolitano” ou outros actos de 
promoción conxunta como a dedicada ó turismo coa plataforma supramunicipal “Área de 
Santiago”. 

5. SOCIEDADE E CALIDADE DE VIDA 

5.1. Nivel de renda  

O PIB do territorio do Ulla Tambre Mandeo ascende a un 1,04% do total galego para o ano 
2012. Analizando os datos do PIB per cápita, para o total de Galicia a cifra sitúase nos 
19.599,00€ por habitante, aínda que existen concellos no UTM que superan esta cifra, a 
media do territorio é bastante inferior.  

Táboa 16. Produto Interior Bruto dos concellos do Ulla Tambre Mandeo. Ano 2012. 

PIB municipal (miles €)  PIB per cápita (€) 

Galicia           54.232.912    Galicia  19.599 

 Total UTM                563.286   Arzúa 17.621 

Melide                115.680   Vilasantar 16.356 



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo Páxina 40 

Arzúa                109.708   Boimorto 14.926 

Pino, O                 61.230   Melide 14.663 

Touro  40.132  Toques 13.311 

Boimorto                 32.659   Pino, O 12.845 

Sobrado                 26.602   Sobrado 12.845 

Vilasantar                 22.670   Media UTM 12.668 

Santiso                 18.348   Santiso 9.907 

Toques                 17.903   Touro 9.731 
Fonte: elaboración propia datos Axencia Estatal Administración Tributaria a través de IGE. 

De feito, segundo o informe Ardan 2014, en Galicia 15 comarcas xeran o 91,71% do VEB e 
o 90,72% dos ingresos totais. Agrupan o 73,50% da poboación e o 87,79% do emprego. 
Dentro destas 15 comarcas, da provincia de Coruña menos urbana atópanse as comarcas 
de Barbanza, Betanzos, Ordes e Bergantiños. 

Para caracterizar mellor a capacidade económica da poboación do territorio do Ulla 
Tambre Mandeo, analízase tamén o rendemento medio declarado no Imposto da Renda 
das Persoas Físicas. Na táboa seguinte aparecen os valores deste dato para o período 
2007-2012; no que xa se deixan sentir os efectos da crise económica. O que se reflicte é 
que o rendemento medio declarado da comarca é sempre inferior ás medias provincial e 
autonómica, do mesmo xeito, tamén se percibe que nos anos máis duros da crise afectou 
negativamente á converxencia da mesma, se ben se vai recuperando co paso do tempo. 

Táboa 17. Rendemento medio declarado IRPF. Período 2008-2012. 

Ano Rendemento medio declarado IRPF 
% s/A 

Coruña % s/Galicia 
2007 12.012,50 € 64,25% 68,41% 
2008 12.426,75 € 64,71% 69,11% 
2009 10.969,00 € 63,21% 67,50% 
2010 10.916,00 € 63,19% 67,25% 
2011 10.946,50 € 63,91% 68,10% 
2012 10.512,75 € 63,70% 68,02% 

Fonte: elaboración propia datos Axencia Estatal Administración Tributaria a través de IGE. 

Non existen datos sobre o número de persoas en risco de pobreza a nivel municipal, non 
obstante, segundo os datos anteriores, podemos prever que a porcentaxe non sexa inferior 
á media galega, que se reflicte a continuación. 

Táboa 18. Taxa de risco de pobreza despois de transferencias sociais en Galicia. Período 
2010-2014. 

  
2010 2011 2012 2013 2014 

Sexo 
Home 14 15,7 16,1 16,6 16,5 

Muller 14,5 15,8 16,8 16,6 16,3 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

5.2. Percepción de pensións e subsidios 

Por outra banda, convén tamén analizar unha das principais fontes de renda de moitos 
fogares do territorio do UTM; as pensións da Seguridade Social. Nas táboas que figuran a 
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continuación vese como o peso relativo das pensións dos maiores de 65 anos é maior para 
a comarca, polo envellecemento antes comentado, e de igual forma, vese como o importe 
medio da pensión recibida é sempre inferior; seguramente polo feito de ser 
maioritariamente pensións do sector agrario, tradicionalmente máis baixas. 

Táboas 19 e 20. Perceptores de pensións por tramos de idade en Galicia e no UTM  (en 
número de perceptores e en pensión media en euros). Ano 2013.  

  Galicia UTM 

  
Número 

perceptores 
Participació

n 
Número 

perceptores 
Participació

n 
0-64 138.291 21,37% 2.016 19,60% 
65-74 219.397 33,90% 3.058 29,74% 
75-84 196.373 30,34% 3.511 34,14% 
85 e máis 93.121 14,39% 1.699 16,52% 
Total 647.182 100,00% 10.284 100,00% 

 

 
Importe medio 

Galicia Importe medio UTM % s/Galicia 
Total 833,61 695,78 83,47% 
0-64 819,27 635,55 77,57% 

65-74 938,39 754,34 80,39% 
75-84 778,51 697,73 89,62% 

85 e máis 724,27 661,39 91,32% 
Fonte: elaboración propia datos Seguridade Social a través do IGE 

En canto ós perceptores da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e das Axudas de 
Emerxencia Social (AES) no UTM, non parece que haxa relación coa crise económica, de 
feito a tendencia é moi irregular, e en xeral moi poucas persoas do noso territorio acceden 
a estas prestacións. 

Figura 23. Perceptores da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e das Axudas de 
Emerxencia Social (AES) no UTM. Evolución temporal 2005-2014. IGE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE 

5.3. Desemprego 

O nivel de desemprego no territorio do Ulla Tambre Mandeo é de entidade e evolución moi 
similar ás cifras da provincia e de Galicia. No seguinte gráfico pode verse a evolución e as 
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cifras para a última década onde se reflicte moi claramente o efecto devastador dos peores 
anos da crise e unha lixeira recuperación a partir do 2013. 

Figura 24. Taxa de desemprego nos concellos do UTM. Período 2005-2015  

 

Fonte: elaboración propia con datos www.datosmacro.com  

Táboa 25. Paro rexistrado nos distintos concellos do UTM . Ano 2014 

Ano Vilasantar Boimorto  Sobrado Arzúa 
 
Santiso  Galicia UTM Melide Toques Touro O Pino

2014 15,50% 17,13% 17,44% 17,48% 20,76% 20,87% 21,62% 21,81% 25,00% 27,54% 28,63%
Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

O desemprego no UTM segue a mesma tendencia que en Galicia pero manténdose sempre 
con datos máis elevados. Nos anos de bonanza económica, o paro no UTM mantívose 
sempre por riba do 15%, paro estrutural moi alto, probablemente de parados de longa 
duración. 

Figura 23. Paro rexistrado no conxunto do UTM e Galicia. Evolución temporal período 
2005-2015 
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Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE. 

Se distinguimos o desemprego segundo o sexo dos demandantes, vemos que a curva de 
desemprego é máis suave para as mulleres, rexistra taxas estruturais de desemprego máis 
alto, pero a crise foi máis acusada para os homes, como vemos pola curva máis 
pronunciada. Actualmente parece que a tendencia é diminuír o número de parados, 
principalmente homes.  

Figura 26. Paro rexistrado no UTM segundo o sexo (número de persoas). Evolución 
temporal período 2008-2015  

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE. 

Analizando o paro rexistrado por actividade da que proceden, vemos que o sector servizos 
expulsa a un gran número de persoas nos anos malos, e parece que dende o 2013 a 
recuperación non está sendo tan marcada. A construción fai honor á súa fama de ciclos 
acusados, con tendencias moi marcadas, tanto de aumento como de diminución do 
número de parados deste sector. A industria mostra a evolución máis positiva, cun número 
cada vez menor de parados. Por último, a agricultura aumenta o número de parados, pero 
cunha evolución máis suave. 

Figura 27. Paro rexistrado no UTM segundo sector económico. Período 2008-2015 

 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE 
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Táboa 22. Paro rexistrado segundo nivel de estudos e xénero (numero de persoas). Datos 
para decembro de 2015 

  Paro rexistrado decembro 2015 

  Total Homes Mulleres 

Analfabetos 26 16 10 

Estudos primarios incompletos 518 295 223 

Estudos primarios completos 173 98 75 

Estudos secundarios 1061 530 531 

Estudos postsecundarios 257 60 197 

Fonte: elaboración propia a partir de datos ... 

É moi significativo que a maior parte das persoas desempregadas actualmente, levan nesta 
situación máis dun ano, e que estes desempregados de longa duración son os máis 
afectados pola crise, e séguense incrementando no 2013 e o 2014. 

Figura 28. Paro rexistrado segundo o tempo da demanda no UTM (número de persoas). 
Evolución temporal período 2006-2014.  
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Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE. 

5.4. Paridade 

A maior parte dos datos dispoñibles para a análise da igualdade de xénero non están 
desagregados a nivel municipal, polo que os datos galegos representan neste apartado a 
realidade máis próxima. 

Figura 29. Poboación de 16 a 64 anos por nivel de estudos e sexo en Galicia (miles de 
persoas). Ano 2014. 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

Actualmente, hai máis mulleres en Galicia con educación superior que homes, no resto dos 
niveles, o número de homes supera ás mulleres. En canto ó mercado laboral, chama a 
atención que hai moitas máis mulleres que homes en situación de inactividade, poden ser 
estudantes, xubiladas, persoas que se dedican a traballos no fogar, etc. 

Figura 30. Poboación segundo a súa situación laboral e sexo en Galicia (miles de persoas). 
Ano 2014 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

Se analizamos o mercado laboral e as condicións, as diferenzas entre homes e mulleres son 
substanciais, como se aprecia nas seguintes gráficas. 

Figura 29.  Número e tipoloxía de contratos laborais segundo sexo para Galicia (miles de 
persoas). Ano 2014 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

Ademais de ter máis precariedade laboral, o salario medio das mulleres é menor que o dos 
homes, en tódolos grupos de idade, a pesar de que hoxe en día o nivel educativo das 
mulleres é superior. 

Figura 31. Salario medio por tramos de idade e sexo en Galicia (euros). Ano 2014 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

En canto á toma de decisións, as mulleres están moi lonxe de acadar o nivel masculino, 
sobre todo no sector público local. 

Táboa 23. Representantes da alcaldía segundo o sexo para Galicia e España. 

  ESPAÑA GALICIA 

  Total Porcentaxe de mulleres Total 
Porcentaxe de 

mulleres 

2014 8.110 17,42% 314 9,87% 

2015 8.123 19,05% 314 11,78% 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

Táboa 24. Membros das corporacións locais segundo o sexo para Galicia e España. 
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  España Galicia 

  Total Porcentaxe de mulleres Total 
Porcentaxe de 

mulleres 

2014 59.996 35,24% 3.468 37,75% 

2.015 67.449 35,57% 3.759 36,69% 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos  do IGE 

Na política local as mulleres teñen máis representación na segunda liña, como concelleiras, 
que como alcaldesas. Non obstante, están lonxe do 50% nos dous casos. 

Táboa 25. Poboación ocupada na dirección, xerencia de empresas e en actividades 
profesionais segundo o sexo en Galicia (miles de persoas). Ano 2015 

  Poboación en miles Porcentaxe 

  
Total Homes 

Mullere
s 

Total Homes 
Muller

es 

Dirección e xerencia 38 26 12 100% 68,4% 31,6% 

Directores de departamentos, 
administrativos e directores de 
produción de operacións 

17,6 11,8 5,8 100% 67,1% 32,9% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos  do IGE 

No sector privado tamén existen diferenzas nos postos de maior responsabilidade, pero 
estas diferenzas son menores que no caso dos concellos. 
 

5.5. Cobertura de servizos municipais básicos: auga, lixo, saneamento. 

No tocante ós servizos básicos de infraestruturas podemos concluír que, se ben a 
dispersión xeográfica dificulta e encarece a súa xestión, en xeral,  o territorio atópase ben 
dotado, se ben existen diferenzas notables entre os concellos de maior dinamismo 
económico e os demais: 

- iluminación pública, segundo os datos do Instituto Galego de Estatística o total do 
territorio conta con este servizo, non detectándose ningún déficit neste senso, nin sequera 
nos núcleos diseminados máis apartados.  

- abastecemento de auga, depuración de augas residuais e servizo de sumidoiro. Os 
concellos de maior entidade e dinamismo económico, basicamente as cabeceiras 
comarcais de Arzúa e Melide, presentan diferenzas tanxibles na prestación destes servizos 
con respectos ós de menor tamaño e poboación. Non obstante, aínda que non se reflictan 
os datos de anos anteriores, a mellora na prestación é xeneralizada no conxunto do 
territorio. 
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Figura 32. Servizos de depuración de augas e abastecemento público de augas no UTM 
(número de vivendas). Ano 2013 

 
Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. 

6. GOBERNACIÓN E RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. Gobernación 

No ámbito da gobernación, desde o punto de vista de cohesión e cooperación interna, o 
territorio do Ulla Tambre Mandeo non se caracteriza por un excesivo contacto entre as 
entidades públicas que a conforman. Un exemplo disto, atopámolo no feito de que non 
todas as do ámbito xeográfico pertencen como entidade asociada ó GDR e moitas delas 
foron solicitando a súa admisión aínda no último período en funcionamento.  

Por outra banda, desde o estalido da crise económica mundial e a instauración a nivel 
nacional e a nivel autonómica de políticas de recorte do gasto público, eliminación da 
débeda e recorte orzamentario, as chamadas “políticas de austeridade”, a consigna para a 
captación de certos recursos por parte dos Concellos é a oferta conxunta das actividades e 
servizos subvencionados; ben sexa a través da sinatura de convenios ou outras figuras de 
cooperación. 

Neste senso, existen exemplos de colaboración entre os Concellos de O Pino e Touro; 
Sobrado con Curtis e Vilasantar, ou Melide cos concellos que forman parte da comarca 
natural. Existe tamén unha Mancomunidade de concellos do Camiño de Santiago e unha 
unión de concellos da Área de Santiago que traballan pola difusión do patrimonio e a 
promoción turística. 

No tocante á gobernación no ámbito das entidades privadas, destaca o papel do Grupo de 
Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo, antes mencionado, o cal conta cunha 
asemblea xeral de preto de 70 entidades asociadas de diversas mesas sectoriais: entidades 
públicas locais, cooperativas e SATs, asociacións de empresarios e asociacións de tipo 
cultural, deportivo e veciñal. Unha das asociadas, a Asociación de Empresarios da Comarca 
de Arzúa, tamén ten ámbito comarcal e un forte tecido asociativo ó seu redor pois agrupa a 
un total de 170 empresas e negocios ó igual que a Asociación de Empresarios da Terra de 
Melide ou a Coooperativa Melisanto, con máis de 700 explotacións na asemblea xeral. 
Todas elas xogan un importante papel na dinamización produtiva e comercial do 
territorio. 
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Tamén realizan un papel moi activo na información, formación e atención os sindicatos 
con sede administrativa na comarca, especialmente os sindicatos agrarios como é o 
Sindicado Labrego ou Unións Agrarias, os cales prestan servizos ós seus asociados e 
apoian a súa organización e unión, se ben se caracterizan por estar centrados na realidade 
sectorial do sector primario. 

6.2. Intermediarios financeiros 

Con relación ós intermediarios financeiros, dos nove concellos son as cabeceiras 
comarcais e os concellos máis dinámicos, as que contan con máis oficinas de distintas 
entidades bancarias; en concreto, teñen presenza as entidades con orixe galega nos seus 
inicios como Abanca e Banco Pastor, os dous grandes bancos nacionais, o Santander e 
BBVA, así como outras entidades que se expandiron fortemente nos últimos dez anos, 
CaixaBank e Banco Sabadell Gallego. Nos restantes concellos que compoñen o territorio,  
como Santiso, Toques, Sobrado, Vilasantar ou Boimorto, a presenza das entidades 
financeiras é moito menor pola proximidade ás cabeceiras comarcais e á cidade de 
Santiago de Compostela, no caso de O Pino, o cal conta con dúas entidades financeiras e 
unha oficina auxiliar de outra e no caso, extremo, do concello de Touro, con só unha 
entidade no termo municipal, Abanca. A tendencia é a reducir o número de oficinas e o 
servizo cercano á cidadanía, sobre todo no eido rural. 

En xeral, as entidades financeiras son as dos grandes grupos nacionais e, incluso, 
internacionais froito das vendas a grupos financeiros foráneos desde o estalido da crise 
económica e o rescate bancario por parte do goberno; isto leva a que non exista excesiva 
vinculación das entidades co tecido económico e empresarial da comarca; exceptuando 
aqueles casos nos que o persoal das devanditas oficinas leve certa traxectoria na vila. Si 
existen dúas entidades con certas inclinacións ou políticas orientadas ós profesionais do 
sector agrario, se ben estas son de ámbito autonómico e non local; Caixabank (con 
produtos financeiros e de aforro exclusivos para as persoas do sector agroforestal e 
convenios de colaboración para asociacións como os GDRs) e Sabadell Gallego (en pleno 
proceso de expansión e cunha agresiva campaña de captación). 

7. CULTURA E IDENTIDADE 

7.1. Elementos de identidade común do territorio 

O Ulla Tambre Mandeo defínese como un territorio rural do interior de Galicia, cun 
marcado carácter agrario, como o amosa o feito de ser o segundo sector en importancia de 
valor engadido e emprego, e tamén de servizos, centrado na hostalería e restauración, pola 
influencia que ten o paso do Camiño de Santiago polo seu territorio.  

Ten un nutrido tecido asociativo de entidades sen ánimo de lucro de carácter cultural, 
musical, veciñal, deportivo ou de ocio; o rexistro público de tres dos municipios fálanos de 
máis dun centenar destas entidades. Un exemplo claro desta capacidade asociativa e da 
capacidade de organización da mesma está no feito de que Arzúa conta cunha xestión do 
Programa Leader desde que este era unha iniciativa experimental a nivel europeo no ano 
1991 ata a actualidade, na que o territorio elixible xa o conforma a totalidade da Unión 
Europea. 

Se temos que identificar elementos comúns que sirvan de definitorios dos dez concellos, o 
primeiro podería ser a figura da D.O.P. Arzúa-Ulloa. O territorio do UTM está no seo do 
seu ámbito xeográfico e este produto é o modo de vida de moitas familias de grandes e 
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pequenas explotacións, sexan elaboradores de queixo ou só subministradores do leite de 
primeira calidade co que se elabora. Polo tanto, considérase como un dos elementos 
importantes na zona a nivel económico, social e de identidade.  

O queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa conta cunha festa de exaltación na vila que xa vai pola súa 
cuatrixésima edición e en todas elas acada un inmenso aforo tanto de persoas e negocios 
elaboradores como de público consumidor final. 

Un segundo elemento de identidade común que se percibe ó longo do territorio é o paso 
dos peregrinos do Camiño de Santiago, se ben o trazado do Camiño Francés só pasa polo 
termo municipal de Melide, Arzúa e O Pino; Boimorto, Vilasantar e Sobrado dos Monxes 
contan igualmente co trazado do Camiño Norte; Toques, co trazado do Camiño Primitivo e, 
en Touro, se ben non existe trazado oficial e a súa influencia é menor, existe unha vía 
alternativa que usaban tradicionalmente os peregrinos de nacionalidade holandesa en 
bicicleta, coñecida como a “Ruta do Holandés”. O Camiño de Santiago é o activo turístico 
por excelencia e un catalizador importantísimo da actividade económica local.  

Por último, cabe salientar que, con base en experiencias de promoción turística 
consolidadas como o “Goza do Ulla”, un programa de rutas de sendeirismo que une os 
concellos bañados polo Ulla desde o seu nacemento ata a súa desembocadura, o río Ulla 
actúa como un elemento de identidade común para os concellos do territorio de Touro, 
Arzúa e Santiso, polo que se considera importante mencionalo neste estudo 
socioeconómico. 

7.2. Elementos de identidade local dos distintos concellos do UTM 

Se nos centramos en elementos e actividades culturais específicas a nivel municipal, 
ademais de presentar os catro concellos un importante patrimonio cultural e etnográfico 
de carácter histórico (miliarios, castros, mámoas, igrexas, capelas, etc) catalogados como 
Patrimonio Histórico Artístico, tamén cobran forza actividades contemporáneas con gran 
aceptación de público, entre elas: 

- Festa do Queixo de Arzúa, celébrase cada primeiro fin de semana de marzo no Recinto 
Feiral do Queixo de Arzúa. Nela danse cita numerosos negocios e profesionais 
elaboradores deste produto e organízanse actos culturais paralelos que conseguen atraer 
a milleiros de visitantes anualmente. 

