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1 ENCADRE TERRITORIAL 

1.1 Localización 

O territorio abarcado polo GDR-23 Mariñas-Betanzos está situado na metade occidental da provincia 
de A Coruña, no extremo noroeste da comunidade galega, comprendendo a sección meridional do 
Golfo Ártabro, formado polas rías da Coruña e Betanzos. 

Ocupa unha superficie de 985,4 km2, o que representa o 12,4% da superficie provincial e o 3,3% da 
comunidade autónoma de Galicia. 

1.2 Concellos e comarcas 

O territorio está constituído administrativamente por un total de 15 concellos: Abegondo, Arteixo, 
Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada, da comarca de A Coruña, e Aranga, Betanzos, 
Coirós, Curtis, Irixoa,  Oza-Cesuras e Paderne da comarca de Betanzos. 

Figura 1: División administrativa en municipios e comarcas do GDR-23. 

 

Fonte: Elaboración propia. 
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Figura 2: División administrativa en municipios do GDR-23. 

 

Fonte: Elaboración propia. 

2 ANÁLISE DO MEDIO NATURAL 

2.1 Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

En maio de 2013 a UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a 
Cultura) declarou Reserva de Biosfera o ámbito ocupado polos concellos de Abegondo, Aranga, 
Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-
Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado e que comprende unha superficie de 116.724 ha.  

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (MCeTM), da que é entidade xestora 
a Asociación Mariñas-Betanzos, enmárcase dentro do Programa Home e Biosfera (Man and 
Biosphere, MaB), creado pola UNESCO na década dos 70, co obxectivo de establecer un novo 
modelo de relación entre o home e a natureza. Co Programa MaB trócase a visión que se tiña dos 
espazos protexidos como lugares illados da actividade humana, por outra máis integradora onde se 
trata de buscar a convivencia do home coa natureza, facendo uso do que nos ofrece pero dunha 
maneira respectuosa co medio. Esta visión innovadora para a súa época sería coñecida co paso dos 
anos como “Desenvolvemento sostible”.  

As premisas que definen as Reservas de Biosfera son: 

- Son áreas con valores naturais a conservar pero habitados pola sociedade, de tal maneira 
que se ten que buscar un equilibrio para acadar un desenvolvemento sostible. 

- A súa creación é de carácter voluntario e froito da participación social, polo que  na súa 
xestión deben estar representados os diferentes axente sociais de cada territorio 

- Nas reservas pásase da teoría á práctica, polo que son zonas de experimentación para 
conseguir un bo uso dos recursos naturais, culturais e sociais.  
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A Reserva de Biosfera MCeTM, atópase no ámbito do litoral cántabro-atlántico de Galicia, enmarcada 
polas cuncas dos ríos Mero e Mandeo. O territorio inclúe zonas costeiras, vales litorais e serras 
interiores, estendéndose dende o litoral ata o límite coa provincia de Lugo, onde enlaza coa Reserva 
de Biosfera “Terras do Miño”. ”Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” é a reserva máis poboada de 
Galicia e a segunda en superficie. 

Figura 3: Mapa de zonificación da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

 

Fonte: Elaboración propia. 

Dentro da Reserva pódense diferenciar tres zonas en función da labor que realicen: 

- Zona núcleo: Esta área contén os principais valores ecolóxicos da Reserva, polo que conta 
cun alto grao de protección ambiental (coincide con espazos naturais protexidos), de forma 
que garante a conservación a longo prazo da paisaxe, os ecosistemas e especies que 
conteñen. Esta zona abrangue unha superficie de 6.508,5 ha (o 5,6% da superficie total), e 
inclúe as Zonas de Especial Conservación de Encoro de Abegondo-Cecebre, Betanzos-
Mandeo, Costa da Morte e Costa Dexo. 

- Zona tampón: Son lugares de amortiguación entre as zonas núcleo e as de transición, onde 
se promoven os usos tradicionais dos recursos, actividades educativas, foirmativas, 
recreativas e turísticas. 

- Zona de transición: É a parte da Reserva máis afastada da zona núcleo onde se atopan os 
asentamentos de poboación e motor do desenvolvemento socio-económico dos habitantes 
da Reserva.  