- Festival da Luz en Boimorto, posto en marcha desde o ano 2012 a partir dunha iniciativa 
de Luz Casal, nativa do concello, e coa colaboración da entidade pública local e de grandes 
grupos empresariais a nivel internacional, reúne cada ano a grandes grupos musicais 
nacionais e internacionais ó tempo que exalta o estilo de vida do rural galego e as 
empresas locais de distinto tipo: agroalimentarios, artesanos, etc. 

- Festa da Repostería Tradicional de Melide, celébrase no segundo fin de semana de maio. 
Nela trátase de exaltar os melindres, ricos e amendoados propios deste municipio así 
como dos seus elaboradores tradicionais. 

- Festa do Galo Piñeiro en O Pino, declarada de Interese Turístico de Galicia, esta festa de 
exaltación celébrase o primeiro fin de semana de agosto en O Pedrouzo, capital do 
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Concello de O Pino. Nela trátase de promocionar esta raza de galos autóctonos 
recuperadas gracias ó traballo da Asociación AGALPI.  

- Entroido tradicional do Ulla en Touro, trátase dun entroido tradicional coas figuras dos 
Xenerais e Vello, moi similar a outros concellos de fóra da comarca pero bañados todos 
eles polo río Ulla. A súa promoción faise de maneira conxunta e está a vivir un pulo por 
parte das administracións nos últimos anos. 

8. COÑECEMENTOS, TÉCNICAS E COMPETENCIAS 

No tocante a coñecementos e técnicas con forte arraigo no territorio, así como con carácter 
tradicional, atopamos o Know-how da elaboración tradicional do queixo Arzúa-Ulloa, tal e 
como se explicou no punto anterior. Moitas destas queixerías tradicionais, que non están 
baixo o amparo da D.O.P, asociadas a explotacións gandeiras propias, as cales 
comercializan sen marca comercial para a clientela final ou pequenos comercios de 
alimentación están a desaparecer; froito das malas condicións do sector lácteo, en 
particular, e do sector primario, en xeral, polo que o saber tradicional sobre a elaboración 
de queixo corre o risco de perderse. 

Do mesmo xeito, no territorio existen empresas de sectores maduros cunha traxectoria 
vital moi ampla e que contan cun gran coñecemento da súa respectiva actividade, como 
pode ser o curtido e elaboración de produtos de pel e coiro, o caso de Guarnicionería 
Corzo, o traballo con produtos de lonas e plástico en Toldos Gómez. 

Pódense citar tamén empresas de carácter innovador, saídas en ocasións, directamente do 
ámbito universitario como é caso das empresas situadas na antiga mina de Touro como 
TEN e Galchimia; filiais da construtora Francisco Gómez SL; as cales conforman un grupo 
empresarial no cal unhas abastecen a outras e aproveitan os residuos xerados para 
producir novos artigos. 

Por outra banda, nun dos sectores principais do territorio, o das explotacións de vacún de 
leite, apóstase desde fai tempo pola modernización e a innovación con granxas que 
invisten continuamente nas súas instalacións e equipos para lograr: un mellor coidado dos 
animais, un mellor control da explotación e unhas mellores condicións de traballo; na 
procura dunha mellor competitividade das mesmas. 

9. IMAXE E PERCEPCIÓN 

Despois de realizar un exhaustivo proceso participativo no eido da elaboración da 
Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo para o Leader 2014-
2020, explicado na correspondente Memoria das Actuacións, recóllense a continuación 
unha serie de conclusións sobre os principais temas nos que coinciden os distintos 
participantes no total das reunións e xornadas realizadas: 

1. o principal problema é a escaseza de dinamismo e diversificación da actividade 
económica, o cal fai imposible a fixación de poboación, sobre todo, a que está en idade de 
traballar e formar familia. Dáse un éxodo cara o ámbito urbano dentro da mesma 
provincia. 



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo Páxina 52 

2. o sector agrario é fundamental no territorio, se ben augúraselle un futuro de dificultades 
tendo en conta a evolución dos mercados mundiais e a reforma da política agraria común 
europea. É necesario buscar solucións. 

3. o sector forestal percíbese como unha potencialidade, se ben se considera moi 
complicado, pola normativa vixente, pola ordenación do territorio e polo abandono da 
actividade agraria conseguir que sexa fonte de ingresos e amose viabilidade económica 
real. Tamén preocupa o feito de observar o incremento de plantacións forestais ilegais en 
terreos de tipoloxía agraria, sobre todo, con especies como o eucalipto. 

4. o reducido sector industrial está consolidado e é seguro, non obstante, non se 
caracteriza pola súa forza innovadora, pola súa capacidade de expansión, nin por unha 
gran capacidade de xeración de postos de traballo. 

5. un dos principais activos do territorio é o Camiño de Santiago, o cal corre perigo de 
empobrecerse pola proliferación de numerosos negocios “ad-hoc” sen compromiso de 
calidade. Por outra banda, a comarca conta cun gran número de negocios con distintivo de 
calidade, os cales non se atopan ó pé do trazado. 

  



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo Páxina 53 

BIBLIOGRAFÍA 

Presidencia Xunta de Galicia : Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvemento 
Comarcal. (1995). Comarca de Arzúa : plan de desenvolvemento comarcal de Galicia.  

Ardán. (s.f.). Recuperado el Abril de 2015, de http://www.ardan.es/ 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. (s.f.). Recuperado el 2015, de 
http://agader.xunta.es/ 

Blog Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo. (s.f.). Recuperado el Abril de 
2015, de http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/ 

Camino de Santiago " El camino de las Estrellas". (2015). Obtenido de 
http://www.caminosantiago.org/ 

Carrera Valín, X. L. Queso Arzúa-Ulloa, queso gallego por antonomasia. Arzúa. 

Cascón Rodríguez, A. F. (2005). Arzúa na memoria : espello histórico dunha terra.  

Instituto Galego de Estadística. (s.f.). Recuperado el Abril de 2015, de 
https://www.ige.eu/web/index.jsp?paxina=001&idioma=gl 

Instituto Nacional de Estadística. (s.f.). Recuperado el Abril de 2015, de www.ine.es 

Lois González, R. C., Armesto López, X. A., Ribas Alvarez, A., & Domínguez Pedreira, X. 
(2005). proximación aos problemas de delimitación territorial dunha denominación de orixe 

: o exemplo da D.O. Arzúa-Ulloa. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da 
Universidade de Santiago de Compostela. 

Mera Sánchez, M. (2009). Estudo socioeconómico das bisbarras de Arzúa e Terra de Melide, 

e concellos de Curtis e Vilasantar . Vigo: Fundación para o Estudo e Divulgación da Cuestión 
Social e Sindical en Galiza. 

Xunta de Galicia. (s.f.). Consellería do Medio Rural e Mar. Recuperado el Abril de 2015, de 
http://mediorural.xunta.es/ 

  



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo Páxina 54 

Anexo I. Cartografía das tres zonas ZEC Rede Natura 200 que afectan ó UTM 

 
Fonte: Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director 

da Rede Natura 2000 de Galicia. Consellería de medio ambiente, territorio e infraestruturas. 
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Fonte: Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director 

da Rede Natura 2000 de Galicia. Consellería de medio ambiente, territorio e infraestruturas. 
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Fonte: Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director 

da Rede Natura 2000 de Galicia. Consellería de medio ambiente, territorio e infraestruturas. 
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Anexo II. Relación de Bens de Interese Cultural dos municipio integrantes no Ulla Tambre 
Mandeo. 

Concello BIC Clasificaci
ón 

Disposición legal Data 

Arzúa Castelo de Fruzo Monumento Decreto 22 de abril de 1949 

Arzúa, 
Melide, O 

Pino 

Camiño de Santiago 
 

Territorio 
histórico 

Decreto 2224/1962 
Disposición adicional 
segunda da Lei 
8/1995 do 
patrimonio cultural 
de Galicia 
Lei 3/1996 de 
protección dos 
Camiños de Santiago 

5 de setembro de 
1962 

30 de outubro de 995 
10 de maio de 1996 

Arzúa, 
Melide, O 

Pino 

Delimitación da ruta 
principal do Camiño 
Francés, desde a entrada no 
municipio de Pedrafita do 
Cebreiro ata o límite do 
termo municipal do Pino, 
coa excepción do tramo 
entre o lugar de Amenal e o 
límite do aeroporto de A 
Lavacolla 

Territorio 
histórico 

Decreto 227/2011 
2 de decembro de 

2011 

Boimorto Torre de Andabao Monumento Decreto 22 de abril de 1949 

 
Melide 

 
Castelo de Grobas Monumento 

 
Decreto 

 
22 de abril de 1949 

O Pino 
 

Delimitación do Camiño de 
Santiago, Camiño Francés, 
entre o lugar do Amenal e o 
límite do aeroporto da 
Lavacolla, no Concello do 
Pino 

Territorio 
histórico 

Decreto 144/2012 29 de xuño de 2012 

Sobrado Mosteiro de Sobrado 
Monumento 

histórico-
artístico 

Decreto 3 de xuño de 1931 

Toques 
 

Igrexa de San Antolín de 
Toques 

Monumento 
histórico e 

zona 
arqueolóxic

a 

Decreto 192 / 1994 
10 de xuño de 1994 

 

Toques 
Forno dos Mouros 
 

Zona 
arqueolóxic

a 
 

Artigo 40º.2 da Lei 
16/1985 do 
patrimonio histórico 
español 
Resolución da 
Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural 
 

15 de marzo de 2011 

Vilasantar 
Igrexa de Santa María de 
Mezonzo 

Monumento 
histórico-
artístico 

Decreto 3 de xuño de 1931 

Fonte: Relación de bens de interese cultural de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 
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Anexo III. Saldos migratorios nos concellos compoñentes do UTM (número de persoas). 
Período 2005-2014. 

  

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. 

  

 Arzúa Boimorto Vilasantar 

Ano 
S. 

total S. int. 
S. 

ext. S. CA S. F. 
S. 

total S. int. 
S. 

ext. S. CA S. F. 
S. 
total S. int. 

S. 
ext. S. CA S. F. 

2005 -27 -28 1 -17 18 -28 -31 3 -2 5 -16 -16 0 -2 2 
2006 25 -17 42 20 22 -11 -21 10 1 9 -4 -5 1 -3 4 
2007 -3 -34 31 4 27 15 3 12 1 11 -11 -10 -1 -1 0 
2008 98 13 85 21 25 -28 -35 7 6 1 -3 -8 5 1 4 
2009 -8 -12 4 -13 17 4 1 3 3 0 2 -3 5 3 2 
2010 -8 -15 7 -4 11 -19 -19 0 -1 1 -10 -13 3 4 -1 
2011 28 -28 56 30 26 3 -3 6 2 4 1 2 -1 0 -1 
2012 9 12 -3 5 -8 -1 -3 2 1 1 11 -5 16 17 -1 
2013 55 39 16 4 12 -9 -6 -3 -3 0 -14 -15 1 0 1 
 Melide O Pino Santiso 

Ano 
S. 

total S. int. 
S. 

ext. S. CA S. F. 
S. 

total S. int. 
S. 

ext. S. CA S. F. 
S. 

total S. int. 
S. 

ext. S. CA S. F. 
2005 80 38 42 19 23 23 30 -7 -5 -2 -29 -28 -1 -4 3 
2006 30 -5 35 4 31 -8 -19 11 4 7 12 6 6 5 1 
2007 20 -14 34 17 17 3 -7 10 13 -3 -45 -39 -6 -4 -2 
2008 0 -33 33 8 25 -35 -46 11 8 3 -22 -21 -1 -4 3 
2009 27 5 22 5 17 61 42 19 12 7 -26 -27 1 -3 4 
2010 50 18 32 7 25 86 58 28 23 5 -25 -28 3 3 0 
2011 117 49 68 19 49 67 58 9 7 2 -21 -19 -2 -1 -1 
2012 31 16 15 10 5 12 3 9 2 7 -25 -32 7 4 3 
2013 65 46 19 12 7 -2 -7 5 3 2 -11 -21 10 9 1 
 Sobrado Toques Touro 

Ano S. S. int. S. S. CA S. F. S. S. int. S. S. CA S. F. S. S. int. S. S. CA S. F. 
2005 -5 -12 7 6 1 -15 -12 -3 -2 -1 -29 -37 8 3 5 
2006 -9 -17 8 4 4 -24 -26 2 0 2 -47 -55 8 0 8 
2007 -6 -18 12 5 7 -15 -14 -1 -2 1 -48 -53 5 1 4 
2008 -8 -12 4 0 4 4 -5 9 5 4 -3 -13 10 -4 14 
2009 3 -1 4 4 0 3 2 1 4 -3 -37 -36 -1 8 -9 
2010 -23 -23 0 0 0 -27 -23 -4 -3 -1 -14 -17 3 1 2 
2011 -16 -16 0 1 -1 -15 -13 -2 2 -4 3 -12 15 3 12 
2012 3 -2 5 2 3 -11 -10 -1 -2 1 -2 -30 28 22 6 
2013 -25 -20 -5 -3 -2 0 -5 5 4 1 -48 -46 -2 1 -3 
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Anexo IV. Empresas con sede social no Ulla Tambre Mandeo segundo rama de actividade 
CNAE2009 (número). Ano 2014 

Galicia 
% nº 

empresas 
Galicia 

UTM 
% nº 

empresas 
UTM 

Total 243412   3951   
Agricultura e pesca 44179 18,15% 1822 46,11% 
01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con 
elas 32039 13,16% 1746 44,19% 
02 Silvicultura e explotación forestal 1364 0,56% 72 1,82% 
03 Pesca e acuicultura 10776 4,43% 4 0,10% 
Industria, incluida a enerxía 14922 6,13% 184 4,66% 
B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 333 0,14% 1 0,03% 
05 Extracción de antracita, hulla e lignito 2 0,00%   0,00% 
07 Extracción de minerais metálicos 7 0,00%   0,00% 
08 Outras industrias extractivas 324 0,13% 1 0,03% 
C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 13884 5,70% 176 4,45% 
10 Industria da alimentación 2318 0,95% 45 1,14% 
11 Fabricación de bebidas 591 0,24% 1 0,03% 
13 Industria téxtil 319 0,13% 2 0,05% 
14 Confección de roupa de vestir 1000 0,41% 19 0,48% 
15 Industria do coiro e do calzado 58 0,02% 5 0,13% 
16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e 
espartaría 1287 0,53% 18 0,46% 
17 Industria do papel 57 0,02%   0,00% 
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 833 0,34% 6 0,15% 
20 Industria química 170 0,07% 2 0,05% 
21 Fabricación de produtos farmacéuticos 12 0,00%   0,00% 
22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 190 0,08% 2 0,05% 
23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 931 0,38% 12 0,30% 
24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e 
ferroaliaxes 69 0,03%   0,00% 
25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e 
equipamento 2441 1,00% 37 0,94% 
26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e 
ópticos 107 0,04%   0,00% 
27 Fabricación de material e equipamento eléctrico 84 0,03%   0,00% 
28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 255 0,10%   0,00% 
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e 
semirremolques 109 0,04%   0,00% 
30 Fabricación doutro material de transporte 135 0,06%   0,00% 
31 Fabricación de mobles 1082 0,44% 21 0,53% 
32 Outras industrias manufactureiras 586 0,24% 3 0,08% 
33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 1250 0,51% 3 0,08% 
D FORNEC. ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE AC. 441 0,18% 5 0,13% 
E FORNEC. AUGA, SANEAMENTO, XESTIÓN RESIDUOS E 
DESCONTAMINA. 264 0,11% 2 0,05% 
36 Captación, depuración e distribución de auga 37 0,02%   0,00% 
37 Recolla e tratamento de augas residuais 17 0,01%   0,00% 
38 Recolla, tratamento e eliminación de residuos; 
valorización 178 0,07% 2 0,05% 
39 Actividades de descontaminación e outros de xestión de 
residuos 32 0,01%   0,00% 
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Galicia 
% nº 

empresas 
Galicia 

UTM 
% nº 

empresas 
UTM 

Construción 31504 12,94% 425 10,76% 
41 Construción de edificios 11339 4,66% 98 2,48% 
42 Enxeñaría civil 686 0,28% 8 0,20% 
43 Actividades de construción especializada 19479 8,00% 319 8,07% 
Servizos 152807 62,78% 1520 38,47% 
G COMERCIO POR XUNTO E RETALLO; REPARAC.  
VEHÍCULOS DE MOTOR  53095 21,81% 550 13,92% 
45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 5808 2,39% 70 1,77% 
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo 
de vehículos de motor e motocicletas 15404 6,33% 148 3,75% 
47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e 
motocicletas 31883 13,10% 332 8,40% 
H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 11674 4,80% 215 5,44% 
49 Transporte terrestre e por tubaxe 10170 4,18% 207 5,24% 
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores 47 0,02%   0,00% 
51 Transporte aéreo 5 0,00%   0,00% 
52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 873 0,36% 2 0,05% 
53 Actividades postais e de correos 579 0,24% 6 0,15% 
I HOSTALARÍA 21753 8,94% 307 7,77% 
55 Servizos de aloxamento 2017 0,83% 65 1,65% 
56 Servizos de comidas e bebidas 19736 8,11% 242 6,13% 
J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 2428 1,00% 12 0,30% 
58 Edición 377 0,15% 1 0,03% 
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas 
de televisión, gravación de son e edición musical 387 0,16%   0,00% 
60 Actividades de programación e emisión de radio e 
televisión 68 0,03%   0,00% 
61 Telecomunicacións 154 0,06% 3 0,08% 
62 Programación, consultaría e outras actividades 
relacionadas coa informática 1303 0,54% 6 0,15% 
63 Servizos de información 139 0,06% 2 0,05% 
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 4477 1,84% 37 0,94% 
64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 157 0,06%   0,00% 
65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás 
seguranza social obrig. 31 0,01%   0,00% 
66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos 
seguros 4289 1,76% 37 0,94% 
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 5143 2,11% 23 0,58% 
M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E 
TÉCNICAS 20951 8,61% 120 3,04% 
69 Actividades xurídicas e de contabilidade 9425 3,87% 41 1,04% 
70 Actividades das sedes centrais; activ. de consultoría de 
xestión empresarial 416 0,17% 1 0,03% 
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e 
análises técnicas 6342 2,61% 36 0,91% 
72 Investigación e desenvolvemento 419 0,17% 1 0,03% 
73 Publicidade e estudos de mercado 1496 0,61% 3 0,08% 
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 2069 0,85% 9 0,23% 
75 Actividades veterinarias 784 0,32% 29 0,73% 
N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS 
AUXILIARES 5758 2,37% 46 1,16% 
77 Actividades de aluguer 845 0,35% 2 0,05% 
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Galicia 
% nº 

empresas 
Galicia 

UTM 
% nº 

empresas 
UTM 

78 Actividades relacionadas co emprego 118 0,05%   0,00% 
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos 429 0,18% 4 0,10% 
80 Actividades de seguranza e investigación 144 0,06% 2 0,05% 
81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 2196 0,90% 29 0,73% 
82 Actividades administrativas de oficina e outras 
actividades auxiliares ás empresas 2026 0,83% 9 0,23% 
O ADMÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL 
OBRIGATORIA 425 0,17% 9 0,23% 
P EDUCACIÓN 5317 2,18% 33 0,84% 
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS 7318 3,01% 39 0,99% 
86 Actividades sanitarias 6408 2,63% 33 0,84% 
87 Asistencia en establecementos residenciais 254 0,10% 2 0,05% 
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento 656 0,27% 4 0,10% 
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE 
ENTRETEMENTO 4106 1,69% 43 1,09% 
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 1579 0,65% 21 0,53% 
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras 
actividades culturais 174 0,07% 3 0,08% 
92 Actividades de xogos de azar e apostas 539 0,22% 3 0,08% 
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 1814 0,75% 16 0,40% 
S OUTROS SERVIZOS 10362 4,26% 86 2,18% 
94 Actividades asociativas 1534 0,63% 13 0,33% 
95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de 
uso doméstico 1287 0,53% 7 0,18% 
96 Outros servizos persoais 7541 3,10% 66 1,67% 

 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. 
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Anexo V. Listado de procesos de concentración parcelaria nos concellos do UTM 

Concello Nome da zona Tipo Última fase Superficie 

Arzúa 

Arzúa - A Mella - Viladavil Publica Rematada 1861 

Branzá Publica Rematada 248 

Burres Publica Rematada 516 

Calvos de Sobrecamiños Publica Rematada 1174 

Campo Publica Rematada 301 

Castañeda Publica Rematada 191 

Castañeda - Rendal Publica Rematada 978 

Dombodán Publica Rematada 510 

Dombodán-Branzá II Publica Bases definitivas 713 

Oíns Publica Rematada 571 

Oíns - Dodro Publica Rematada 787 

Pantiñobre - Brandeso Publica Rematada 503 

Rendal Publica Rematada 322 

San Pedro de Lema e Santa María Publica Rematada 1309 

San Pedro de Vilantime Publica Bases definitivas 806 

Viñós - Tronceda Publica Rematada 254 

Boimorto  

Andavao Publica Rematada 785 

Ánxeles Publica Rematada 446 

Arceo Publica Rematada 774 

Brates - Mercurín Publica Rematada 949 

Buazo Publica Rematada 339 

Cardeiro Publica Rematada 715 

Dormeá Publica Rematada 1017 

Sendelle Publica Rematada 950 

O Pino  

Amenal - Cima - Pereira Publica Rematada 231 

Arca Publica Rematada 549 

Castrofeito Publica Rematada 826 
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Concello Nome da zona Tipo Última fase Superficie 

Cerceda - Cebreiro Publica Rematada 1202 

Ferreiros Publica Rematada 1615 

Gonzar Publica Rematada 749 

Gonzar II Publica Bases definitivas 854 

Lardeiros Publica Rematada 1053 

Medín Publica Rematada 860 

Monte de Santa María de Budiño Publica Acordo 671 

Pastor Publica Rematada 292 

San Vicente do Pino Publica Rematada 809 

Santa María de Budiño Publica Rematada 462 

Touro   

Andeade - Cornado Publica Rematada 385 

Bama Publica Rematada 243 

Beseño - Turces Publica Rematada 407 

Calvos de Socamiño - Circes Publica Rematada 277 

Circes Publica Rematada 500 

Enquerentes Publica Rematada 500 

Fao Publica Rematada 189 

Fonte Rosas Publica Rematada 500 

Foxáns Publica Rematada 231 

Loxo - Enquerentes – Fonte Publica Rematada 495 

Loxo - Enquerentes - Fonte Rosas Publica Acordo 1014 

Monte de Foxáns e Santa María Publica Bases definitivas 461 

Monte de San Miguel de Vilar Publica Bases definitivas 367 

Novefontes Publica Rematada 146 

Oural - Pousada - Sucira - Publica Rematada 448 

Prevediños Publica Rematada 320 

Ribeira Publica Rematada 114 

San Vicente de Bama Publica Rematada 609 
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Concello Nome da zona Tipo Última fase Superficie 

San Xuán deTouro -San Fiz Quión Publica Acordo Firme 1522 

Santiago de Prevediños Publica Rematada 768 

Turces Publica Rematada 407 

Vilar Publica Rematada 220 

Melide 

Baltar-Grobas Publica Parada 195 

Grobas Publica Parada 655 

Maceda - Orois Publica Acordo 1087 

Monte do Castro Publica Parada 130 

Santiso  

Arcediago - Rairiz - Mourazos - Publica Rematada 754 

Beigondo Publica Rematada 278 

Liñares - Novela - Pezobrés Publica Acordo 766 

Monte Grande de Vimianzo, Privada Rematada 197 

Niñodaguia - Serantes. Sector I Publica Parada 479 

Niñodaguia - Serantes. Sector II Publica Acordo 342 

Pezobre Publica Rematada 490 

Ribadulla Publica Rematada 294 

San Xoan de Visantoña Publica Acordo Firme 992 

Santa María de Barazón Publica Rematada 608 

Sobrado  

Grixalba Publica Bases definitivas 3180 

Monteagudo - Roade, privada Privada Rematada 95 

O Casal - Grixalba Publica Rematada 69 

Toques   

Capela Publica Parada 504 

Monte da Capela Publica Rematada 229 

Santo Tomé de Mangueiro- Santa Publica Parada 830 

Fonte: elaboración propia a partir de datos da Consellería de Medio Rural. 
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Anexo VI. Distribución do peso relativo do número de empresas por rama de actividade. 
Anos 2008 e 2013. 

 Galicia UTM 

 
2008 2.013 Variación 

2.00
8 

2.01
3 

Variació
n 

Total 210.119 201.093 -4,30% 2.521 2.501 -0,79% 
2 Industria, incluida a enerxía 16.509 15.157 -8,19% 231 227 -1,73% 

B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 458 346 -24,45% 1 2 
100,00

% 
C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 15.430 14.109 -8,56% 224 218 -2,68% 
D FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, 
GAS, VAPOR E AIRE ACONDICIONADO 

403 445 10,42% 4 5 25,00% 

E FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE 
SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E 
DESCONTAMINACIÓN 

218 257 17,89% 2 2 0,00% 

3 Construcción 38.590 31.927 -17,27% 559 493 -11,81% 
F CONSTRUCIÓN 38.590 31.927 -17,27% 559 493 -11,81% 
4 Servicios 155.020 154.009 -0,65% 1.731 1.781 2,89% 
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E 
MOTOCICLETAS 

56.689 53.776 -5,14% 710 676 -4,79% 

H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 13.265 11.903 -10,27% 247 243 -1,62% 
I HOSTALARÍA 22.551 22.169 -1,69% 351 355 1,14% 

J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 1.973 2.405 21,90% 7 15 
114,29

% 
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 3.711 4.395 18,43% 52 51 -1,92% 
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3.534 4.730 33,84% 14 27 92,86% 
M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E 
TÉCNICAS 

21.488 22.239 3,49% 118 138 16,95% 

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS 
AUXILIARES 

8.179 5.822 -28,82% 50 58 16,00% 

P EDUCACIÓN 3.780 4.984 31,85% 20 28 40,00% 
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS 
SOCIAIS 

6.572 7.330 11,53% 36 41 13,89% 

R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE 
ENTRETEMENTO 

3.899 4.081 4,67% 35 46 31,43% 

S OUTROS SERVIZOS 9.379 10.175 8,49% 91 103 13,19% 
 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE 
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PANORÁMICA LEADER 2007-2013 

Táboa 1. Axudas executadas en termos orzamentarios globais 
CIFRAS EXECUCIÓN FINAL  

MEDIDA TIPO PROX.   
  
GASTO PÚBLICO DO PROGRAMA TOTAL  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

411 Produtivos     92.642,43 € 1.774,00 € 134.302,95 € 81.370,29 € 57.317,53 € 367.407,20 € 

412 Non produtiv               0,00 € 

413 Produtivos     111.864,86 € 465.826,16 € 211.567,14 € 402.248,48 € 525.965,62 € 1.717.472,26 € 

  Non produtiv   184.345,98 € 138.215,36 € 80.509,21 € 39.059,47 € 116.000,45 € 558.130,47 € 

  TOTAL ESTRATEXIA   388.853,27 € 605.815,52 € 426.379,30 € 522.678,24 € 699.283,60 € 2.643.009,93 € 

  Produtivos   204.507,29 € 467.600,16 € 345.870,09 € 483.618,77 € 583.283,15 € 2.084.879,46 € 

  Non produtiv   184.345,98 € 138.215,36 € 80.509,21 € 39.059,47 € 116.000,45 € 558.130,47 € 

  431A   17.603,02 € 89.056,00 € 88.427,95 € 80.393,80 € 73.979,93 € 109.785,07 € 459.245,77 € 

  431B     10.004,18 20.885,57 21.404,05 23.368,44 18.486,85 94.149,09 € 

TOTAL 431   17.603,02 € 99.060,18 € 109.313,52 € 101.797,85 € 97.348,37 € 128.271,92 € 553.394,86 € 

  TOTAL   17.603,02 € 487.913,45 € 715.129,04 € 528.177,15 € 620.026,61 € 827.555,52 € 3.196.404,79 € 

 
Táboa 2. Execución relativa  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 
Execución estratexia 69,85% 96,30% 77,80% 93,13% 98,43% 87,94% 
Execución total 3,67% 73,03% 96,68% 80,32% 90,94% 99,59% 89,33% 

 
Figura 1. Execución relativa (en termos orzamentarios e relativos) 
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Figura 2. Gasto público executado por medidas subvencionables

 
Figura 3. Distribución dos proxectos executados no Leader 2007
tipoloxía 

 
 
Táboa 3. Cumprimento de coeficientes gastos de funcionamento

2010
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Figura 2. Gasto público executado por medidas subvencionables 

Figura 3. Distribución dos proxectos executados no Leader 2007-2013 segundo 

Táboa 3. Cumprimento de coeficientes gastos de funcionamento 
2010 2011 2012 2013 2014 

22,90% 14,60% 18,85% 14,15%
2,57% 3,45% 5,02% 4,47%
25,47% 18,04% 23,87% 18,62%
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Proxectos non 

produtivos 21,12%
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2013 segundo 

 

 2015 TOTAL 
14,15% 15,70% 17,38% 
4,47% 2,64% 3,56% 
18,62% 18,34% 20,94% 

Medida 413: 2.275.602,73€

Promoción territorial: 94.149,09€

Iniciativa pública 

90,97%

Iniciativa privada 

9,03%
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Táboas 4 e 5. Axudas executadas segundo a súa localización municipal (en termos 
orzamentarios e de número de proxectos) 
Concello Nº proxectos % nº 

proxectos 
 Concello € axuda % € axuda 

Curtis 12 26,09%  Curtis 600.917,16 € 22,74% 
Touro  7 15,22%  Arzúa 590.277,60 € 22,33% 
Arzúa 6 13,04%  Touro 338.312,62 € 12,80% 
Boimorto 6 13,04%  Boimorto 264.180,67 € 10,00% 
Melide 4 8,70%   Sobrado  241.277,36 € 9,13% 
Sobrado 4 8,70%  Santiso 178.893,12 € 6,77% 
Santiso 3 6,52%  Melide 177.654,18 € 6,72% 
O Pino 2 4,35%   O Pino  151.449,70 € 5,73% 
Toques 1 2,17%  Toques 82.845,35 € 3,13% 
Vilasantar 1 2,17%  Vilasantar 17.202,17 € 0,65% 
 TOTAL  46 100,00%  TOTAL 2.643.009,93 

€ 
100,00% 

 
Figura 4. Axudas executadas segundo a súa localización municipal (en termos 
orzamentarios e de número de proxectos) 
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Táboa 6. Caracterización dos proxectos executados segundo actividade 
 Industrias 

agroalimentarias Panadería en forno de leña 

Produtivos 

  Queixería artesanal 
  Iogurtería en gandeiría 
Agricultura Cultivo de arandos 
Selvicultura Plantación castiñeiros-nais 
  Aproveitamento breixo seco 
Gandeiría Robots de muxido (2) 
  Carro misturador e eficiencia enerxética 
  Porcos en extensivo 
  Cabalos para salto 
Servizos agrícolas e 
forestais Ampliación e modernización (13) 
Outros servizos Carpintería metálica 
  Tanatorio (2) 
  Taller reparación maquin. agríc. 
  Taller artes gráficas 

   Construción por módulos 
 Iniciativa privada (2) Rehabilitación patrimonio (2) 
 

Iniciativa pública (13) 

Turísticos (7) 
Non produtivos Novas tecnoloxías (3) 
 Agricultura ecolóxica (1) 
 Transporte adaptado (1) 
   Servizos: gardería (1) 

 
Figura 5. Distribución das axudas executadas segundo a actividade dos proxectos 
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Táboa 7. Distribución das solicitudes recibidas segundo a forma xurídica das 
entidades promotoras 
TIPOLOXÍA ENTIDADES PROMOTORAS Nº de solicitudes %  
Sociedade limitada 24 32,00% 
Sociedade civil 9 12,00% 
Persoa física 26 34,67% 
Asociación sen ánimo de lucro 4 5,33% 
SAT 4 5,33% 
Entidades públicas 8 10,67% 
 TOTAL 75 100,00% 
 
Figura 6. Distribución das solicitudes recibidas segundo a forma xurídica das 
entidades promotoras 

 
 
 
Táboa 8. Distribución das solicitudes recibidas segundo a presenza das mulleres 
nas entidades promotoras 
 

CARACTERIZACIÓN DA PRESENZA  
Nº 
SOLICITUDES 

Emprendemento feminino exclusivo   2 
Emprendemento masculino exclusivo 19 
Entidades públicas locais e asociacións 13 

Emprendemento 
mixto (SL, SC, 
SAT) 

37 
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Participación paritaria no capical ó 50% 3 
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Figura 7. Distribución das solicitudes recibidas segundo a presenza das mulleres 
nas entidades promotoras 
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Diagnose do territorio: DAFO 

Despois de describir nos apartados anteriores a realidade económica e social do UTM, así 
como de realizar o proceso participativo co cal se enriqueceu o seu contido, podemos 
sintetizar os seus puntos fortes e débiles nos seguinte DAFO: 

 
  

AGRARIO 
DEBILIDADES AMEAZAS 

Excesiva fragmentación xeral da propiedade: limitación á 
existencia de grandes explotacións primarias 
Falta de diversificación no sector agrario (concentración 
en vacún de leite e forraxes) 
Escasa dimensión territorial das explotacións agrarias 
Sector primario con pouco valor engadido: falta 
diferenciación (etiquetado) e/ou transformación 
Sector lácteo non estruturado: volatilidade dos prezos e 
toma de decisións lonxe da produción  
Escasa formación no sector agrario para transformación 
do leite (distinto do queixo) 
Escasa capacidade de arrastre do queixo na economía 
local 
Escasa conciencia ambiental nas empresas do sector 
agrario 

Dificultades para manter o relevo xeracional no 
sector agrario 
Existencia de estrangulamentos na oferta da 
produción ecolóxica en Galicia: falta de 
distribución e transformación 
Deseño da Política Agraria Común 2014-2020: 
liberalización de mercados, instauración de novas 
prácticas, importancia da superficie das 
explotacións nos cobros das axudas 
Existencia de tratados de comercio internacionais 
que ameazan as Denominacións de Orixe e outras 
figuras de diferenciación e protección das 
producións (TTIP) 
Incerteza pola existencia de instalacións 
queixeiras (La Arzuana) sen actividade e pola súa 
posible compra por parte de capital foráneo 
Continua desaparición de pequenos produtores 
queixeiros  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Características físicas (climáticas, orográficas, 
hidrolóxicas, etc.) favorables á diversificación produtiva 
agraria e forestal 
Axeitada estruturación das vías de transporte (estradas 
nacionais e comarcais con elevado tránsito) 
Proximidade do aeroporto de Lavacolla 
Mercados urbanos próximos en distancia e tempo de 
traxecto (Santiago/Coruña) 
Existencia de numerosas parroquias con procesos de 
concentración parcelaria rematados e boa estruturación 
da propiedade de cara á explotación primaria sostible 
Forte tradición queixeira: experiencia e know-how 
Existencia dunha figura consolidada de diferenciación  en 
calidade: D.O.P. Arzúa-Ulloa 
Existencia de capital físico (instalacións, empresas) e 
humano con coñecemento de cara ó desenvolvemento do 
sector primario: Escola agricultura ecolóxica Vilasantar, 
Sección horta de Coop. Melisanto 
Cooperativas agrarias fortes e consolidadas nas 
cabeceiras comarcais 
Existencia dun GDR consolidado como punto de encontro 
e debate para os axentes sociais 
Forte tradición Leader desde o ano 1991: coñecemento e 
familiaridade 

Finalización e apertura da A54: mellor 
vertebración do territorio coas grandes cidades e 
potencialidade de cara á fixación da poboación 
local 
Concienciación na demanda de alimentos: 
calidade, proximidade, ambientalmente 
respectuosa, agricultura familiar, etc. 
Incremento no consumo de produción ecolóxica 
Política Agraria Común 2014-2020 orientada á 
produción baixa en carbono e ó respecto polo 
medio ambiente 
Incremento das iniciativas de diversificación no 
eido agrario: sector hortícola, gando distinto do 
vacún, etc. 
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FORESTAL 

DEBILIDADES AMEAZAS 
Excesiva fragmentación xeral da 
propiedade: limitación á existencia de 
grandes explotacións primarias 
Sector primario con pouco valor engadido: 
falta diferenciación e/ou transformación 
Concentración do forestal na explotación 
madeireira de eucaliptos.  
Escasa diversificación cara outros 
aproveitamentos do monte: castaña, froitos 
silvestres, cogomelos, etc. 
Escaso aproveitamento socioeconómico do 
monte veciñal en man común do territorio 
Práctica inexistencia de montes con figuras 
de ordenación segundo a normativa 
 

Importación nacional de moita madeira en 
mercados exteriores xa estruturados 
Escasa marxe temporal para o cumprimento 
da normativa vixente que obriga a 
ordenación dos montes forestais 
Existencia da Rede Natura 2000 con tres 
ZEC no territorio: figura restritiva e moi 
intervencionista no eido dos 
aproveitamentos socioeconómicos  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Características físicas (climáticas, 
orográficas, hidrolóxicas, etc.) favorables á 
diversificación produtiva agraria e forestal 
Recoñecemento do patrimonio natural a 
través de figuras de protección: Rede 
Natura 2000 (Serra do Careón, curso Río 
Tambre, sistema fluvial Ulla-Deza) e 
Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo; garantía de 
conservación do mesmo. 
Existencia de numerosas parroquias con 
procesos de concentración parcelaria 
rematados e boa estruturación da 
propiedade de cara á explotación primaria 
sostible 
Existencia dunha alta porcentaxe de monte 
arborizado con relación á superficie 
forestal total 
Importancia do forestal na economía local: 
elevado número de empresas forestais, 
subsector industrial con forte peso relativo, 
implantación de operadores con potencial 
de arrastre (Castaña, Biomasa, Plantación 
de especies de alto valor, Aserpal) 
Forte tradición Leader desde o ano 1991: 
coñecemento e familiaridade 

Incremento da demanda de madeira 
mundial 
Revisión do Plan Forestal Galego, 
actualización da normativa, das axudas e o 
apoio público, en xeral, ó forestal 
Existencia de políticas de apoio ó rural e ó 
emprendemento das distintas 
administracións, en especial, o Leader 
Existencia de axudas e apoios específicos 
para as especies forestais autóctonas 
Recente implantación de novas iniciativas 
empresariais relacionadas coa explotación 
de frondosas autóctonas 
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SECTOR INDUSTRIA E COMERCIO 

DEBILIDADES AMEAZAS 
Estrutura sectorial da economía local 
baseada en sectores maduros, con menor 
crecemento e innovación (agroalimentario, 
madeira, construción, etc.) 
Sector industrial pouco desenvolvido e 
centrado en actividades auxiliares da 
construción 
Ausencia de grandes empresas: limitación ó 
acceso de novos e grandes mercados. 
Tecido empresarial atomizado 
caracterizado pola escasa xeración de 
emprego relativo 
Escasa conciencia ambiental nas empresas 
e falta de empresas do sector ambiental 
 

Finalización e apertura da autovía da A54: 
posibilidade de deslocalización da 
actividade económica e o comercio 
Tendencia á deslocalización das entidades 
financeiras no territorio co peche paulatino 
de oficinas 
Orzamento público minorado pola crise, que 
reduce a demanda da administración ás 
empresas e as políticas de apoio a través do 
gasto público 
Escasa orientación das entidades bancarias 
ó financiamento de proxectos empresariais 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Dispoñibilidade de chan industrial con 
posibilidade de ampliación 
Peso importante da industria 
agroalimentaria nun territorio 
eminentemente rural 
Existencia de empresas consolidadas cunha 
longa traxectoria: tradición artesanal do 
coiro 
Existencia dun conglomerado de empresas 
cun alto nivel de innovación na antiga mina 
de Touro, algunhas, do sector da reciclaxe. 
Tecido empresarial composto case 
exclusivamente por empresas pequenas, 
con maior versatilidade e capacidade de 
adaptación á evolución económica 
Forte peso do sector enerxético na 
economía local 
Asociacións de empresas comarcais activas, 
estruturadas e con longa traxectoria. 
Existencia de tecido emprendedor con 
capacidade de investir, innovar e con 
capacidade financeira e solvencia 
Forte tradición Leader desde o ano 1991: 
coñecemento e familiaridade 

Existencia de políticas de apoio ó rural e ó 
emprendemento das distintas 
administracións, en especial, o Leader 
Finalización e apertura da A54: mellor 
vertebración do territorio coas grandes 
cidades e potencialidade de cara á fixación 
de novas empresas 
Dispoñibilidade de novas tecnoloxías e 
novas formas de organización do transporte 
que permiten incrementar o gasto do 
cliente. 
 