Os principais beneficios que produce a distinción de Reserva de Biosfera son: 

- Situar ao territorio no mapa mundial como lugar de privilexio, dando prestixio ás súas 
empresas e produtos. 

- Ampliar os mercados para os produtos, a través das marcas de calidade. 

- Contribuír a valorizar as actividades económicas tradicionais.  

- Incentivar e fortalecer as iniciativas ligadas ao turismo sostible. 
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- Xerar oportunidades de capacitación e formación. 

- Acadar apoio internacional, estatal e rexional para iniciativas e proxectos ligados ao 
desenvolvemento sostible e á conservación ambiental.  

- Mellorar a protección e a información dos recursos naturais. 

Na Reserva de Biosfera MCeTM destacan a presenza de 49 tipos de hábitats de interese comunitario, 
12 dos cales son tipificados como prioritarios pola Directiva Hábitats. Así mesmo, contabilízanse máis 
de 300 especies incluídas nalgún instrumento de protección de especies, tanto a nivel internacional, 
europeo, estatal ou galego. 

2.2 Espazos naturais protexidos na Rede Natura 2000 

A rede galega de espazos naturais protexidos ten representación en 1.969,9 hectáreas do territorio do 
GDR-23, sendo o 2% da superficie total do mesmo. Estes espazos, incluídos na Rede Natura 2000, 
recollen ecosistemas representativos do territorio galego, como costas, rías, praias, ecosistemas 
fluviais e masas forestais naturais; todos eles están clasificados como Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC). A normativa autonómica que regula a protección está contida na Lei 9/2001, de 
Conservación da Natureza. 

Táboa 1: Superficie dos Espazos Naturais Protexidos no territorio do GDR-23 (DOG nº 62 31/3/2014). 

Espazos Naturais Protexidos 
 

Tipo Denominación 
ENP GDR-23 

Superficie (ha) Superficie (ha) % 

LIC Costa da Morte 12.094 261,9 0,26 

LIC Betanzos - Mandeo 864,6 864,6 0,88 

LIC 
Encoro de Abegondo-
Cecebre 

493,4 493,4 0,50 

LIC Costa de Dexo 350,0 350,0 0,36 

 Total 1.969,9 2,00 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
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Figura 4: Mapa dos espazos protexidos da Rede Natura. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Sistema de Información Ambiental de Galicia (SIAM). 2012 

 

A continuación descríbense brevemente os espazos naturais que forman parte da Rede galega de 
espazos naturais protexidos no territorio do GDR-23: 

a) Costa da Morte (Código LIC ES1110005) 

En total ocupa unhas 12.094,4 hectáreas estendéndose dende Fisterra ata Arteixo ao longo de case 
152 km de litoral, ocupando 261,9 hectáreas do municipio de Arteixo. 

O espazo natural alterna zonas de acantilado de baixo ou medio desenvolvemento con numerosas 
praias de area, destacando a praia de Barrañán (1,2 km), cun gran cordón dunar onde crecen 
multitude de especies de plantas adaptadas a un medio difícil, caracterizado pola volatilidade do chan, 
os fortes ventos, o sal que estes arrastran do mar e a escaseza de auga doce. Detrás das dunas, 
ábrese un val no que o río Sisalde crea un extenso carrizal salpicado de alisos; este lugar é parada 
obrigada de moitas aves insectívoras na súa emigración, que o utilizan tanto para descansar coma 
para alimentarse. 

b) Betanzos – Mandeo (Código LIC ES1110007) 

Este espazo natural está integrado polo esteiro e o curso baixo do río Mandeo (25 km), unha parte do 
seu afluente, o río Zarzo, o tramo baixo do río Mendo (9 km) e a desembocadura do río Lambre, no 
lugar de ponte do Porco. 