 
  



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo Páxina 75 

 
TURISMO 

DEBILIDADES AMEAZAS 
Primacía do turismo de peregrinación 
caracterizado polo gasto mínimo en 
aloxamento, comercio e hostalaría. 
Escasa orientación cara o turismo 
internacional, o cal está en expansión. 
Camiños Norte e Primitivo pouco 
abastecidos no que a servizos se refire 
Escasa profesionalización na hostalería e 
restauración en xeral 
 

Expansión do Camiño Portugués en número 
de peregrinacións 
Falta de protección efectiva do patrimonio: 
listado BICs pouco actualizado, falta de 
mantemento do mesmo 
Escasa promoción turística do territorio 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Transcurso de varios trazados do Camiño 
de Santiago: Francés, Norte e Primitivo 
Camiño Francés, vía de peregrinación a 
Santiago principal e consolidada, cunha 
gran dotación de servizos 
Ampla oferta de turismo rural en torno ó 
Ulla e afluentes 
Biodiversidade ben conservada no Ulla e 
afluentes 
Abundante dotación de patrimonio cultural 
e arquitectónico de tódalas épocas 
históricas 
Recoñecemento do patrimonio natural a 
través de figuras de protección: Rede 
Natura 2000 (Serra do Careón, curso Río 
Tambre, sistema fluvial Ulla-Deza) e 
Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo; garantía de 
conservación do mesmo. 
Existencia de recursos turísticos singulares: 
embalse e ferri de Portodemouros 
Festas e eventos culturais de gran entidade 
e repercusión exterior 
Forte tradición Leader desde o ano 1991: 
coñecemento e familiaridade 

Tendencia positiva do número de turistas 
estranxeiros a Galicia 
Camiños Norte e Primitivo en fase de 
expansión de peregrinacións 
Recente posta en marcha da Reserva da 
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo (Sobrado) 
Existencia de iniciativas supramunicipais 
para a promoción turística: 
Mancomunidade do Camiño de Santiago, 
Área de Santiago e Goza do Ulla. 
Dispoñibilidade de novas tecnoloxías e 
novas formas de organización do transporte 
que permiten incrementar o gasto do 
peregrino. 
Patrimonio natural con potencialidade por 
descubrir: Cova da Serpe e nacemento 
Tambre e Mandeo. 
Existencia de políticas de apoio ó rural e ó 
emprendemento das distintas 
administracións, en especial, o Leader 
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SOCIEDADE E XÉNERO 
DEBILIDADES AMEAZAS 

Perda continua de poboación local: 
envellecemento e emigración cara outros 
lugares da provincia 
Dispersión xeográfica da poboación, 
especialmente agudizada en concellos sen 
núcleos de referencia: Vilasantar, Toques, 
Santiso 
Escasa dotación de servizos de benestar, 
especialmente, para o envellecemento no 
fogar e o coidado infantil  
Existencia de zonas de sombra na 
cobertura telefónica e de internet en 
determinados lugares do territorio 
Escaseza da dispoñibilidade de vivenda de 
aluguer 
Escasa autoestima da poboación rural 
Existencia de localismos que dificultan a 
cooperación e lastran a operatividade das 
entidades públicas locais 
Baixo nivel de renda da poboación e 
tendencia negativa na converxencia 
Escaso acceso da poboación con menos 
recursos ás axudas sociais: RISGA e AES 
Elevado nivel  estrutural e conxuntural de 
desemprego na economía local 
Existencia dunha gran porcentaxe de 
desemprego de longa duración 
Desigualdade no poder adquisitivo e no 
acceso ó mercado laboral entre homes e 
mulleres 
Escaso acceso da muller ás axudas Leader 

 Acceso desigual ós recursos e postos de 
traballo de homes e mulleres en todo Galicia 
e España 
Políticas de igualdade sen resultados nos 
indicadores analizados 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Boa dotación de servizos e infraestruturas 
culturais e deportivas 
Forte tradición asociativa e de 
participación: existencia de numerosas 
asociacións civís no territorio 
Garantía dunha renda mínima nos fogares 
pola percepción de pensións, sobre todo, 
das persoas maiores 
Forte tradición Leader desde o ano 1991: 
coñecemento e familiaridade 

Finalización e apertura da A54: mellor 
vertebración do territorio coas grandes 
cidades e potencialidade de cara á fixación 
da poboación local 
Existencia de políticas de apoio ó rural e á 
mellora da calidade de vida no mesmo, en 
especial, o Leader 
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II. DESCRICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS DA ESTRATEXIA 

Na elaboración da estratexia do Ulla Tambre Mandeo adoptouse o punto de vista 
multisectorial polo que aposta o Programa Leader desde os seus comezos. Adoptar esta 
perspectiva multisectorial, supuxo analizar a totalidade dos recursos produtivos, 
económicos, sociais e de identidade que compoñen o capital endóxeno do territorio e a súa 
inclusión conxunta e funcional na estratexia de desenvolvemento local, baseada na 
interacción dos axentes do territorio e nos proxectos dos distintos sectores da economía 
local, coa aplicación de enfoques innovadores. 

Leader significa “Relación entre actividades de desenvolvemento rural”, polo que esta 
estratexia non so contempla medidas en diferentes sectores (incluíndo tamén ó primario, 
pero non so iso), senón que, sobre todo, prové de proxectos e medidas que supoñen a 
interacción entre sectores, aproveitando a capacidade de arrastre duns para o crecemento 
e desenvolvemento doutros, sempre dende un punto de vista sostible e innovador. 
A estratexia elabórase a través de propostas integradas, nas que se teñen en conta a 
transversalidade e permeabilidade entre sectores, aproveitando o coñecemento dos 
axentes locais e as relacións entre eles, e contando coa proximidade das cidades da 
provincia, que nos provén de un valioso mercado no que colocar os nosos produtos, un 
importante nicho de coñecemento con posibles inversores e emprendedores, e tamén 
dunha gran cantidade de persoas que está desexando coñecer e gozar o rural que teñen 
tan preto. 

Dadas as características do noso territorio, as propostas multisectoriais dan moita 
importancia ó sector agroalimentario, sobre todo ó queixo de gran tradición, como así o 
avala a existencia da D.O.P. Arzúa-Ulloa. Esta industria, se a poñemos en relación directa co 
turismo, dominado principalmente por tres Camiños de Santiago, pode supoñer un 
impulso económico e a valorización dun produto, o leite, de gran importancia nas nosas 
vilas, e que está a sufrir tantas dificultades nos últimos anos. 

O Camiño de Santiago é un eixe fundamental na estratexia, e aproveitarase non so para dar 
a coñecer os nosos produtos e crear novos servizos e expresións artísticas e culturais, 
como sempre serviu, senón tamén para conseguir segundas visitas ó territorio, pois 
despois do Camiño, aquí queda moito por descubrir. Por exemplo o Río Ulla, de gran 
importancia natural, cultural e económica. A estratexia ten o moi ambicioso obxectivo de 
convertelo na referencia galega do turismo ambiental, como produto turístico sostible e 
integral. En todo caso, polo orzamento e tempo necesarios non será posible conseguir o 
obxectivo completo no 2020, polo que se prevé unha segunda fase que proseguirá no 
período seguinte. 

Tamén o sector forestal, co gran problema do cada vez maior monopolio da plantación de 
coníferas, se aborda neste traballo. Porque se ben o monte ten esa gran cualidade de servir 
de segunda renda ou de renda extra nos momentos de apuro, e deu moito servizo nos 
duros anos da crise que aínda non nos deixou, tamén é verdade que se necesitan novas 
opcións innovadoras para poder conservar parte da nosa paisaxe e cultura, diversificar as 
especies e reducir a excesiva dependencia do eucalipto. Por iso esta estratexia propón un 
conxunto de medidas para relacionar o monte e os seus produtos e subprodutos co sector 
da saúde, a beleza, o ocio, a educación a enerxía ou o deseño. 

O Leader pretende influír tamén na estrutura industrial do territorio, coa introdución de 
medidas que xeren sinerxías coas empresas galegas máis punteiras, e achegando o 
coñecemento ás nosas empresas, pois moitas veces os centros máis importantes de 
creación de coñecemento (como as universidades, centros tecnolóxicos ou empresas 
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innovadoras) atópanse moi lonxe do rural, a pesar de separarnos so uns poucos 
quilómetros. 

Todas as propostas se integraron dentro de dous obxectivos fundamentais:  a igualdade de 
dereitos e oportunidades de tódalas persoas que viven e traballan no rural, con especial 
atención ó papel da muller, porque, entre outros moitos indicadores, se revelou moi débil 
no Programa Leader 2007-2013 con un papel case inexistente. E o repecto polo medio 
ambiente, buscando solucións innvadoras que cambien o paradigma económico sen que 
elo redunde, dentro do posible, no poder adquisitivo da poboación rural. 
O establecemento de obxectivos integrais da estratexia de desenvolvemento local con base 
nas áreas de actuación prioritaria e importantes da mesma, fíxose atendendo ós elementos 
comúns que lle dan coherencia ás accións: animación social e promoción das actuacións 
colectivas e cooperativas, creación de redes, creación de emprego, mellora da 
competitividade, mellora da calidade de vida, redución da pobreza, innovación, e apoio á 
produción. 

Polo tanto, a estratexia non se constrúe como un programa de desenvolvemento sectorial, 
senón que conta cun fundamento multisectorial que integra varios sectores de actividade. 
As medidas e proxectos da estratexia coordínanse como un conxunto coherente e, o máis 
importante, vincula os diferentes axentes e sectores económicos, sociais, culturais e 
ambientais participantes. A estratexia plantexouse como unha concepción multisectorial e 
con enfoque ascendente, polo que o resultado é integral e pensada pola propia sociedade 
rural beneficiaria. 
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III. DESCRICIÓN DAS CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS DA ESTRATEXIA 

O GDR Ulla Tambre Mandeo estruturou a estratexia de desenvolvemento para o 
próximos cinco anos ao redor da innovación. Innovación que comeza no inicio, co 
desenvolvemento do proceso participativo ao redor de técnicas de xeración de 
ideas e de xestión de reunións como a facilitación ou o traballo de procesos. 

A innovación está presente en todas as dimensións da Estratexia de 
Desenvolvemento Rural: 

• No proceso de deseño da mesma, coa incorporación de técnicas 
participativas que favorezan a aparición de ideas e a súa discusión entre a 
poboación do territorio. O propio enfoque bottom-up característico do 
Leader é novo na aplicación das políticas de apoio público. 

• Nos obxectivos xerais e áreas prioritarias de actuación que contén a 
estratexia a innovación é un obxectivo en si  mesmo e como tal aparece, 
instrumentalizado no apoio ao desenvolvemento dos sectores tecnolóxico, 
ambiental e ao subsector de actividades propias “da economía baseada no 
coñecemento”, xa que se busca o seu florecemento e expansión na economía 
local. 

• Nos obxectivos e áreas de actuación dos restantes sectores produtivos e 
económicos a innovación tamén está presente, pois se busca conseguir 
innovacións de produto, proceso, organización e/mercado no total do 
tecido empresarial e económico; co obxectivo de aumentar a súa 
competitividade e dinamización. 

• Finalmente, a innovación está presente no desenvolvemento das 
ferramentas que lle son propias ao GDR en canto a difusión, formación e 
cooperación; de forma que se converta nun ente dinamizador do territorio e 
do programa. 

Polo tanto, na estratexia preséntase a innovación como un elemento clave en cada 
unha das áreas de actuación, tanto nas que desenvolverá o GDR, que tenta a través 
de pequenas accións de formación e difusión buscar novas fórmulas para que o 
territorio gañe competitividade e sustentabilidade, como nas opcións para posibles 
proxectos que soliciten unha axuda. 

A valorización de oportunidades novas non sempre é fácil de detectar, pero unha 
vez logrado, dentro dunha perspectiva de desenvolvemento integrado, un pequeno 
éxito terá un efecto multiplicador en toda a sociedade rural de dentro e fóra do 
noso GDR.  

A innovación nesta estratexia está posta ao servizo da diversificación da economía. 
Gran parte do esforzo e dos obxectivos seguen este camiño: no sector forestal, 
buscando usos inexplorados que poidan ser rendibles economicamente, no sector 
agrícola coa transformación do leite en alimentos que até agora non se están 
fabricando. Para a industria búscase unha pequena desviación desa forte 
especialización en sectores maduros de escaso crecemento para que xurda algunha 
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empresa do sector tecnolóxico, que aproveite unha tecnoloxía concreta ou un 
coñecemento específico, empresas gacela, stat-ups ou similares. Actualmente, as 
distancias non supoñen un problema para algunhas desas empresas, sobre todo 
para aqueles traballos que poden deslocalizarse ou que se poden facer e entregar a 
través de internet, e outros factores como o menor prezo do terreo poden atraer 
man de obra cualificada, especialmente aquelas persoas que saíron do rural para 
formarse e que están a esperar unha oportunidade para volver. A forma e o esforzo 
de atraer a estes “nativos” será tamén innovación. 

No sector ambiental búscanse empresas tecnolóxicas que cambien a forma de facer 
as cousas, en lugar de atender a pequenas remediacións ou pequenas melloras 
sobre o sistema establecido. Evidentemente, buscar innovacións radicais a través 
dun programa como o Leader é ambicioso, e por suposto non é probable que o 
sistema produtivo cambie por mor das propostas desta estratexia, pero a idea 
innovadora irá xerminando no corazón dos habitantes do noso territorio, e o 
tempo faraa florecer. 

Para potenciar a innovación, os principais elementos recollidos na estratexia 
relaciónanse a continuación: 

• Maior porcentaxe de subvención para iniciativas tecnolóxicas ou con I+D, 
Tics, ou proxectos piloto que proben unha nova tecnoloxía. 

• Difusión do Programa Leader fose do territorio, en universidades, centros 
tecnolóxicos, empresas galegas punteiras, etc. 

• Fomento da aparición de empresas de servizos e comercio inexistentes até 
o momento 

• Fomento do asentamento de persoas con cualificaciones específicas e 
mellora da súa empregabilidade 

• Fomento da innovación na actividade empresarial, en xeral, e no comercio 
comerciante polo miúdo, en particular, co desenvolvemento de negocios 
que contribúan á desmaterialización da economía, favorecendo o aforro de 
materiais e a loita contra a obsolescencia programada. 

• Innovar na maneira de resolver as dificultades e retos do territorio a través 
de acciones piloto innovadoras por parte do GDR. 

• Procura de sinerxías a través de novos vínculos entre axentes do territorio 
como entre empresas agroalimentarias e ANPAs, fabricantes de queixo e 
empresas do sector turístico, unión das persoas beneficiarias dunha axuda 
Leader etc. 

• Fomento da innovación no turismo, a través da creación de produtos 
turísticos que acheguen ao visitante nosa cultura e trazos sociais. 
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IV. ESTRATEXIA: ÁREAS PRIORITARIAS E OBXECTIVOS 

OBXECTIVOS DO GDR ULLA TAMBRE MANDEO 

A continuación reflíctese os obxectivos que ambiciona conseguir o GDR Ulla Tambre 
Mandeo coa implementación da Estratexia de Desenvolvemento Local.  
Preséntanse estruturados coa seguinte metodoloxía: 

• Obxectivo transversal e específico do GDR Ulla Tambre Mandeo sobre  a mellora da 
gobernanza local e o incremento da animación social do territorio. 

• Distinción entre áreas de actuación prioritarias da estratexia de desenvolvemento 
local e áreas importantes da estratexia de desenvolvemento local. 

• Dentro de cada área, establécense, xerarquizados: 
o Obxectivos xerais 

� Liñas estratéxicas a seguir relativas a cada obxectivo 

• Obxectivos instrumentais ou “smart”, os cales contan con: 
especificidade, cuantificación (medición) e temporalización, 
a cal en todos os casos, coincide coa duración da xestión do 
Leader 2014-2020. 

Gobernanza local e animación social do territorio 

OBXECTIVOS SMART: 
1. Que todas as persoas que emprendan un negocio no territorio coñezan o GDR 

Ulla Tambre Mandeo e as axudas do Leader. 
2. Que como mínimo un 70% dos representantes das entidades no GDR 

participen en actividades ou reunións do GDR polo menos dúas veces ó ano. 
3. Que cada ano entren un mínimo de tres novas entidades asociadas ó GDR. 

A . Áreas prioritarias da estratexia: 

1.  Crear emprego de calidade. Obxectivo Leader Galicia: creación e mantemento 
de emprego 

OBXECTIVOS SMART: 

1. Crear 25 novos empregos dos cales a lo menos o 20% sexan empregos de 
calidade (con cualificación de estudos superiores e/ou salarios superiores á 
media galega) 

2. Que polo menos o 30% dos empregos creados no Leader se fagan a persoas 
incluídas dentro dos colectivos desfavorecidos. 

 
2. Mellora na transformación e comercialización, así como na imaxe, do leite e 

derivados lácteos e dos produtos agroalimentarios do territorio con marca 
propia7.  

                                                 
7 Non se financian proxectos agroalimentarios cun investimento superior ós 30.000 euros, pero este 
sector pódese apoiar a través de formación e difusión, ademais de con axudas a pequenos 
obradores 
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 Incrementar o amor propio e a consciencia da calidade dos produtos locais así 
como a súa promoción directa pola poboación e negocios locais. 

 Facer do queixo e dos produtos agroalimentarios un produto e reclamo 
turístico. 

 Dotar de valor engadido ó leite local. 

OBXECTIVOS SMART: 

1. Consolidación de, polo menos, 20 novos espazos (lineais, “corners”, espacio 
destacado nas cartas dos restaurantes, anuncios etc.) nos que se promocionen 
e comercialicen os produtos agroalimentarios locais con marca propia; xa sexa 
en negocios previamente existentes ou de nova creación. 

2. Desenvolvemento por parte do sector, cando menos, dunha iniciativa de 
actividade de agroturismo, turismo industrial agroalimentario, museo, visitas 
guiadas, exposicións etc.  

3. Incorporación de cómo mínimo dúas iniciativas como o envasado con marca 
propia, a transformación en queixo, xa sexa amparado pola D.O.P Arzúa-Ulloa 
ou non, ou a transformación en produtos diferentes do queixo: iogures, 
xeados, manteca, nata, biscoitos, outros. 

 
3. Diversificación do sector agrario local cara outras actividades ou producións 

distintas do vacún de leite. 

 Fomentar a aparición de novas producións agrarias (diferentes do sector 
lácteo) a través das liñas de axuda. 

 Promoción dos produtos agroalimentarios do territorio. 

OBXECTIVOS SMART: 

1. Que polo menos haxa 80.000 persoas que reciban información sobre os 
produtos agroalimentarios do territorio, a través de medios de comunicación, 
internet, en persoa, en papel ou outros. 

2. Mellorar a visibilidade e comercialización dos produtos locais (producidos ou 
modificados no territorio), de forma que polo menos o 50% dos visitantes 
recoñezan, durante o paso polo UTM, un ou máis destes  produtos. 

 
4. Mellora na calidade de vida das persoas maiores e/ou da poboación infantil ou 

contribución á igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres. 
(Obxectivos Leader Galicia: Igualdade, Crear e mellorar servizos para mellorar 
o nivel de vida, inclusión social e redución da pobreza) 

 Mellorar a calidade de vida das persoas maiores, impulsando, especialmente 
aquelas iniciativas que permiten un avellentamento digno e de calidade no 
fogar. 

 Mellorar a calidade de vida da poboación infantil, especialmente con aquelas 
actuacións que favorecen a socialización como parques infantís, garderías, 
ludotecas, bibliotecas infantís con zona de xogo, instalacións culturais e 
deportivas especializadas (por exemplo, unha piscina de pouca profundidade 
con tobogáns) etc. 
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 Favorecer a visibilización da muller e a súa incorporación á primeira liña da 
vida política, social, cultural e económica. 

 Mellorar a ratio de participación feminina en tódalas áreas do GDR: solicitudes 
e captación de fondos, participación nas actividades de promoción, formación 
etc. e representación nos órganos de goberno. 

 Impulsar a aposta das empresas locais, tanto as xa asentadas como as de nova 
creación, por programas internos de programas de igualdade, non 
discriminación, conciliación familiar, cooperación, etc.  

OBXECTIVOS SMART: 

1. Que por lo menos un 30% das beneficiarias das axudas Leader sexan mulleres 
ou empresas de capital 100% feminino, e que o 40% das axudas estean 
asinadas por mulleres, aínda que o capital sexa mixto. 

2. Poñer en marcha como mínimo un proxecto de apoio á poboación infantil que 
mellore a súa socialización ou un proxecto de atención e mellora da calidade 
de vida das persoas maiores que viven na casa. 

 
5. Desenvolvemento ambiental na economía local, orientada á redución do 

consumo de enerxía, á instauración de enerxías renovables, á redución do uso 
de materiais, da produción de residuos e da emisión de contaminantes á 
atmosfera e/ou á auga. (Obxectivo Leader Galicia: Fomento dunha economía 

baixa en carbono, entre outras: enerxías renovables e eficiencia enerxética).  

 Novas prácticas máis eficientes en tódolos sectores, con redución da 
contaminación, aforro enerxético, superiores ó 40%. 

 Fomento das enerxías renovables 

 Paso á certificación ecolóxica de explotacións tradicionais, ou creación de 
novas explotacións que se certifiquen como ecolóxicas. 

 Fomento do paso dunha economía baseada na venda de bens, a unha 
economía baseada na prestación de servizos que redunde na prolongación da 
vida dos bens e na redución da contaminación mediante a desmaterialización. 

 Auditorías enerxéticas en empresas e aquelas medidas contempladas na 
mesma que permitan a eficiencia (investimentos cos que se acaden aforros 
por riba do 40% sobre a situación inicial nese elemento, ou períodos de 
retorno do investimento inferiores a 4 anos) 

OBXECTIVOS SMART: 

1. Asentamento de (a) 2 empresas do sector ambiental ou empresas que reduzan 
as emisións efecto invernadoiro ou contaminantes a atmosfera ou a auga, ou  
ben (b) a introdución de medidas ambientais e de eficiencia enerxética en 6 
empresas existentes que reduzan a contaminación polo menos nun 40% con 
respecto á situación inicial. 
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6. Impulso á innovación e apoio á instauración de empresas tecnolóxicas e con 

forte potencial de crecemento (Obxectivo Leader Galicia: Fomentar a 
innovación e a transferencia do coñecemento). 

 Facilitar o uso da tecnoloxía galega nas empresas do territorio. 

 Favorecer a relación da universidade e o coñecemento que nela se xera, co 
territorio. 

 Fomentar a fixación do capital humano, sobre todo a xente nova, no territorio, 
mediante a creación de emprego ou autoemprego cualificado. 

 Mellorar a capacidade económica do tecido empresarial mediante o 
asentamento de empresas con forte capacidade de crecemento e innovación. 

 Impulsar a aposta das empresas locais, tanto as xa asentadas como as de nova 
creación, pola I+D+i nas súas respectivas actividades produtivas e prestacións 
de servizos. 

OBXECTIVO SMART 

1. Asentamento de, polo menos, dez novas empresas no territorio, das que como 
mínimo o 30% supoñan a aparición dun negocio inexistente ata o momento a 
nivel municipal. 

2. Visibilizar a tecnoloxía e coñecemento empresarial galego entre as empresas 
locais (polo menos 20), favorecendo o networking e o intercambio de 
información. 
 

7. Transformación en produtos turísticos dos principais 8recursos patrimoniais do 
territorio UTM, achegándolle ó público visitante: o modo de vida local, a cultura, 
a natureza, a etnografía, a gastronomía .... En definitiva, mellorar a súa vivencia 
no territorio da man dun coñecemento integral e da interacción co mesmo. 
Nota: os proxectos que se poidan financiar en torno ó sector turístico dependerá do 
convenio asinado entre Agader e Turismo. 

OBXECTIVO SMART: 

1. Creación de polo menos un produto turístico atractivo en torno a un recurso 
turístico catalogado como prioritario na estratexia. 

8. Valorización económica de especies forestais galegas a través de usos e 
explotacións alternativas. 

 Mellorar a rendibilidade económica e sustentable do monte, especialmente 
nos lugares con figuras de protección. Especies e usos a incentivar: calquera 
uso social ou económico dos espazos forestais e as especies que habitan 

                                                 
8 Considéranse principais os seguintes recursos patrimoniais: Fervenza das Brañas, San Antolín de 
Toques, Mosteiro e Lagoa de Sobrado, Campamento romano da Ciadella Praza do Convento de 
Melide, río Ulla, Camiños de Santiago, Igrexa e Batán de Santa María de Mezonzo en Vilasantar, 
embalse e ferri de Portodemouros 
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neles.9 Evitar o abandono do monte galego coas súas conseguintes 
consecuencias medioambientais como, por exemplo, os incendios forestais. 

OBXECTIVOS SMART: 

1. Que cen persoas do territorio coñezan en profundidade técnicas de xestión 
forestal e aproveitamento económico das especies recollidas na estratexia ou 
de usos alternativos do monte, a partir de traballo técnico divulgativo e de 
concienciación no territorio e que poidan poñelas en marcha. 

2. Mellorar a diversificación dos usos e aproveitamentos forestais, así como a 
rendibilidade do monte, co asentamento de dúas novas empresas relacionadas 
cos produtos alternativos (froitos, cogomelos, aceites, castaña, etc.) ou coa 
diversificación de dúas explotacións agrarias do territorio cara estes 
aproveitamentos como fonte de renda secundaria. 

3. Mellorar o coñecemento do 80% dos comuneiros dos MVMC sobre a 
diversificación dos usos e aproveitamentos forestais, así como a rendibilidade 
do monte veciñal en man común coa posible posta en marcha de  proxectos 
técnicos e económicos de ordenación e explotación . 

4. Crear dous novos empregos no eido do sector forestal. 

B. Áreas importantes da estratexia: 

1. Mellora da imaxe e da comercialización da produción local do territorio 
(artesanía, souvenirs ou outros produtos). 

 Aproveitar a capacidade de arrastre do turismo para outros produtos e outros 
sectores económicos, especialmente a artesanía e os produtos 
agroalimentarios. 

                                                 
9 En concreto, incentivarase o aproveitamento económico das especies recollidas no anexo I  do decreto 
50/2014, de 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de 
pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de 
Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal. Tamén 
se incentivará o aproveitamento de  froiteiras, arbustos con froito, produtos micolóxicos, e outras plantas 
con tradición en Galicia: toxo, uces, xestas, vimbios... plantas ornamentais como a camelia, hortensia, ou 
as plantas aromáticas e medicinais. En todo caso, exclúense as coníferas non recollidas no anexo I do 
decreto 50/2014, o bambú, as madeiras tropicais as recollidas no Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 
polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras, e na lexislación que deste decreto 
se derive.  Poderase incentivar calquera actividade que incremente as posibilidades da rendibilidade e 
supervivencia das especies anteriormente mencionadas, por exemplo: 
- Actividades de valorización do espazo: deportivas, educativas, sociais. 
- Actividades de aproveitamento das especies para todo tipo de usos e produtos: 

- alimentación e bebida: froitos, cogomelos, licores, té, aceite, mel e calquera derivado 
dos produtos forestais. 

- hixiene, saúde e estética: xabón, aceites, extractos, medicina homeopática, cremas, 
unturas etc. 

- usos ornamentais de plantas, parte da planta, musgos ou liques 
- reprodución e venda de especies ou sementes. 
- fabrís como mobles, monturas e mangos, pipas de fumar, formas e artesanía en xeral. 
- combustible fósil, leña ou biomasa 
- Calquera que utilice subprodutos e refugallos 
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 Mellora do coñecemento dos nosos produtos e a súa calidade entre a 
poboación local e foránea. 

OBXECTIVO SMART: 

1. Mellorar a visibilidade e comercialización dos produtos locais, de forma que 
polo menos o 30% dos visitantes recoñezan estes produtos. 
 

2. Desenvolvemento ambiental no tecido produtivo e económico local orientada á 
reutilización ou valorización de residuos nas explotacións agrarias, na 
actividade industrial ou en calquera outro sector. 

OBXECTIVOS SMART: 

1. Contribuír á conservación do medio ambiente co asentamento dunha empresa 
que teña por obxecto usar subprodutos para a fabricación ou xeración de 
enerxía, por exemplo, o aproveitamento dos residuos do monte para producir 
enerxía con biomasa e a súa comercialización e/ou prestación de servizo, ou 
unha empresa que recicle plásticos para material de construción etc. 

 
3. Valorización do patrimonio, promoción turística ou da xeración de produtos 

turísticos ou vivencias para turistas baseados en elementos patrimoniais 
distintos dos recollidos como prioritarios na estratexia. 

 Crear produtos turísticos 

 Mellorar a experiencia do peregrio no Camiño de Santiago e achegarlle a 
riqueza do territorio para:  

o Incrementar o gasto diario.  
o Incrementar o número de días no territorio.  
o Conseguir unha segunda visita  

 Promoción turística do territorio:  
o Camiño Norte e Camiño Primitivo.  
o Promocionar e conseguir o recoñecemento oficial da Ruta do 

Holandés.  
o Promocionar o patrimonio arquitectónico e natural do territorio. 

Especialmente aqueles elementos determinados como prioritarios na 
estratexia.  

OBXECTIVOS SMART: 

1. Facer visible para as persoas que fan o camiño información sobre o territorio, 
ben en albergues, ou na rúa, no Camiño….en forma de exposición, folletos, 
mapas, sinalización…. Polo menos durante un verán. 

2. Crear polo menos dous negocios que melloren o servizo ó peregrino. 
  



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo Páxina 87 

V. PLAN DE ACCIÓN 
 
Neste apartado inclúese o plan de accións, é dicir, o conxunto de actuacións que  prevé o 
GDR Ulla Tambre Mandeo as cales permitan a consecución ou o avance nos obxectivos 
especificados no apartado anterior. O plan de acción inclúe a totalidade das dimensións e 
ferramentas postas a disposición do GDR Ulla Tambre Mandeo para a cristalización 
efectiva destes obxectivos, as cales podemos sintetizar nas seguintes: 

• Puntuación extra no baremo de valoración de proxectos polos cales se rixen as 
axudas ós promotores de proxectos con base en criterios relativos ós obxectivos e 
ás áreas de actuación prioritaria do GDR Ulla Tambre Mandeo. 
 

• Establecemento dos criterios e regras segundo as cales se acepta a 
subvencionalidade, ou non, dos proxectos de comercio polo miúdo e os de 
acividades asimiladas, así como as iniciativas que teñan por obxecto a 
rehabilitación ou contrución de centros sociais, recollidas nas limitacións 
sectoriais das bases. 
 

• As actividades de difusión e promoción territorial (animación) que deseñe o GDR 
Ulla Tambre Mandeo en coherencia coa estratexia de desenvolvemento local. 
 

• As actividades de formación para o emprego que deseñe o GDR Ulla Tambre 
Mandeo en coherencia coa estratexia de desenvolvemento local. 

Ó igual que ó construír a matriz DAFO territorial onde se estableceu a diagnose do 
territorio, de forma obxectiva e tamén participativa, o plan de acción que se reflicte a 
continuación, está dividido segundo as áreas temáticas especificadas ó principio do 
proceso: agrario, forestal, industria e comercio e sociedade e xénero. 

O esquema que se segue dentro da cada área temática para o plan de acción é o seguinte: 

- Liñas estratéxicas de cada área temática 
- Conxunto de medidas que integran o plan de acción no tocante ás catro ferramentas coas 
que conta o GDR. 
- Táboa de síntese sobre cales son perseguidos Obxectivos GDR e os Obxectivos Leader 
Galicia 2014-2020 polas accións.  

En concreto, os obxectivos do Leader Galicia 2014-2020 son os que se reflicten a 
continuación: 

Obxectivo OBXECTIVO 
A.  Crear e manter emprego 
B.  Crear e mellorar servizos para mellorar o nivel de vida, inclusión social e 

redución da pobreza 
C.  Igualdade 
D.  Sustentabilidade e coidado dos recursos naturais 
E.  Gobernanza local e animación social do territorio 
F.  Fomento dunha economía baixa en carbono, entre outras: enerxías 

renovables e eficiencia enerxética 
G.  Fomentar a innovación e a transferencia do coñecemento 
H.  Medio ambiente: obxectivo trasversal 
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SECTOR AGRARIO 
 
O  conxunto de LIÑAS ESTRATÉXICAS que se recollen son as seguintes: 

 Mellorar a rendibilidade económica do sector agrario, tanto no eido da agricultura 
como no eido da gandería coa diversificación do mesmo cara novos cultivos e 
produtos. 

 Equilibrar a xeración de valor engadido ó longo da cadea de valor do sector lácteo, 
favorecendo a diferenciación do leite en orixe (calidade, marca, comercialización 
directa, etc.), a súa transformación noutros produtos lácteos ou o aproveitamento de 
subprodutos por parte dos produtores. 

 Potenciar os produtos agroalimentarios locais do territorio así como as empresas 
elaboradoras. 

 Favorecer a consolidación, crecemento e promoción da D.O.P. Queixo Arzúa-Ulloa, 
signo de identidade do territorio. 

 Favorecer a economía verde no sector primario local, apostando polas producións 
ecolóxicas e/ou respectuosas co medio ambiente, o aforro enerxético nas explotacións 
e o paso a unha economía baixa en carbono. 

OBXECTIVOS SMART: 

a. Incrementar o amor propio e a consciencia da calidade dos produtos locais así 
como a súa promoción directa pola poboación e negocios locais a través da 
consolidación de, polo menos, 20 novos espazos (lineais, “corners”, espacio 
destacado nas cartas dos restaurantes, anuncios etc.) nos que se promocionen e 
comercialicen os produtos agroalimentarios locais con marca propia; xa sexa en 
negocios previamente existentes ou de nova creación. 

b. Facer do queixo e dos produtos agroalimentarios un produto e reclamo turístico co 
desenvolvemento por parte do sector, cando menos dunha iniciativa, de 
actividades de agroturismo, turismo industrial agroalimentario, museo, visitas 
guiadas, exposicións etc.  

c. Dotar de valor engadido ó leite local, como o envasado con marca propia, a 
transformación en queixo, xa sexa amparado pola D.O.P Arzúa-Ulloa ou a 
transformación en produtos diferentes do queixo: iogures, xeados, manteca, nata, 
biscoitos, outros; coa incorporación de cómo mínimo dúas iniciativas. 

 
MEDIDAS CONCRETAS: 
 
1.       Financiamento de comercio polo miúdo: 
 

a. Financiar a posta en marcha de todos aqueles comercios, ou a adaptación dos 
negocios existentes, que teñan por obxectivo a venda de produtos 
agroalimentarios do territorio e/ou queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa, tanto en 
explotacións, como en comercios, venda a domicilio, por internet ou calquera 
outra fórmula 
 
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E  F  G  H  a � b � 
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b. Financiar as obras de adaptación ou compra de elementos que teñan como 
finalidade reservar un espazo destacado, dentro dun comercio ou negocio de 
hostalaría, para a venda de produtos agroalimentarios do territorio, produtos 
ecolóxicos do territorio e/ou queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa. 
 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E  F  G  H  a � b � 

 
 
2.       PROXECTOS NON PRODUTIVOS 

Financiamento de proxectos non produtivos que teñan por finalidade a promoción do 
queixo Arzúa-Ulloa ou os produtos agroalimentarios do territorio: Prioridade media, ata o 
70%.  

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E  F  G  H  a � b � 

 
3.      PUNTUACIÓN EXTRA NO BAREMO 

Potenciar os proxectos produtivos que teñan por obxecto a valorización do leite, mediante 
transformación, ou diferenciación a través de etiquetado con marca propia, ou 
diferenciaciación por calidade: artesán, D.O.P., ecolóxico… e potenciar as pequenas 
produtoras de queixo, teñan ou non explotación de vacún. Concretamente, establécense 
áreas prioritarias e importantes, as cales no ámbito agrario afectan ó seguinte: 

Áreas prioritarias: 
• Transformación, mellora na comercialización e mellora da imaxe do leite ou dos 

produtos lácteos e produtos agroalimentarios do territorio con marca propia. 

• Diversificación do sector primario cara outras actividades ou producións 
diferentes do vacún de leite. 

Áreas importantes: 

• Que melloren a imaxe e comercialización dos produtos do territorio (artesanía, 
souvenirs ou produtos agroalimentarios). 

 
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E � F � G  H  a � b � 

 
4.       FORMACIÓN 

Na formación incluída no plan relativa ó sector agrario, concrétase na seguinte: 

a.       Transformación do leite en ecolóxicos: 
• Curso de transformación do leite en queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa en pequenas 

industrias “caseiras”. Proceso, requisitos e adhesión á D.O.P (voluntaria). 

• Curso de transformación do leite en produtos distintos do queixo. 
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Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E � F � G � H � a � b � 

 
c. Curso de comercialización de produtos lácteos: marketing e técnicas de venda 

 
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E � F � G � H � a � b � 

 
 
a. Curso de axudante de granxa e novas tecnoloxías para o greening 
 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C  D  E � F  G � H � a � b  

 
5.       PROXECTOS DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN 
 

a. Deseño e realización dunha Ruta turística do queixo, a través das visitas a 
explotacións de vacún e queixerías, para peregrinos/as e para xente local. Pódese 
facer como proxecto piloto demostrativo, de 2-3 meses de duración, coa finalidade 
de que se consolide como unha iniciativa empresarial privada a partir do efecto 
demostrativo. 

 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C  D  E � F  G � H  a � b � 

 
b. Festa do agro actual a través da teatralización da vida no rural do século XXI co 

obxectivo de divulgar un agro moderno, sostible, innovador e con garantías; coa 
finalidade de derrubar falsos mitos, divulgar a calidade de vida e oportunidades no 
mesmo e atraer á poboación local e foránea cara o territorio. Realizaríase nun ano 
concreto coas explotacións e empresas locais punteiras da man do GDR para, a 
continuación, tentar que sexa un evento anual autónomo. 

 
 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A  B  C  D  E � F  G � H  a � b � 

 
a. Proxecto do GDR que teña por finalidade poñer en valor recursos infrautilizados 

no territorio e facilitar o acceso de empresas xa asentadas e novas empresas a 
estes recursos. Ademais daríase asesoramento a estas empresas a través de 
persoal especializado en diferentes aspectos empresariais cotiáns de xestión: 
técnicas de venda, deseño de imaxe corporativa, negociación bancaria, posibles 
medios financeiros, planeamento estratéxico, xestión do tempo e do espazo, aforro 
enerxético, negociación con provedores etc. 
Crearíase un banco de: 

a. Fincas abandonadas. O GDR faría labor de captación e 
posteriormente coordinaría accións co Bantegal para poñelas ó servizo 
da iniciativa privada. 
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b. Locais e edificios públicos e privados que se poidan ceder ou alugar a 
empresas, coas condicións que estableza o propietario. 
(recomendación UE usos alternativos para edificios públicos, terreos 
etc.) 
c. Recursos financeiros, principalmente de empresarios e empresarias 
xa asentados que queiran participar no capital de empresas de nova 
creación e que estean buscando recursos para financiarse. Obxectivo 
UE: mobilizar o aforro local Valle del l´-aspe Francia) 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C � D  E � F  G � H � a  b  

 
SECTOR FORESTAL 
 
O  conxunto de LIÑAS ESTRATÉXICAS que se recollen na estratexia son as seguintes: 

 Mellorar a rendibilidade económica e sustentable do monte, a través do uso e fomento 
das especies autóctonas, especialmente nos lugares con figuras de protección. Especies 
e usos a incentivar: calquera uso social ou económico dos espazos forestais e as 
especies que habitan neles. 
Poderase incentivar calquera actividade que incremente as posibilidades da 
rendibilidade e supervivencia das especies anteriormente mencionadas, por exemplo: 

- Actividades de valorización do espazo: deportivas, educativas, sociais. 
- Actividades de aproveitamento das especies para todo tipo de usos e 
produtos: 

o alimentación e bebida: froitos, cogomelos, licores, té, aceite, mel e 
calquera derivado dos produtos forestais. 

o hixiene, saúde e estética: xabón, aceites, extractos, mediciña 
homeopática, cremas, unturas etc. 

o usos ornamentais de plantas, parte da planta, musgos ou liques 
o reprodución e venda de especies ou sementes. 
o fabrís como mobles, monturas e mangos, pipas de fumar, hormas e 

artesanía en xeral. 
o combustible fósil, leña ou biomasa 
o Calquera que utilice subprodutos e refugallos. 