A superficie que ocupa este LIC actualmente é de 864,6 hectáreas, abrangue os municipios de 
Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Paderne e Oza-Cesuras. A zona de esteiro 
constitúe unha das maiores extensións de marisma litoral de Galicia e unha ampla superficie de augas 
abrigadas de fondo de ría, que só parcialmente se descobren coa baixamar. Augas arriba, os 
afloramentos rochosos fan que o río se encaixe considerablemente ao longo duns 8 km no tramo 
central do LIC, presentando unha considerable pendente (3%) entre Lagoa e Colantres, en contraste 
tanto augas arriba coma río abaixo a pendente suavízase, sen superar o 0,6%. 
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c) Encoro Abegondo – Cecebre (Código LIC ES1110004) 

Encoro localizado na confluencia do río Mero e o seu principal afluente, o Barcés; a súa construción 
rematou no ano 1979, coa finalidade de abastecer de auga á cidade da Coruña e parte da súa área 
metropolitana. Co paso do tempo convértese nun espazo húmido no que aniñan aves, o que o levou a 
incluírse dentro da Rede Natura 2000; tamén está catalogado pola Comunidade Autónoma de Galicia 
como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN). A superficie protexida é de 493,4 
ha. e abrangue parte dos municipios de Abegondo, Betanzos, Cambre, Carral e Oza-Cesuras. 

Presenta un elevado grao de naturalidade e unha notable beleza paisaxística, a superficie do encoro é 
de 363 hectáreas e a súa capacidade de 21,6 hm3, alcanzando unha lonxitude máxima de 2,8 km e 
unha profundidade máxima de 15 m. Non obstante a profundidade media é de 5,9 m, presentando 
amplas áreas de augas superficiais (por debaixo dos 2 m), que chegan a descubrirse en gran parte 
durante o outono, formando extensas chairas lamacentas salpicadas de pozas e canles nas dúas 
colas, pero sobre todo na do Mero, onde a anchura do encoro é máxima (ao redor de 900 m). O maior 
nivel de enchedura alcánzase entre finais de inverno e a primavera. 

d) Costa de Dexo (Código LIC ES1110009) 

Fronte costeira aberta entre as rías da Coruña e de Ares - Betanzos, cunha importante extensión de 
acantilados mariños, illotes e vexetación de herbais e matogueira costeira en bo estado de 
conservación, de grande interese pola súa xeomorfoloxía e alto valor paisaxístico. Esténdese pola 
costa do municipio de Oleiros, entre o Cabo de Mera e o Porto de Lorbé, ocupando unha superficie de 
350 hectáreas. 

Ademais de constituír un LIC, este espazo está clasificado en 266,7 hectáreas da súa superficie como 
Monumento Natural. A súa relevancia e singularidade vese potenciada por acharse encravado nunha 
das zonas máis densamente poboadas e transformadas de Galicia. 

2.3 Ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia 

É de destacar que a Rede Natura en Galicia se atopa en proceso de modificación dos seus límites, 
mediante a ampliación dalgún dos LIC existentes ou a creación de outros novos, segundo Anuncio do 
21 de Decembro de 2011 da Direción Xeral da Conservación da Natureza (DOG nº1 do luns 2 de 
Xaneiro de 2012). 

Dentro do espazo territorial do GDR-23 Mariñas-Betanzos, atópanse os seguintes espazos que está 
previsto entren a formar parte da ampliación da Rede Natura.  

a) Brañas do Deo (Código LIC ES1110021) 

Espazo protexido de nova configuración na ampliación da Rede Natura 2000, localizado entre os 
municipios de Aranga, Curtis e Oza-Cesuras, ocupando unha superficie de 3.385,10 hectáreas. 

O río Deo é afluente do Mandeo e recibe auga de numerosos regos, neste ámbito represéntase unha 
forma particular de turbeira, xa que a súa formación en espesores e en cantidades variables 
prodúcese sobre áreas discontinuas. As brañas fórmanse a favor de depresións encharcadas situadas 
en cabeceiras ou nas marxes de regueiros de suave topografía e pendente case nula, pero cun eixo 
central de auga circulante, polo que se trata dun sistema aberto, no que as variacións estacionais do 
nivel das augas interrompen o proceso de turberización. 

b) Serra da Cova da Serpe (Código LIC ES1110020) 

Trátase dun espazo natural protexido, de nova inclusión na Rede Natura 2000; é un pequeno cordal 
montañoso que serve de fronteira natural entre as provincias da Coruña e Lugo, delimitando os 
municipios de Aranga, Sobrado e Curtis na parte coruñesa e de Friol e Guitiriz en Lugo. A superficie 
total deste espazo é de 4.063,38 hectáreas. 
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Forma parte da Dorsal Galega, na que se encontra tamén, en dirección Norte-Sur, os Montes de 
Cornos do Boi e a Serra do Careón. A Serra dá Cova dá Serpe alcanza a súa maior altitude no pico 
Cova da Serpe (841 m), conta cun alto valor paisaxístico e é fonte de numerosas lendas. A auga é 
outro dos elementos característicos deste espazo natural, representado por ríos como o Mandeo na 
parte coruñesa, ou o Parga e o Narla (tributarios do Miño), na provincia de Lugo. As turbeiras e as 
formacións arbóreas de castaño e carballo conforman a flora da zona, mentres que a fauna está 
dominada polas especies de caza, de aí que este sexa un espazo cunha importante actividade 
cinexética. 

c) Esteiro do Río Baxoi (Código LIC ES1110018) 

Inclúe un humedal costeiro, de 93 hectáreas, situado no concello de Miño, a parroquia de Santa María 
de Castro, ocupa a parte norte; Santa María de Miño, as partes oeste, sur e este; San Salvador de 
Leiro unha pequena zona do noreste; e Santo Tomé de Bemantes unha esquina no extremo oriental. 
De excepcional valor para a conservación, formado polo complexo estuarino que forma o río Baxoi na 
súa desembocadura na Ensenada de Bañobre, na Ría de Betanzos. A inclusión deste espazo 
contempla un notable conxunto de tipos de hábitats mariños e fluviomariños, ecosistemas dunares e 
pequenas superficies de matorrais costeiros. Asi mesmo, este complexo húmido costeiro alberga 
poboacións notables de especies de interese para a conservación, habida conta do importante papel 
que xogan estes humedais como puntos de enlace para os movementos migratorios e o intercambio 
xenético das mesmas, favorecendo a conectividade e a permeabilidade dos medios naturais. 

Táboa 2: Superficie dos Espazos Naturais Protexidos no territorio do GDR-23 coa ampliación da Rede Natura. 

Espazos Naturais Protexidos 
 

Tipo Denominación 
ENP GDR-23 

Superficie (ha) Superficie (ha) % 

Ampliación LIC Costa da Morte 29.588,2 483,6 0,42 

Ampliación LIC Betanzos - Mandeo 1.792,1 1.792,1 1,57 

Ampliación LIC Serra do Careón 9.576,6 2,3 0,00 

Nuevo LIC Esteiro do Río Baxoi 93,0 93,0 0,08 

Nuevo LIC 
2.3.1.1.1 Serra da 

Cova da 
Serpe 

4.063,4 3.106,9 2,73 

Nuevo LIC Brañas do Deo 3.385,2 3.385,2 2,97 

LIC 
Encoro de Abegondo-
Cecebre 

493,4 493,4 0,43 

LIC Costa de Dexo 350,0 350,0 0,31 

 Total 9.706,5 8,52 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

 

2.4 Espazos Naturais de Interese Local (ENILs) 

Son espazos integrados nun termo municipal que polas súas singularidades son merecedores dalgún 
tipo de protección dos seus valores naturais. 

Na actualidade están declarados dous ENILs dentro do territorio, e está previsto que proximamente se 
empece co proceso para declarar a 7 novos espazos naturais nesta categoría.  
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- ENILs declarados 

a) ENIL “Ribeiras do Mero-Barcés” – Abegondo (En tramitación, aprobación provisional según 
DOG nº 235 do xoves 10 de Decembro de 2015) 

Este ENIL, cunha superficie de 197,48 hectáreas, conformarase co Dominio Público Hidráulico e a 
zona de servidume dos ríos Mero, Barcés, Gobia, Rego de Fontao e Rego de Roufrío xunto con 
determinadas zonas en contacto con estes ríos delimitadas no Plan Xeral de Ordenación Municipal de 
Abegondo como solo rústico de protección de espazos naturais. As augas de todos estes ríos, dunha 
ou outra forma van terminar no LIC "Encoro Abegondo-Cecebre", incluído na Rede Natura 2000 da 
Unión Europea. 

 b) ENIL “Río Abelleira” - Carral (Aprobación provisional según DOG nº 18 do xoves 18 de 
Xaneiro de 2016) 

O ámbito que abarca este ENIL, conta cunha superficie que suma case 17 ha e que se localíza nas 
parroquias de Santa Mariña de Beira e Santiago de Sumio no concello de Carral; comprende o Castro 
das Travesas, o Dominio Público Hidráulico e a zona de servidume do río Abelleira, nomeado tamén 
como rego do Batán, ata a confluencia co río Barcés, e máis algúns enclaves adxacentes ao rego. 