 Evitar o abandono do monte galego coas súas conseguintes consecuencias 
medioambientais como, por exemplo, os incendios forestais. 

OBXECTIVOS: 

a. Que cen persoas do territorio coñezan en profundidade técnicas de xestión forestal 
e aproveitamento económico das especies recollidas na estratexia ou de usos 
alternativos do monte, a partir de traballo técnico divulgativo e de concienciación 
no territorio e que poidan poñelas en marcha. 

b. Mellorar a diversificación dos usos e aproveitamentos forestais, así como a 
rendibilidade do monte, co asentamento de dúas novas empresas relacionadas cos 
produtos alternativos (froitos, cogomelos, aceites, castaña, etc.) ou coa 
diversificación de dúas explotacións agrarias do territorio cara estes 
aproveitamentos como fonte de renda secundaria. 

c. Mellorar o coñecemento do 80% dos comuneiros dos MVMC sobre a 
diversificación dos usos e aproveitamentos forestais, así como a rendibilidade do 
monte veciñal en man común coa posible posta en marcha de  proxectos técnicos e 
económicos de ordenación e explotación. 
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d. Contribuír á conservación do medio ambiente coa redución de incendios forestais 
e o aproveitamento dos residuos do monte mediante o asentamento ou 
modernización dunha empresa que use subprodutos ou do sector da produción 
enerxética de biomasa e a súa comercialización e/ou prestación de servizo. 

e. Crear dous novos empregos no eido do sector forestal. 

MEDIDAS CONCRETAS: 
 

1. PUNTUACIÓN EXTRA NO BAREMO: 
 
a. Proxectos que teñan como obxecto fundamental a valorización e rendibilidade 

económica e sustentable das especies forestais galegas a través de usos 
alternativos, tal e como se recollen na liña estratéxica, ou, cando menos, que 
contribúan á mesma. 
 

b. Proxectos de intervención no medio natural para mellorar ou conservar a 
biodiversidade no monte galego. 
 

c. Actuacións non produtivas que melloren a prevención dos incendios forestais. 
 
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D � E  F  G � H � a  b � c � d � e � 

2. DIFUSIÓN 
 
1. Proxecto do GDR que teña por finalidade poñer en valor recursos 

infrautilizados no territorio e facilitar o acceso de empresas xa asentadas e 
novas empresas a estes recursos (ver apartado a das medidas do sector 
agrícola)O banco inclúe, entre outros recursos, fincas forestais. 

 
 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C � D  E � F  G � H � a  b  c  d � e � 
 

2. Proxecto do GDR que teña por obxecto a realización dun estudo técnico onde se 
recolla, entre outros, contidos sobre: características físicas das terras forestais do 
UTM, posibilidades de aproveitamento económico do monte do UTM con especies 
forestais autóctonas mediante unha xestión ecolóxica: castiñeiros, nogueiras, 
cerdeira, froiteiras, camelias, etc. a través da súa explotación madeireira e de 
produtos ou subprodutos. As conclusións e resultado do estudo utilizarase para: 

- Ano 1: divulgación ó público en xeral  cun dobre obxectivo: concienciación 
para o coidado e a explotación sostible do monte e motivación para a explotación 
economicamente rendible do monte. 

- Ano 3: proxecto piloto nunha parcela cedida ó GDR, a través dun convenio de 
colaboración ou similar, onde se implantarán os cultivos, usos e aproveitamentos que 
se conclúan como máis rendibles e vantaxosos; co obxectivo de que sirva de efecto 
demostrativo de cara á poboación local como medio de vida ou, cando menos, fonte de 
renda secundaria. 

- Ano 4: promoción dos produtos forestais locais coa creación dunha marca 
propia do territorio, baixo a que poidan ampararse as explotacións postas en marcha 
durante o período do Leader 2014-2020 ata o momento. Por exemplo: licores, 
conservas, té, produtos de estética e saúde, etc. 
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- Ano 6: fomento da exportación de produtos forestais destes produtos (No 
seguinte perído do Leader) 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A  B � C  D � E � F  G � H � a � b � c � d � e � 

 

3. FORMACIÓN 

Proxecto de formación para o emprego a vinte persoas orientado á explorar novos 
aproveitamentos de especies autóctonas: produtos agroalimentarios do monte, 
artesanía, fabrís, prestación de servizos (deporte, social, cultural),  etc. Comporíase 
dunha parte teórica de coñecemento das posibilidades recollidas no estudo técnico 
realizado con anterioridade polo GDR, así como dunha parte práctica que se 
constituiría como un proxecto piloto de índole demostrativa. 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C � D � E � F � G  H � a � b � c � d � e � 
 

INDUSTRIA E COMERCIO 

O  conxunto de LIÑAS ESTRATÉXICAS que se recollen na estratexia son as seguintes: 

 Mellorar a innovación e potenciar empresas tecnolóxicas, ambientais e con forte 
potencial de crecemento. 

 Diversificar e mellorar o tecido empresarial. 
 Potenciar o asentamento de empresas e facilitar o emprendemento. 

OBXECTIVOS SMART: 

a. Mellorar a visibilidade e comercialización dos produtos locais, de forma que a lo 
menos o 50% dos visitantes recoñezan, durante o paso polo UTM, un ou máis  
produtos locais, ben sexan agroalimentarios (queixo D.O.P., melindres…) ou 
artesanais. 
 

b. Contribuír á conservación do medio ambiente e o paso a unha economía baixa en 
carbono mediante o asentamento de 2 empresas do sector ambiental ou empresas 
que reduzan as emisións efecto invernadero ou contaminantes a atmósfera ou a 
auga, ou ben a introdución de medidas ambientais e de eficiencia enerxética en 6 
empresas existentes. 
 

c. Asentamento de 10 novas empresas no territorio, das que a lo menos o 30% 
supoñan a aparicición dun negocio inexistente ata o momento a nivel municipal, de 
forma que se diversifique a economía. 
 

d. Crear 25 novos empregos dos cales a lo menos o 20% sexan empregos de calidade 
(con cualificación de estudos superiores e/ou salarios superiores á media galega). 

MEDIDAS CONCRETAS: 

1. Será subvencionable o comercio polo miúdo e empresas de servizos unicamente nos 
seguintes supostos: 
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a. Será subvencionable calquera comercio polo miúdo ou servizo sempre e cando 
non exista ningún no municipio. Será o concello o encargado de certificar a 
inexistencia do negocio. Ningún proxecto será subvencionable sen a 
certificación municipal correspondente neste sentido. 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C  D  E  F  G � H  a  b  c � d � 

b. Cando só exista un negocio no concello, un comercio dunha determinada 
tipoloxía, ou que preste un determinado servizo, por exemplo, zapatería, 
peixería, perruquería, tinturaría etc., será subvencionable a mellora, 
modernización ou ampliación dese negocio, sempre e cando parte dos 
investimentos estean destinados á redución da contaminación producida pola 
actividade, medidas de eficiencia enerxética ou uso de enerxías renovables, ou 
ben parte dos investimentos estean destinados a visibilizar e mellorar a 
comercialización dos produtos locais con marca propia (artesanía, souvenirs ou 
agroalimentarios). A lo menos un 15% do investimento total subvencionable en 
ambos casos: 

c.  
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D � E  F � G � H � a � b � c  d � 
 

Ademais destes supostos, serán tamén financiables os seguintes casos: 
d. Será subvencionable a venda polo miúdo de recordos e souvenirs orientada ó 

turista (peregrino ou non) cando os produtos sexan fabricados no territorio e, 
se está situado no Camiño de Santiago, o comercio ofreza ó peregrino un 
sistema de envío a domicilio. 
 
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E  F  G � H  1 � 2  3 � 4 � 
 

e. No trazado do Camiño Norte, Primitivo e Ruta do Holandés serán 
subvencionables os comercios e negocios de servizos orientados ó peregrino 
sempre e cando fagan promoción e venda de produtos locais (entre outros). 
Exclúense bares, cafeterías, supermercados e ultramarinos. 
 
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E  F  G � H  a � b  c � d � 
 

f. Será subvencionable o comercio polo miúdo de produtos agroalimentarios do 
territorio, queixo D.O.P. Arzúa Ulloa e ecolóxicos.  
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D � E  F � G  H � a � b  c � d � 
 

g. En negocios xa establecidos, de hostalería, comercio e outros, será 
subvencionable o investimento necesario para destinar un espazo á venda de 
produtos agroalimentarios do territorio, queixo D.O.P. Arzúa Ulloa ou 
ecolóxicos. (Recomendación da UE: promocionar os circuítos curtos de 
comercialización. “incredibly edible” ou Prove Portugal). 
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Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A  B  C  D  E  F � G  H � a � b  c  d  
 

h. Serán subvencionables aqueles proxectos que consistan en actividades que 
substitúan un ben por un servizo, ou animen o uso do servizo compartido dun 
produto co obxectivo final de prolongar a vida dos bens e reducir a 
contaminación mediante a desmaterialización. Exemplos: unha empresa que en 
vez de ofrecer un servizo de pintura de paredes ofrece o servizo de ter unha 
determinada superficie pintada e ben conservada durante X anos. Empresa que 
en vez de vender televisores ofrece ós seus clientes X anos de televisión, 
garantindo unha tecnoloxía axeitada e a calidade do servizo. Unha empresa que 
ofrece unha iluminación durante X anos, en vez de vender as lámpadas. Ou un 
negocio que garanta nun fogar ou oficina unha temperatura de 21º.  
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D � E  F � G � H � a  b � c  d � 
 

 
2. PUNTUACIÓN EXTRA NO BAREMO 

Puntuación extra no baremo a empresas dos seguintes sectores: (recomendación UE: 
formación e entrada nos sectores máis estables ou en crecemento. Explorar novos 
mercados relacionados co cambio climático, o aforro da enerxía e a produción, a 
prevención, a saúde, a cultura e a economía dixital). 

a.Empresas do sector ambiental dedicadas a: enerxías renovables, aforro 
enerxético e produción, ecodeseño, reutilización de residuos, reciclaxe etc. 
b.Empresas tecnolóxicas ou baseadas no coñecemento con emprego ou 
autoemprego maioritariamente cualificado (con estudos superiores). 
c.Empresas dedicadas á investigación e innovación. 
d.Empresas da economía dixital.  

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D � E  F � G � H � a  b � c � d � 
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3. DIFUSIÓN 

Proxecto do GDR que teña por finalidade poñer en valor recursos infrautilizados no 
territorio (ver proxecto no apartado do sector agrícola). Entre outros recuros, este 
proxecto pretende poñer a disposición das persoas emprendedoras, locais e naves 
baleiros. 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C � D  E � F  G � H  1  2  3 � 4 � 

 
4. FORMACIÓN 

 
Curso de emprendemento que sirva, por unha parte, para madurar unha idea e formarse 
nas áreas necesarias para poñer en marcha unha idea de negocio (e sobrevivir) baseada 
nas TICs, e por outra banda, para introducir e visibilizar a mulleres en sectores punteiros: 
empresas tecnolóxicas, enxeñerías, empresas innovadoras, novas tecnoloxías etc. de forma 
que non se perpetúe a situación de emprego feminino nos sectores con menor valor 
engadido. Acudirán como ponentes persoas de empresas de base tecnolóxica, persoas do 
rural que investiron en empresas punteiras sen irse á cidade, proxectos de granxas verdes 
que usan alta tecnoloxía para innovar e producir …  
Duración: 2 días intensivos de 6 horas cada un sobre casos e prácticas de éxito e 5 días de  
introdución a diferentes materias de interese: finanzas, marketing… 

 
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C � D  E � F � G � H  1  2  3 � 4 � 
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TURISMO 

O  conxunto de LIÑAS ESTRATÉXICAS que se recollen na estratexia son as seguintes:  

— Transformación en produtos turísticos dos principais recursos patrimoniais do 
territorio, achegándolle ós visitantes o modo de vida local, a cultura, a natureza, a 
etnografía, a gastronomía etec. En definitiva, produtos turísticos estruturados que 
melloren a vivencia do turista e a interacción co territorio. 

OBXECTIVO SMART: 
 
a. Creación de polo menos un produto turístico atractivo en torno a un recurso 

catalogado como prioritario na estratexia. 
En primeiro lugar, aqueles elementos capaces, por si solos, de atraer visitantes e 
determinados como prioritarios na estratexia: Embalse e ferri de Portodemouros, 
Praza do Convento, Mosteiro e lagoa de Sobrado, Mosteiro de San Antolín e Fervenza 
das Brañas de Toques, Ribeira do Ulla, Igrexa de Santa María e batán de Mezonzo e 
Camiños de Santiago. En particular:  

� Promocionar o río Ulla como recurso turístico ambiental, sostible e accesible. 
� Mellorar a experiencia do peregrino no Camiño de Santiago e achegarlle a riqueza do 

territorio para: 
o Incrementar o gasto diario. 
o Incrementar o número de días no territorio. 
o Conseguir unha segunda visita 

En segundo lugar, a todos os demais recursos patrimoniais do territorio. 

Aproveitar a capacidade de arrastre do turismo para outros produtos e outros sectores 
económicos, especialmente a artesanía e os produtos agroalimentarios. 

Promoción turística do territorio: 

o Camiño Norte e Camiño Primitivo. 
o Promocionar e conseguir o recoñecemento oficial da Ruta do Holandés. 
o Promocionar o patrimonio arquitectónico e natural do territorio. 

Especialmente aqueles elementos determinados como prioritarios na 
estratexia.  

MEDIDAS CONCRETAS: 
 
1. PUNTUACIÓN EXTRA NO BAREMO 

Puntos no baremo para aquelas actuacións produtivas que teñan por obxecto mellorar as 
posibilidades de compra dos turistas de produtos do territorio: compra on-line, 
organización dun modo de envío a domicilio ou calquera outro que dea a coñecer os nosos 
produtos e facilite a compra e transporte dos mesmos.  

Puntos no baremo para aquelas actuacións produtivas ou non produtivas que teñan como 
finalidade: 

a. A promoción, valorización, creación de produtos turísticos ou elaboración e 
venda de paquetes turísticos e que afecten exclusivamente ou 
fundamentalmente ós elementos patrimoniais máis importantes do territorio 
(aqueles que aparecen con tres estrelas no mapa turístico elaborado polo GDR 
no anterior Leader). Os de dúas e unha estrela tamén levarán puntos no 
baremo, pero menos.  
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b. A promoción, valorización, creación de produtos turísticos ou servizos que 
melloren ou amplíen a calidade e comodidade dos peregrinos no Camiño 
Norte, Camiño Primitivo e Ruta do Holandés.  

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C  D  E  F  G � H  a  � 

 

 
2. PROXECTOS NON PRODUTIVOS 

Prioridade media (ata 70%) para todos aqueles proxectos non produtivos que teñan por 
finalidade a promoción de expresións artísticas modernas do noso territorio: pintura, 
música, cine etc.  

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A  B � C  D  E � F  G  H  a  � 

 

3. FORMACIÓN 

Formación a persoas  para o sector turístico ambiental que incluiría: 
a. Inglés práctico 
b. Coñecemento do medio natural e principais elementos patrimoniais do 

territorio. 
c. Educación ambiental básica. Turismo sostible. 
d. Como guiar unha visita turística ambiental. Estándares de calidade. 
e. Como guiar unha visita de turismo industrial e agroalimentario. 
f. Organización de actividades para grupos de carácter lúdico-ambientais. 

 
Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C � D � E � F  G  H  a  � 

 
 

4. DIFUSIÓN 

RUTA AGROALIMENTARIA: Ver no apartado do sector agrícola 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C � D  E � F  G � H  a  � 

 
ESTUDO DA FLORA E FAUNA: Estudo, publicación e distribución dunha guía coa principal 
flora e fauna do territorio, así como os elementos etnográficos do territorio, especialmente 
centrada no Río Ulla.  
 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A  B  C  D � E  F  G  H � a  � 
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SOCIEDADE E XÉNERO 

O  conxunto de LIÑAS ESTRATÉXICAS que se recollen na estratexia son as seguintes: 

 Reducir o paro de longa duración. 
 O obxectivo do Leader: crear e mellorar servizos para mellorar o nivel de 

vida, inclusión social e redución da pobreza. 
 Igualdade como obxectivo trasversal. Isto significa establecer a perspectiva 

de xénero en tódalas áreas do GDR: órganos de goberno, subvencións, 
accións de difusión e formación etc. 

 Que a lo menos un 30% das beneficiarias das axudas Leader sexan 
mulleres. 

 Mellorar o nivel de renda da poboación. 

OBXECTIVOS SMART: 
 

a. Que todas as persoas que emprendan un negocio no territorio coñezan o GDR Ulla 
Tambre Mandeo e as axudas do Leader. 

b. Que por lo menos un 30% das beneficiarias das axudas Leader sexan mulleres. 
c. Que polo menos o 30% dos empregos creados no Leader se fagan a persoas 

desempregadas de longa duración, ou que teñan un salario maior ó da media 
galega no 2014. 

d. Que como mínimo un 70% dos representantes das entidades no GDR participen en 
actividades ou reunións do GDR polo menos dúas veces ó ano. 

e. Que cada ano entren un mínimo de tres novas entidades asociadas ó GDR. 

 
MEDIDAS CONCRETAS: 

1. PUNTUACIÓN EXTRA NO BAREMO 

Contemplar no baremo, con puntuación adicional, as seguintes condicións: 
 Que a persoa (ou persoas) solicitante sexa parada de longa duración. 
 Que o proxecto xere emprego de calidade, en salario ou cualificación. 
 Que a persoa (ou persoas) solicitante sexa muller. 
 Que a persoa que asina a solicitude sexa muller, independentemente de que 

represente a unha entidade formada por homes e mulleres. 
 Que o proxecto teña por obxectivo mellorar a calidade de vida da poboación maior 

ou dos nenos e nenas.  
 Que o proxecto teña por obxectivo (ou como consecuencia) crear infraestruturas 

que sirvan para liberar as mulleres das tarefas da casa tradicionalmente levadas a 
cabo por elas: coidado de persoas dependentes, principalmente. 

 Puntos extra no baremo para os seguintes condicionantes: 
 Empresas que aproveiten e poñan en valor infraestruturas abandonadas. 
 Iniciativas colectivas, de máis dunha persoa física ou xurídica, que se unan para 

poñer en marcha o proxecto (novas unións). 
 Que para a persoa/s promotora/s teñan unha cualificación específica para 

desenvolver a actividade que están a poñer en marcha (Recomendación UE: apoiar 
a transición dos estudos ó traballo) 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B � C � D � E  F � G  H � a  b  c � d � e  
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2. FORMACIÓN 
 
Curso de emprendemento que sirva, por unha parte para profesionalizar as actividades 
que actualmente están realizando as mulleres en precario: limpeza, coidado de persoas 
dependentes etc. e por outra banda, para introducir e visibilizar a mulleres en sectores 
punteiros: empresas tecnolóxicas, enxeñerías, empresas innovadoras, novas tecnoloxías 
etc. de forma que non se perpetúe a situación de emprego feminino nos sectores con 
menor valor engadido. 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A � B  C  D  E � F  G � H  a  b  c � d � e  
 

3. DIFUSIÓN 
 

Campaña inicial de difusión do Leader para dar a coñecer as axudas, con medidas 
consensuadas na xunta directiva. Entre elas proponse: 

i. Pedirlle as ANPAs que formen parte do GDR e incrementar a base social do GDR. 
ii. Ir a unha reunión da ANPA e informar sobre a existencia do GDR. 

iii. Publicitarse nos tablóns dos concellos 
iv. Ter un enlace da web do GDR nas webs dos concellos 
v. Publicidade nas igrexas 

vi. Anuncio en prensa 
 

Campaña de difusión do Leader a mediados do programa, co deseño da acción por parte da 
xunta directiva segundo como se detecten nas necesidades. 
 