O Castro de As Travesas é tamén coñecido na parroquia como Eira dos Mouros, e representa un dos 
elementos históricos de maior relevancia no municipio. Desde o 2006 se emprenderon labores de 
estudo e posta en valor deste poboado, que ocupa unha superficie de 6 hectáreas, o que o converte 
nun dos de maior tamaño de Galicia. 

O Conxunto Hidráulico Costa da Égoa e Muíños do Batán, trátase dun conxunto de 14 muíños nun 
treito menor de 500 m. Case todos os muíños están comunicados por canles que descorren por 
grandes desmontes. Esta tecnoloxía pre-industrial foi aproveitada a principios do século XX para 
colocar unha dínamo e producir enerxía eléctrica cunha tecnoloxía propiamente industrial. 

Historicamente estes están moi relacionados co coñecido pan de Carral posto que era onde se viña 
moer para logo ir a cocer nos fornos de Herves. Tamén lle confiren un interese histórico especial o 
feito de que están a carón do antigo Camiño a Santiago. 

c) ENILs en tramitación. Suman un total de 215,9 ha. 

1) ENIL Centro de Investigación Agrarias de Mabegondo (81,8 ha, Abegondo). 

2) Encoro do Rexidoiro (52 ha, Arteixo) 

3) Encoro de Meicende (9,3 ha, Arteixo) 

4) Lagoa de Mera (2,4 ha, Oleiros) 

5) Enseada de Santa Cruz (23,8 ha, Oleiros) 

6) Parque forestal de Liáns (15 ha, Oleiros) 

7) Sanatorio de Cesuras (7,6 ha, Oza-Cesuras) 

8) Brañas de Sada (24 ha, Sada) 

2.5 Outros recursos medio ambientais de interese 

Ademais dos espazos naturais cunha figura de protección e normativa específica, identifícanse no 
territorio outras áreas, que por conter elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou 
singularidade, poderían ser susceptibles dunha determinada protección ou recoñecemento. Tamén hai 
elementos que pola súa potencialidade turística poden ser obxecto de creación de estratexias de 
dinamización e posta en valor de ditos recursos.  
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Na seguinte táboa noméanse algúns dos mesmos: 

Táboa 3: Elementos naturais no GDR-23 con valores significativos.  

Elementos con posibilidades de valorizar 

   

Municipio Elemento Lugar 

Abegondo Encoro de Beche Folgoso 

Aranga Mirador de Vieiro Aranga, Cambás 

Aranga Val de Cambás San Paio de Aranga 

Arteixo Praia de Barrañán Barrañán 

Arteixo Montes da Cruz Pastoriza 

Bergondo Praia de O Pedrido Moruxo 

Betanzos Campo de Os Caneiros Betanzos 

Cambre Orillas del Río Mero - 

Cambre Ría de Burgo - Temple Cambre 

Carral Ribeiras do Barcés - 

Coirós Entorno de Chelo Chelo 

Coirós Mirador de Espenuca Coirós 

Culleredo Monte Xalo - 

Culleredo Rego das Xesteiras Celas 

Curtis Paseo fluvial de O Carregal Santaia de Curtis 

Oleiros Praia de Mera Serantes/Maianca 

Oza-Cesuras Fervenza de A Reixidoira Filgueiras de Barranca 

Oza-Cesuras Fraga do rei Porzomillos 

Paderne Carballeira en As Cruces Codesoso 

Paderne Praia de A Xurela Insua 

Sada Praia de Cirro Veigue 

Sada-Oleiros Tramo costeiro de Fontán a Lorbé Fontán-Lorbé 

Fonte: Estudo de Desenvolvemento Turístico Terra das Mariñas (2004) e consulta de bibliografía. 

Os paseos fluviais e marítimos que van ligados ao entorno das praias e as praias fluviais tamén se 
poden incorporar a este conxunto de elementos de interese ambiental. 
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3 MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL 

3.1 Modelo territorial 

O territorio do GDR-23 Mariñas-Betanzos está configurado na área de influencia da cidade da Coruña, 
presentando trazos propios dos espazos urbanos afectados por procesos de metropolización. Tal e 
como indica o modelo territorial proposto nas Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, unha 
parte do GDR-23 conforma a Área urbana de A Coruña, que debido á súa extensión e potencialidade 
estratéxica desta zona xunto coa Área urbana de Ferrol, conforma a Rexión urbana Ártabra. Os 
municipios que se engloban nesta área urbana, e que continúan coa trama urbana da cidade de A 
Coruña, son Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros, formando un anel metropolitano ou área suburbana 

1. 

Figura 5: Modelo territorial das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT). 

 

Fonte: Directrices de Ordenación do Territorio. 

Próximo ás áreas urbanas e con dinámicas marcadas pola súa influencia, sitúase o espazo rural 
integrado e os espazos rurais intermedios, organizados funcionalmente a partir das áreas de 
gravitación do sistema urbano intermedio. Neste caso, os municipios de Sada, Bergondo, Betanzos, 
Abegondo e Carral son os que conforman este segundo anel metropolitano ou área rurubana1. O resto 
do territorio da GDR estaría integrado nun espazo de características claramente rurais. 

 

 

 

 

                                                           

1 El Área Metropolitana de A Coruña: una Metropoli Euroatlántica. Precedo Ledo, A. 
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Figura 6: Aneis metropolitanos. 

 

Fonte: A Área Metropolitana de A Coruña: unha Metrópole Euroatlántica. 

Outro nivel de organización a ter en conta, son os nodos para o equilibrio do territorio, que nesta área 
correspóndelle ao núcleo de Curtis (municipio de Curtis) este papel, capaz de acoller funcións urbanas 
básicas, xestionar o territorio e aproveitar as oportunidades existentes nel. Existen tamén unha serie 
de asentamentos de poboación tradicionais, cuxa localización estratéxica no borde costeiro lle confire 
unha singularidade que os fai merecedores dun tratamento específico, denomínanse Núcleos de 
Identidade do Litoral e neste territorio están representados por Oleiros, Sada e Betanzos. 

Por outra parte, a agrupación das comarcas galegas en áreas funcionais, segundo o decreto 
335/1998, do 27 de novembro, dirixida a configurar unha estrutura territorial supracomarcal 
complementaria que favoreza a xestión coordinada en Galicia2, sitúa o territorio do GDR Mariñas-
Betanzos na área funcional de A Coruña. 

As Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia tamén incorporan esta proposta de áreas 
funcionais homoxéneas, co obxectivo de lograr unha mellor articulación do territorio, conforme ao seu 
potencial de desenvolvemento e características socioeconómicas, que aparecen definidas pola 
existencia de centros urbanos cunha elevada centralidade territorial. 

3.2 Infraestruturas de comunicación e mobilidade 

O territorio do GDR-23 é un dos mellor comunicados de Galicia co exterior, xa que conta cunha ampla 
rede de autoestradas, autovías, portos, ferrocarril e un aeroporto, que aseguran a conectividade non 
solo co resto de Galicia, se non tamén a nivel estatal e internacional. 

3.2.1 Infraestruturas de comunicación terrestre 

A rede viaria desempeña un papel primordial na organización do territorio, servindo ademais de 
relación entre poboacións como soporte do sistema de asentamentos. Este tipo de infraestruturas ten 
unha elevada presenza neste territorio, debido en gran parte pola proximidade de A Coruña, onde se 
centralizan gran parte dos servizos, comercio e as funcións administrativas, e en menor medida, polas 
cidades de Santiago de Compostela e Ferrol. 