Obxectivos ós que contribúe: 
Do Leader Galicia Do UTM 
A  B  C  D  E � F  G  H  a � b  c � d  e � 
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DOCUMENTO DE SÍNTESE DOS CRITERIOS E REGRAS ESPECÍFICOS RELATIVOS Á 
SUBVENCIONALIDADE DO COMERCIO POLO MIÚDO, AS ACTIVIDADES ASIMILADAS E 
OS CENTROS SOCIAIS 

Despois de especificar os obxectivos da estratexia de desenvolvemento rural así como de 
recoller as  achegas do proceso participativo sobre as medidas de actuación que levar a 
cabo para a súa cristalización, sintetízanse neste apartado específico aquelas que teñen 
que ver coa subvencionalidade do comercio polo miúdo, das actividades asimiladas e o dos 
centros sociais. 

CENTROS SOCIAIS 

Só serán financiables os proxectos que teñan por obxecto a recuperación, modernización, 
ampliación ou creación de centros sociais que se recollen a continaución: 

- Centro social en Pezobrés, Santiso. 
- Punto de encontro de San Vicente, en Vilasantar 
- Centro Social de Barreiro, en Melide 
- Centro Social de Arcediago, en Santiso 
- Centro social de Arceo, en Boimorto 
 
COMERCIO POLO MIÚDO E ACTIVIDADES ASIMILADAS 
 
Será subvencionable o comercio polo miúdo e empresas de servizos ás que se refiren as 
limitacións sectoriais nas bases, nos seguintes supostos: 

a. Será subvencionable calquera comercio polo miúdo ou servizo sempre e cando 
non exista ningún no municipio. Será o concello o encargado de certificar a 
inexistencia do negocio. Ningún proxecto será subvencionable sen a 
certificación municipal correspondente neste sentido. 
 

b. Cando só exista un negocio no concello, un comercio dunha determinada 
tipoloxía, ou que preste un determinado servizo, por exemplo, zapatería, 
peixería, perruquería, tinturaría etc., será subvencionable a mellora, 
modernización ou ampliación dese negocio, sempre e cando parte dos 
investimentos estean destinados á redución da contaminación producida pola 
actividade, medidas de eficiencia enerxética ou uso de enerxías renovables, ou 
ben parte dos investimentos estean destinados a visibilizar e mellorar a 
comercialización dos produtos locais con marca propia (artesanía, souvenirs ou 
agroalimentarios). A lo menos un 15% do investimento total subvencionable en 
ambos casos. Será o concello o encargado de certificar a existencia dun único 
negocio. Ningún proxecto será subvencionable sen a certificación municipal 
correspondente neste sentido. 

Ademais destes supostos, serán tamén financiables estes proxectos nos seguintes casos: 

c. Será subvencionable a venda polo miúdo de arte, artesanía, recordos e 
souvenirs orientada ó turista, peregrino ou non, cando os produtos sexan 
fabricados no territorio e, se está situado no Camiño de Santiago, o comercio 
ofreza ó peregrino un sistema de envío a domicilio. 
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d. En atención á falta actual de servizos e polas súas características de Camiño de 
Peregrinaxe, no trazado do Camiño Norte, Primitivo e Ruta do Holandés serán 
subvencionables os comercios e negocios que a continuación se relacionan 
sempre e cando fagan promoción e venda de produtos locais (entre outros)10. 
Exclúense bares, cafeterías, supermercados e ultramarinos. 
-  Os relacionados coa bicicleta: Venta, reparación, alquiler, aparcamento e 

lavado. 
- Os relacionados co coidado dos cabalos en ruta: gardado, alimentación e 

limpeza. 
- Información e venda sobre divulgación do territorio ou de Galicia: libros 

(gastronomía, patrimonio, fotografía, arte…), música, postais. 
- Puntos de acceso a internet e locutorios. 
- Coidado corporal e recuperación: masaxes, fisioterapia, acuaterapia, 

homeopatía, terapias, substancias e remedios naturais. 
- Restauración con exaltación, entre outros produtos galegos, da produción 

local 
- Aloxamento (actualmente excluído no convenio Turismo-Agader) 

- Tendas de comida preparada (agás panaderías, pastelerías e charcuterías) e 
máquinas de vending. 

- Servizo de limpeza e lavado de roupa. 
 

e. Será subvencionable o comercio polo miúdo de produtos agroalimentarios do 
territorio (producido ou con valor engadido local: transformado, ou 
etiquetado), queixo D.O.P. Arzúa Ulloa e ecolóxicos. (Recomendación da UE: 
promocionar os circuítos curtos de comercialización. “incredibly edible” ou 
Prove Portugal). 
 

f. Serán subvencionables aqueles proxectos que consistan en actividades que 
substitúan un ben por un servizo, ou animen o uso do servizo compartido dun 
produto co obxectivo final de prolongar a vida dos bens e reducir a 
contaminación mediante a desmaterialización. Exemplos: unha empresa que en 
vez de ofrecer un servizo de pintura de paredes ofrece o servizo de ter unha 
determinada superficie pintada e ben conservada durante X anos. Empresa que 
en vez de vender televisores ofrece ós seus clientes X anos de televisión, 
garantindo unha tecnoloxía axeitada e a calidade do servizo. Unha empresa que 
ofrece unha iluminación durante X anos, en vez de vender as lámpadas. Ou un 
negocio que garanta nun fogar ou oficina unha temperatura de 21º. Estas 
empresas non poderán vender bens, unicamente ofrecer o servizo, é dicir, non 
se poderá combinar a actividade tradicional coa nova. 

  

                                                 
10 En todo caso será subvencionable sempre e cando non se estableza o contrario no Convenio entre 
Turismo e Agader. 
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DOCUMENTO DE SÍNTESE DAS MEDIDAS PREVISTAS DE ACTUACIÓN DO GDR NO 
RELATIVO Á ANIMACIÓN SOCIAL (DIFUSIÓN) E Á FORMACIÓN 

No vixente apartado inclúese unha síntese coas iniciativas e actividades previstas no eido 
da difusión que realizará o GDR Ulla Tambre Mandeo dentro do abano das medidas de 
actución da estratexia de desenvolvemento local que propiciarán a consecución dos 
obxectivos. 

Nesta estimación conxunta, ó igual que nos apartados anteriores, prevese un orzamento 
anual aproximado de 25.000 €; chegando o total establecido para todo o período de 
96.550 €. 

TEMPORALIZACIÓN E ORZAMENTO DAS INICIATIVAS E ACTIVIDADES 

Nota: Inclúese en vermello as iniciativas que poden variar de anualidade ou non facerse, dependendo 

das dispoñibilidade orzamentaria ou do custe final real das actividades. 

 Ano 2017 
Área Medida Orzamento 
Leader Programa semanal sobre a actualidade do Leader e do GDR 

en Radio Melide 
0,00 € 

Leader Comunicación e difusión diaria da actualidade do Leader e 
do GDR a través dos espazos web corporativos do Ulla 
Tambre Mandeo e dos seus perfís en redes sociais 

0,00 € 

Leader Difusión periódica do Leader e do GDR a través da prensa 
offline: notas de prensa, comunicados, etc. 

0,00 € 

Leader Campaña inicial de difusión do Leader  3.000,00 € 
Leader Asemblea Xeral 3.000,00 € 
Agroalim. Feira Agroalimentaria Manxares e Encontro Empresas 

Leader 
5.000,00 €  

Empresa e 
emprego 

Banco de recursos: recollida de información, divulgación, 
organización, etc. 

3.000,00 € 

Innovación Congreso de tecnoloxía galega aplicada ó rural 7.000,00 € 
 TOTAL 21.000,00 € 
 
Ano 2018 
Área Medida Orzamento 
Leader Programa semanal sobre a actualidade do Leader e do GDR 

en Radio Melide 
0,00 € 

Leader Comunicación e difusión diaria da actualidade do Leader e 
do GDR a través dos espazos web corporativos do Ulla 
Tambre Mandeo e dos seus perfís en redes sociais 

0,00 € 

Leader Difusión periódica do Leader e do GDR a través da prensa 
offline: notas de prensa, comunicados, etc. 

0,00 € 

Leader Asemblea Xeral: preparación e edición de memorias 5.000,00 € 
Agroalim. Feira agroalimentaria Manxares e Encontro Empresas 

Leader 
5.000,00 € 

Turístico Guía da flora, fauna e etnografía 8.000,00 € 
Empresa e 
emprego 

Banco de recursos: posta en marcha e divulgación 6.000,00 € 

Forestal Estudo valorización económica do monte parte I 1.000,00 € 
 TOTAL 25.000,00 € 
   
Agroalim. Ruta agroalimentaria 10.000,00 € 
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Ano 2019 
Área Medida Orzamento 
Leader Programa semanal sobre a actualidade do Leader e do GDR 

en Radio Melide 
0,00 € 

Leader Comunicación e difusión diaria da actualidade do Leader e 
do GDR a través dos espazos web corporativos do Ulla 
Tambre Mandeo e dos seus perfís en redes sociais 

0,00 € 

Leader Difusión periódica do Leader e do GDR a través da prensa 
offline: notas de prensa, comunicados, etc. 

0,00 € 

Leader Asemblea Xeral: preparación e edición de memorias 5.000,00 € 
Leader Campaña de difusión do Leader e Encontro Empresas 

Leader 
6.000,00 € 

Agroalim. Feira Agroalimentaria Manxares 5.000,00 € 
Empresa e 
emprego 

Banco de recursos: xestión e asesoramento 3.000,00 € 

Forestal Estudo e divulgación 8.000,00 € 
 TOTAL 27.000,00 € 
   

Social-amor 

propio 

Festa do agro moderna 5.000,00 € 

 
Ano 2020 
 Medida Orzamento 
Leader Programa semanal sobre a actualidade do Leader e do GDR 

en Radio Melide 
0,00 € 

Leader Comunicación e difusión diaria da actualidade do Leader e 
do GDR a través dos espazos web corporativos do Ulla 
Tambre Mandeo e dos seus perfís en redes sociais 

0,00 € 

Leader Difusión periódica do Leader e do GDR a través da prensa 
offline: notas de prensa, comunicados, etc. 

0,00 € 

Leader Asemblea Xeral: preparación e edición de memorias 5.000,00 € 
Agroalim. Feira Agroalimentaria Manxares e Encontro Empresas 

Leader 
5.000,00 € 

Empresa e 
emprego 

Banco de recursos: xestión e asesoramento 3.000,00 € 

Forestal Proxecto piloto 10.000,00 €  
 TOTAL 23.000,00 € 
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VI. PREVISIÓN DA DISTRIBUCIÓN DO GASTO PÚBLICO DA 
ESTRATEXIA 

As regras de  previsión da distribución do gasto público da estratexia do GDR Ulla Tambre 
Mandeo respectarán as regras xerais establecidas nas bases reguladoras para a selección 
das estratexias de desenvolvemento local. 
 
En todo caso, o Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo aplicará a seguinte 
distribución: 
 
Submedida 19.2. Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de 
desenvolvemento local participativo 
 
A asignación total orzamentaria prevista para esta submedida será do 75% do total dos 
fondos públicos asignados no cadro financiero da Estratexia de Desenvolvemento Local.  

A totalidade do orzamento destinado previsto a esta submedida distribuirase como segue: 
 
1. Financiamento de proxectos produtivos: destinaráselles o 65% do total dos fondos 

públicos asignados no ámbito desta submedida. 
 

2. Financiamento da formación provomida polo GDR: destinaráselle o 2,5% do total dos 
fondos públicos asignados no ámbito desta submedida 
 

3. Financiamento de proxectos non produtivos distintos da formación promovida polos 
GDR: destinaráselles o 32,5% do total dos fondos públicos asignados no ámbito desta 
submedida. Coa seguinte distribución: 
 

a. Financiamento de proxectos non produtivos promovidos por entidades 
públicas: destinaráselles un 60% da porcentaxe anterior, é dicir, un 19,50% do 
do total dos fondos públicos asignados no ámbito desta submedida. 
 

b. Financiamento de proxectos non produtivos promovidos por entidades 
privadas: destinaráselles un 40% da porcentaxe anterior, é dicir, un 13,00% do 
do total dos fondos públicos asignados no ámbito desta submedida. 

Submedida 19.4.A. Custos correntes da estratexia de desenvolvemento local 
Submedida 19.4.B Animación e promoción territorial 

A asignación total orzamentaria prevista para esta submedida será do 25% do total dos 
fondos públicos asignados no cadro financiero da Estratexia de Desenvolvemento Local.  
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VII. COMPLEMENTARIEDADE E COHERENCIA CON OUTROS 
PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO QUE SE APLIQUEN NO 
TERRITORIO 

A complementariedade do programa Leader 2014-2020 xestionado polo GDR Ulla Tambre 
Mandeo, a partir da vixente estratexia de desenvolvemento rural con respecto a outros 
programas ou proxectos das restantes Administracións Públicas, queda suxeito ó 
establecido na lexislación vixente para a articulación dos Prorgramas de Desenvolvemento 
Rural.  

Coas medidas descritas nesta estratexia de desenvolvemento rural preténdese reforzar a 
consecución das prioridades de desenvolvemento rural da Unión Europea no horizonte 
2014-2020 mediante a aplicación de accións innovadoras no eido local a partir do capital 
endóxeno do territorio. 

A aplicación da estratexia do GDR Ulla Tambre Mandeo, posto en marcha no ano 2008 co 
obxectivo principal de xestionar o Programa Leader 2007-2013, garante unha 
complementariedade eficaz na xestión dos seus recursos para optimizar o impacto da 
axuda e evitar, en todo caso, calquera solapamento ou duplicidade nas axudas para un 
mesmo proxecto. 

Por outra banda, o GDR Ulla Tambre Mandeo, ó igual que no Programa Leader 2007-2013 
anterior, ten o firme compromiso de conseguir coa Axencia Galega de Desenvolvemento 
Rural, da que pretende ser entidade colaboradora, unha comunicación áxil, eficaz e 
constante co obxectivo de favorecer a aplicación correcta das axudas do Leader. 

Do mesmo xeito e a nivel de desenvolvemento local, o Ulla Tambre Mandeo, pola súa 
pasada traxectoria conta unha comunicación constante coas persoas que, dentro do 
ámbito xeográfico do GDR,  se dedican á xestión do desenvolvemento local: axentes de 
emprego, ADLs, etc. Isto redunda nunha mellor atención ás persoas promotoras así como 
nun sistema de comunicación eficar para a xestión coherente  das distintas axuadas de 
políticas públicas que operan no territorio. 

As actuacións da Xunta de Galicia como a especificación de limitacións sectoriais, as 
sinaturas de convenios de colaboración  entre esta e outras autoridades, identificando os 
proxectos que poden ser subvencionados por unha ou outra liña de financiamento, como a 
Dirección Xeral de Turismo, a Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, etc. facilitan a 
aplicación da coherencia e a eficacia co obxectivo de evitar o dobre financiamento dos 
proxectos. 

 Por outra banda, non se prevé a aplicación de outros programas de desenvolvemento 
local específicosno territorio do Ulla Tambre Mandeo, xa que o territorio de actuación é 
interior e non existen GALPs no mesmo. 
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VIII: PLAN DE FORMACIÓN 

1. DAFO correspondente ó emprego 

Do estudo socioeconómico realizado para os efectos desta candidatura derívase o seguinte 
DAFO relativo tanto ó eido laboral como ós sectores económicos susceptibles de acoller ou 
xerar emprego: 

DEBILIDADES AMEAZAS 

Escasa dimensión territorial das 
explotacións agrarias 
Escasa formación no sector agrario para 
transformación do leite (distinto do 
queixo) 
Escasa diversificación cara outros 
aproveitamentos do monte: castaña, 
froitos silvestres, cogomelos, etc. 
Tecido empresarial atomizado 
caracterizado pola escasa xeración de 
emprego relativo 
Escasa profesionalización na hostalería e 
restauración 
Elevado nivel  estrutural e conxuntural de 
desemprego na economía local 
Existencia dunha gran porcentaxe de 
desemprego de longa duración 
 

Dificultades para manter o relevo 
xeracional no sector agrario 
Gran nivel de desemprego en toda España 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Tecido empresarial composto case 
exclusivamente por empresas pequenas, 
con maior versatilidade e capacidade de 
adaptación á evolución económica 
Existencia de tecido emprendedor con 
capacidade de investir, innovar e con 
capacidade financeira e solvencia 
 

Existencia de políticas de apoio ó rural é ó 
emprego das distintas administracións,  

 
Do DAFO anterior derívanse as distintas actuacións no eido da formación para o emprego, 
planificado polo GDR Ulla Tambre Mandeo, para os distintos sectores da economía. 

2. Contido do plan de formación: propostas segundo sector económico 

SECTOR AGRARIO 

O sector agrario no Ulla Tambre Mandeo está composto na súa gran maioría por 
explotacións de vacún de leite, de tamaño entre mediano e grande, dependendo da maior 
ou menor orientación gandeira dos distintos municipios e da dispoñibilidade ou non dun 
axeitado sistema de propiedade de terras (procesos de concentración parcelaria). Na súa 



Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo Páxina 108 

maioría, o produto véndese sen diferenciar nin transformar, co conseguinte menor valor 
engadido do mesmo e as dificultades que se xeran para poder negociar os prezos.  

No tocante ó capital humano, se ben as explotacións medraron en tamaño e diminuíron en 
número, especialmente as de menor tamaño e as de subsistencia, levando a cabo un 
proceso que poderíamos denominar de “profesionalización”, este fíxose na súa maior 
parte da man da implantación de equipos modernos cos que facilitar a xestión da fase de 
produción, non cunha maior nin mellor formación a nivel profesional do capital humano. 

Con base nesta realidade derivada do DAFO do territorio e nas prioridades de actuación da 
estratexia do GDR Ulla Tambre Mandeo como son, entre outras, a creación e o 
mantemento de emprego de calidade, a incorporación da tecnoloxía e da innovación nos 
distintos sectores produtivos e económicos do territorio, o fomento da gobernanza local e 
do tecido asociativo, o emprendemento e a creación de PEMEs, o favorecemento da 
conciliación familiar e laboral e o apoio ó emprego feminino; proponse como parte do 
PLAN DE FORMACIÓN da vixente estratexia a seguinte actividade formativa para o sector 
agrario: 

Curso de axudante de granxa e novas tecnoloxías para o greening en vacún 

Descrición e 
obxectivos 

Trátase de formar ó alumnado na xestión integral diaria dunha 
explotación de vacún de leite, cubrindo todas as facetas que lle 
son propias, ademais de darlle ferramentas para a mellora da 
explotación nos ámbitos da tecnoloxía e o coidado do medio 
ambiente. 
Obxectivos:  
-  inserción laboral das persoas formadas nas explotacións 
agrarias locais 
- posta en marcha de novas explotacións por parte das persoas 
formadas, coa súa inserción laboral por conta propia 
- posta en marcha de novas empresas de servizo auxiliar ou de 
substitución por parte das persoas formadas en réxime 
cooperativo 
- mellora da profesionalización do agro local 

Temario e contido Módulo A: Xestión diaria dunha explotación: alimentación e 
coidado animal; hixiene, tratamento e saneamento; muxido e 
actividades accesorias ó mesmo, etc. 
Módulo B: Incorporación da tecnoloxía dixital ás actividades 
agrarias no marco do crecemento verde (colaboración coa 
Federación EFA Galicia) 
Módulo C: Emprendemento e cooperativismo: pasos para a 
creación dunha cooperativa (colaboración coa RedeEusumo). 
 

Tipo de ensinanza    Teórica: 110 

 Módulo A: 20 horas 

 Módulo B: 40 horas 

 Módulo C: 50 horas 

   Práctica: 80 (colaboración coa Cooperativa Melisanto) 

 Módulo A: 80 horas 

Duración 190 horas  
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Alumnado máximo 20 persoas 

Orzamento previsto Persoal formador: 3.120,00 € 
Material: 300,00 € 
Outros (divulgación, captación, inscrición, seguro RC, etc.): 
1.080,00 € 

Lugar de realización Boimorto, Melide 

 

SECTOR FORESTAL  

No eido do sector forestal, a gran maioría dos empregos do Ulla Tambre Mandeo, tanto por 
conta allea como por conta propia, están directamente relacionados coa compra e corta de 
madeira de pequenos operadores e a súa posterior comercialización a grandes empresas, 
na súa gran maioría, de especies de crecemento rápido para celulosas e pastas ou chapas. 
Por outra banda, aínda teñen representación no territorio as pequenas empresas de 
fabricación de mobles e ebanisterías, se ben non presentan un gran crecemento pola 
competencia de grandes cadeas caracterizadas polo deseño e os baixos prezos. Pese á gran 
superficie forestal e á existencia de monte en man común, son moi escasos os empregos 
relacionados coa explotación de madeira de calidade das frondosas ou con outros 
aproveitamentos forestais, xa sexa transformados ou non, como por exemplo: a castaña, os 
cogomelos, os froitos silvestres, resinas, etc. 

Con base nesta realidade derivada do DAFO do territorio e nas prioridades de actuación da 
estratexia do GDR Ulla Tambre Mandeo como son, entre outras, a creación e o 
mantemento de emprego de calidade, a incorporación da tecnoloxía e da innovación nos 
distintos sectores produtivos e económicos do territorio, a diversificación do sector 
agrario e forestal cara outras actividades, o fomento da rendibilidade económica e social 
do monte galego, o apoio ás especies autóctonas e de crecemento lento, o incremento e a 
conservación da biodiversidade,  emprendemento e a creación de PEMEs, o favorecemento 
da conciliación familiar e laboral e o apoio ó emprego feminino; proponse como parte do 
PLAN DE FORMACIÓN da vixente estratexia a seguinte actividade formativa para o sector 
forestal: 

Curso de novos aproveitamentos de especies autóctonas en ecolóxico 

Descrición e 
obxectivos 

Trátase de formar ó alumnado na realización e explotación de 
novos aproveitamentos económicos do monte en ecolóxico, en 
xeral, e das especies autóctonas e de crecemento lento, en 
particular. 
Obxectivos:  
- inserción laboral das persoas formadas por conta allea, en 
empresas locais, ou por conta propia, coa posta en marcha de 
novos negocios a partir dos coñecementos adquiridos 
- posta en marcha de negocios e actividades produtivas por 
parte dos comuneiros dos montes do territorio en man común 
- posta en produción de parcelas forestais con cultivos e usos 
alternativos da man dos coñecementos adquiridos polo 
alumnado 
- mellora na conservación da biodiversidade da man das 
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parcelas postas en produción e diminución dos incendios 
forestais 

Temario e contido O temario e contido da actividade formativa concretarase a 
partir dun proxecto de difusión a poñer en marcha no período 
2018, en base o cal se realizará un estudo técnico e económico 
onde se recollerán os usos e aproveitamentos forestais 
alternativos con maior prospección e rendibilidade no 
territorio, como por exemplo: a implantación de cultivos 
forestais alternativos para aproveitamento madeireiro, a 
obtención de produtos forestais para alimentación (castaña, 
cogomelos, froitos silvestres, etc.) e a súa transformación 
(conservas, marmeladas, aceites, licores, etc), a obtención de 
produtos de coidado persoal e cosmética a partir de 
aproveitamentos forestais, etc. 

Tipo de ensinanza    Teórica: 40 horas 

 Coñecemento das posibilidade de negocio  a partir das 
actividades e usos recollidos en ecolóxico no estudo técnico 
do GDR 

   Práctica: 60 horas 

 Posta en práctica das técnicas de cultivo, recollida, 
procesamento dos produtos forestais estudados en 
ecolóxico 

Duración 100 horas  

Alumnado máximo 20 persoas 

Orzamento previsto Persoal formador: 5.200,00 € 
Material teórico: 300,00 € 
Material e insumos para prácticas e outros: 6.200,00 € 
Outros (divulgación, captación, inscrición, etc.): 300,00 € 

Lugar de realización Toques, Vilasantar 

 

SECTOR INDUSTRIAL  

O sector industrial do Ulla Tambre Mandeo caracterízase polo seu escaso 
desenvolvemento en relación coa media galega. As empresas que o compoñen pertencen a 
subsectores maduros con escaso crecemento e innovación, na súa gran maioría, trátase de 
empresas da construción ou auxiliares: carpintería metálica, estruturas, electricidade, etc. 
Non existen non territorio empresas de fabricación de bens de equipo, tradicionalmente, 
xeradoras dun alto ratio de eprego. Debido á súa estrutura sectorial e á composición do 
tecido empresarial,coa ausencia de empresas de gran tamaño,  o emprego local asociado ó 
sector secundario é moito menor que no caso da media galega. Un dos subsectores que 
caracteriza o sector industrial local é o da industria agroalimentaria, relacionado co forte 
peso do sector primario local e a existencia da D.O.P Queixo Arzúa-Ulloa no territorio, o cal 
aínda ten potencial de desenvolvemento se atendemos á inxente produción de leite no 
territorio e ás dificultades do sector lácteo, en particular, e do sector agrario, en xeral.  

Con base nesta realidade derivada do DAFO do territorio e nas prioridades de actuación da 
estratexia do GDR Ulla Tambre Mandeo como son, entre outras, a creación e o 
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mantemento de emprego de calidade, a valorización do leite local a través da 
comercialización directa e a transformación, a concreción do Queixo D.O.P. en reclamo 
turístico, emprendemento e a creación de PEMEs, o favorecemento da conciliación familiar 
e laboral e o apoio ó emprego feminino; proponse como parte do PLAN DE FORMACIÓN da 
vixente estratexia a seguinte actividade formativa para o sector industrial 
agroalimentario: 

Curso de valorización do leite con transformación e comercialización en ecolóxico 

Descrición e 
obxectivos 

Trátase de formar ó alumnado no proceso de transformación e 
comercialización do leite noutros produtos agroalimentarios 
ecolóxicos elaborados como: queixo, iogur, xeado, nata, 
manteca, etc. 
Obxectivos:  
- inserción laboral das persoas formadas por conta allea, en 
empresas locais, ou por conta propia, coa posta en marcha de 
novas industrias agroalimentarias a partir dos coñecementos 
adquiridos 
- posta en marcha de actividades complementarias de 
transformación en explotacións de vacún de leite 
convencionais co que poidan diversificar a actividade e 
mellorar a rendibilidade 

Temario e contido O temario e contido da actividade formativa conterá tres 
módulos distintos: 
Módulo A. Xestión e posta en marcha dunha industria 
agroalimentaria láctea: hixiene, normativa en ecolóxico, 
comercialización, marketing, etc. 
Módulo B. Transformación en queixo: proceso de produción, 
requisitos D.O.P. Queixo Arzúa-Ulloa 
Módulo C. Transformación noutros produtos lácteos: proceso 
de produción. 

Tipo de ensinanza    Teórica: 75 horas 

 Módulo A. 25 horas 
Módulo B. 25 horas 
Módulo C. 25 horas 

   Práctica:  

  

Duración 75 horas  

Alumnado máximo 20 persoas 

Orzamento previsto Persoal formador: 3.900,00 € 
Material teórico: 300,00 € 
Outros (divulgación, captación, inscrición, etc.): 300,00 € 

Lugar de realización Sobrado, Vilasantar 

 

SECTOR SERVIZOS 

O sector servizos no territorio está composto fundamentalmente polos subsectores do 
comercio, na súa gran maioría minorista, transporte e hostalería. Este último é o que máis 
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emprego local acumula en base a dous factores principais: o transcurso do Camiño de 
Santiago Francés (gran número de aloxamentos de diversa tipoloxía, restaurantes e 
cafetería, servizos de atención ó peregrino, etc) e o movemento de ocio nocturno na vila de 
Melide (pubs, discotecas, etc.). Por outra banda, a instauración do Programa Leader no 
territorio durante 25 ano deixou a súa impronta na gran oferta de aloxamentos de 
Turismo Rural, sobre todo, nos concellos bañados polo Ulla, os cales seguen en 
funcionamento na súa gran maioría pero, para os efectos do emprego local, viron 
estancado o seu crecemento. 

Detéctase unha falla de profesionalización no eido do subsector turístico do territorio, 
relacionada coa calidade do servizo personalizado, coa atención ó turista especialmente 
estranxeiro e coa falla de implicación na promoción turística do resto do territorio que se 
atopa fóra do Camiño, a cal está presente en diversos e diferenciados ámbitos: 
-  no subsector da peregrinación no Camiño Francés, pola aglomeración de negocios de 
aloxamento e restauración postos en marcha de baixo perfil, en relación coa “percepción 
dun negocio seguro” no eido do Camiño. Esta situación tamén se observa en parte dos 
negocios máis consolidados, froito dun “acomodo” á boa marcha en xeral do Camiño. 

- no subsector do turismo rural, coa escaseza ou inexistencia de iniciativas ou actividades 
que melloren os malos resultados en recepción de visitantes e número de pernoctas 
asociadas, a cal soe ser baixa. 

Con base nesta realidade derivada do DAFO do territorio e nas prioridades de actuación da 
estratexia do GDR Ulla Tambre Mandeo como son, entre outras, a creación e o 
mantemento de emprego de calidade, a concreción do Queixo D.O.P. en reclamo turístico, 
emprendemento e a creación de PEMEs,a creación de produtos turísticos arredor do 
patrimonio do Ulla Tambre Mandeo, o coidado do medio ambiente especialmente 
relacionado co patrimonio natural; proponse como parte do PLAN DE FORMACIÓN da 
vixente estratexia as seguintes actividades formativas para o sector turístico: 

 I CURSO FORMATIVO SOBRE PARA A MELLORA NA ATENCIÓN Ó VISITANTE NO 
TURISMO AMBIENTAL 

Descrición e 
obxectivos 

Trátase de formar ó alumnado para a consecución dunha 
atención de calidade e personalizada ó visitante de xeito que, 
ademais dun maior coidado na solución das necesidades 
habituais das persoas que visitan o territorio, se enriqueza o 
servizo co coñecemento, interpretación e achegamento dos 
atractivos turísticos da zona. 
Obxectivos:  
- inserción laboral das persoas formadas por conta allea, en 
empresas locais, ou por conta propia, coa posta en marcha de 
novos servizos turísticos a partir dos coñecementos 
adquiridos 
- incremento da calidade do servizo prestado ó visitante  
- mellora na ratio de pernoctas no territorio, gasto realizado 
por visitante, consecución dunha segunda visita 

Temario e contido O temario e contido da actividade formativa conterá tres 
módulos distintos: 
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Módulo A. Atención ó cliente en hostalería: inglés práctico 
aplicado ás necesidades habituais dunha persoa visitante 
Módulo B. Atención ó cliente en hostalería: atención 
especializada a persoas con discapacidade 
Módulo C. Atención ó cliente en hostalería: métodos para 
deseñar e guiar unha visita turística ambiental. Estándares de 
calidade 

Tipo de ensinanza    Teórica: 100 horas 

 Módulo A. 40 horas 
Módulo B. 20 horas 
Módulo C. 40 horas 

   Práctica:  

  

Duración 100 horas  

Alumnado máximo 20 persoas 

Orzamento previsto Persoal formador: 5.200,00 € 
Material teórico: 600,00 € 
Outros (divulgación, captación, inscrición, etc.): 200,00 € 

Lugar de realización O Pino, Touro 

 
 

II CURSO FORMATIVO PARA A MELLORA NA ATENCIÓN Ó VISITANTE NO TURISMO 
AMBIENTAL 

Descrición e 
obxectivos 

Trátase de formar ó alumnado para a consecución dunha 
atención de calidade e personalizada ó visitante de xeito que, 
ademais dun maior coidado na solución das necesidades 
habituais das persoas que visitan o territorio, se enriqueza o 
servizo co coñecemento, interpretación e achegamento dos 
atractivos turísticos da zona. 
Obxectivos:  
- inserción laboral das persoas formadas por conta allea, en 
empresas locais, ou por conta propia, coa posta en marcha de 
novos servizos turísticos a partir dos coñecementos 
adquiridos 
- incremento da calidade do servizo prestado ó visitante  
- interrelación dos sectores produtivos nunha mellor 
promoción turística: agroalimentario, industrial, etc. 
- mellora na ratio de pernoctas no territorio, gasto realizado 
por visitante, consecución dunha segunda visita 

Temario e contido O temario e contido da actividade formativa conterá tres 
módulos distintos: 
Módulo A. Atención ó cliente en hostalería: inglés práctico 
aplicado á realización de visitas turísticas ambientais 
Módulo B. Atención ó cliente en hostalería: métodos para 
deseñar e guiar unha visita turística industrial ou 
agroalimentaria 
Módulo C. Atención ó cliente en hostalería: organización de 
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actividades lúdico-ambientais  para enriquecer a estancia 

Tipo de ensinanza    Teórica: 100 horas 

 Módulo A. 40 horas 
Módulo B. 30 horas 
Módulo C. 30 horas 

   Práctica:  

  

Duración 100 horas  

Alumnado máximo 20 persoas 

Orzamento previsto Persoal formador: 5.200,00 € 
Material teórico: 600,00 € 
Outros (divulgación, captación, inscrición, etc.): 200,00 € 

Lugar de realización Santiso 

 
Por último, o GDR Ulla Tambre Mandeo pretende realizar unha acción formativa na que se 
poña de manifesto o seu interese en dous dos obxectivos transversais do Leader Galicia 
2014-2020, os cales comparte a asociación, como son a innovación e o medio ambiente ó 
tempo que se visibiliza o papel da muller para a contribución a igualdade de xénero, se 
fomenta o intercambio de experiencias e a interconexión en redes e se estimula o 
emprendemento. Con estes obxectivos, o GDR planea a seguinte actividade formativa: 
 

CURSO INTEGRAL DE EMPRENDEMENTO EN NOVAS TECNOLOXÍAS E SECTORES 
PUNTEIROS 

Descrición e 
obxectivos 

Trátase de formar ó alumnado nas distintas áreas da empresa 
no momento de emprender un novo negocio ou actividade: 
xestión, contabilidade, marketing e comercialización, 
aprovisionamentos e custes, investigación, financiamento, 
fiscalidade, etc. 
Obxectivos:  
- inserción laboral das persoas formadas por conta allea, en 
empresas locais, ou por conta propia coa posta en marcha de 
novos negocios 
- coñecemento e utilización de recursos do territorio: persoas, 
produtos e servizos  
- visibilización da muller nos papeis e sectores nos que a 
presenza é minoritaria 
- promoción da tecnoloxía e innovación galegas fronte á 
foránea e utilización das TICs nos negocios novos e xa 
existentes 

Temario e contido O temario e contido da actividade formativa conterá dous 
módulos distintos: 
Módulo A. Formación sobre o emprendemento:  xestión, 
contabilidade, marketing e comercialización, 
aprovisionamentos e custes, investigación, financiamento, 
fiscalidade, etc. 
Módulo B. Ponencias sobre casos e prácticas de éxito en 
sectores emerxentes, en particular, no sector ambiental. 
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Participarán especialmente mulleres que destacan en sectores 
tradicinalmente cunha presenza feminina minoritaria. 

Tipo de ensinanza    Teórica: 42 horas 

 Módulo A. 30 horas + 3 horas/alumno de titorías (60 horas) 
Módulo B. 12 horas 

   Práctica:  

  

Duración 42 horas  

Alumnado máximo 20 persoas 

Orzamento previsto Persoal formador: 5.304,00 € 
Material teórico: 300,00 € 
Outros (divulgación, captación, inscrición, etc.): 2.396,00 € 

Lugar de realización Melide, Arzúa 

 

3. Requisitos mínimos e regras para a selección de persoal formador  

O persoal formador en cada unha das actividades formativas deberá cumprir os seguintes 
requisitos como mínimo, independentemente, de outros específicos de cada actividade 
que se poderán valorar a maiores: 

1. Ser unha persoa maior de idade. 
2. Non padecer enfermidade ou calquera outra característica que impida o normal 
desempeño das funcións docentes que lle corresponden. 
3. Estar en condicións de incorporarse ó posto de traballo na data de inicio da actividade 
formativa ou naquela que se lle indique. 
4. Comprometerse activamente no axeitado desenvolvemento do proxecto formativo, 
como medida activa no fomento do emprego. 
5. Contar cun mínimo de 24 meses de experiencia profesional e/ou 12 meses de 
experiencia docente acreditables na materia ou temáticas das que trate a actividade 
formativa para as cales se efectuará a contratación. A acreditación desta experiencia 
deberá realizarse con carácter previo ó inicio da actividade formativa. 
 

4. Requisitos mínimos e regras para a selección do alumnado 

O alumnado participante nas actividades formativas organizadas e levadas a cabo polo 
GDR Ulla Tambre Mandeo neste PLAN DE FORMACIÓN serán os seguintes: 

1. Estar empadroado dun dos nove concellos que compoñen o territorio do GDR Ulla 
Tambre Mandeo: Arzúa, Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Sobrado, Toques, Touro e 
Vilasantar. 
2. Formar parte da poboación activa: ter entre 16 e 65 anos e estar desempeñando un 
posto de traballo ou en busca activa do mesmo. Acreditarase con documentación calquera 
das dúas situacións. 

Por outra banda, a organización e realización das actividades formativas do GDR Ulla 
Tambre Mandeo difundirase a partir dos canais habituais de información da Asociación co 
obxectivo de difundir a súa impartición. 
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Con carácter previo ó inicio de cada actividade abrirase un prazo de inscrición para o 
alumnado e a selección farase por rigorosa orde de inscrición. 

Non obstante, poderanse priorizar determinados colectivos segundo as temáticas das que 
trate o curso formativo: titulares de explotacións agrarias, titulares de negocios turísticos, 
desempregados, mulleres, etc. 

5. Método de cálculo dos custos estimados das actividades formativas  

As partidas de gasto que se contemplan para as distintas actividades formativas recollidas 
no PLAN fan referencia ós seguintes apartados: 
Retribución do persoal formador* ....................................................................................... 52,00 €/hora 

 * O salario do persoal formador inclúe: salario, desprazamento, axudas de custe de 
alimentación, etc. É dicir, todos os custes que se xeren polo desenvolvemento da 
actividade docente. 

Material didáctico para o alumnado (reprografía, bolígrafos, outros) ............ 15,00 €/persoa 

Aluguer de equipos e material para clases prácticas* ............................................ 15,00 €/persoa 

 * Faise unha estimación xeral, pois o custe do aluguer de equipos e da adquisición 
de material para as clases prácticas dependerá da actividade formativa en cuestión. En 
todo caso, no momento de solicitar ou implementar os cursos formativos respectarase a 
normativa en termos de moderación de custes e facturación que se esixe para a xestión do 
Programa Leader en xeral. 
 
Aluguer de aulas e salas para o desenvolvemento dos cursos* .......................................... 0,00 € 

 * Non se estima custe para esta partida posto que a práctica totalidade dos 
municipios  do territorio do GDR Ulla Tambre Mandeo contan con aulas dispoñibles con 
equipos informáticos e telemáticos para acoller as actividades formativas e contarase coa 
colaboración das entidades públicas locais para ofertalas. Por outra banda, tamén se conta 
no territorio cunha Escola de Agricultura Ecolóxica na que levar a cabo parte da formación 
práctica prevista, e con instalacións produtivas de entidades asociadas do GDR para levar 
a cabo as visitas do alumnado. 

6. Criterios de delimitación coas actividades formativas que se financien ó abeiro do 
FSE 

O PLAN DE FORMACIÓN recollido neste documento e previsto polo GDR non entra en 
conflito coas actividades formativas levadas a cabo pola Consellería de Traballo e 
Benestar, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, as cales se atopan reguladas na Orde 

do 24 de outubro de 2014 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o 

financiamento de plans de formación dirixidos a persoas traballadoras ocupadas, en 

aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 

395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o 

emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a 

concesión de subvencións públicas destinadas ó seu financiamento. 
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