                                                           

2 Informe sobre las áreas funcionales de Galicia. IX Área funcional de A Coruña. CES Galicia. 
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Non obstante, a comunicación dentro do territorio máis urbano vese dificultada por un viario que 
soporta tráficos moi superiores á súa capacidade a causa da intensa ocupación do territorio. En xeral 
as vías principais están nun estado de conservación bo, mentres que o mantemento das estradas 
locais do espazo rural son deficientes na súa maioría. 

Figura 7: Mapa da rede de estradas de Galicia. 

 

Fonte: web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. Febreiro 2015 

A titularidade das estradas de Galicia é de carácter estatal, autonómico, provincial ou municipal. Cada 
un dos organismos públicos titulares destas infraestruturas xestiona o viario que lle corresponde de 
acordo coas súas competencias. 

A “Red de Carreteras del Estado” (RCE), depende do Ministerio de Fomento. Son estradas estatais 
que están integradas nun itinerario de interese xeral ou que teñen unha función no sistema de 
transporte que afectan a máis dunha comunidade autónoma. No territorio do GDR-23, están presentes 
as seguintes: 

Táboa 4: Estradas do Estado. 

Infraestrutura Comunicación Recorrido polo GDR-23 

Autovía do 
Noroeste A-6 

Arteixo - Madrid 
Aranga, Coirós, Betanzos, Abegondo, 
Cambre, Culleredo, Arteixo 

Autovía de acceso 
A Coruña AC-14 

A Coruña - Ledoño Culleredo 

Autoestrada do 
Atlántico AP-9 

Ferrol - A Coruña Paderne, Bergondo, Cambre, Culleredo 
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Infraestrutura Comunicación Recorrido polo GDR-23 

Autoestrada do 
Atlántico AP-9 

Enlace desde Guísamo (concello de Bergondo) ata 
Santiago de Compostela 

Bergondo, Abegondo 

N-VI (AC-12) A Coruña - Madrid 
Aranga, Coirós, Betanzos, Abegondo, 
Cambre, Culleredo, Bergondo 

N-550 (AC-11) A Coruña - Santiago de Compostela Culleredo, Cambre, Carral 

N-634 N-VI - Santiago de Compostela Aranga, Curtis,  

N-651 (FE-14) Betanzos - Ferrol Paderne, Betanzos 

Fonte: web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. 

A rede autonómica, depende da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta 
de Galicia; presenta unha xerarquización do viario que se mostra a continuación: 

Vías de alta capacidade 

No territorio existe a AG-55, que previo pago de peaxe comunica A Coruña con Carballo, atravesando 
o municipio de Arteixo. Esta vía tamén conta cun acceso ao Porto Exterior da Coruña. 

Tamén de recente inauguración existe a Vía Ártabra (AG-13) que comunica a N-VI con Veigue e nun 
futuro conectará co porto de Lorbé e permitirá acceder á AP-9. 

 

Rede Primaria Básica 

Esta rede vertebra áreas territoriais a escala interprovincial, sendo algunhas destas vías: 

Táboa 5: Rede autonómica de Galicia. Exemplos da rede primaria básica. 

Infraestrutura Comunicación Recorrido polo GDR-23 

AC-523 Culleredo (A-6) - Meirama Culleredo, Cerceda 

AC-542 
Betanzos (AC-840) - Mesón do Vento 
(N-550) 

Betanzos, Abegondo, Carral 

AC-552 A Coruña (A Grela) -Cee (AC-550)   Arteixo 

AC-840 
Betanzos (AC-542) - Lím. Prov. - 
Agolada (N-640) 

Betanzos, Oza dos Ríos, Cesuras, Curtis 

Fonte: Web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. 

 

Rede Primaria Complementaria 

Comunica os centros de actividade económica que quedan fóra da rede primaria básica, e garante a 
conexión entre os núcleos de poboación de mediana importancia, coa súa cabeceira de bisbarra ou 
con outros itinerarios alternativos a aquela. Exemplos destas vías móstranse a continuación: 
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Táboa 6: Rede autonómica de Galicia. Exemplos da rede primaria complementaria. 

Infraestrutura Comunicación Recorrido polo GDR-23 

AC-162 Sada (AC-163) - Bergondo (AC-164) Bergondo, Sada 

AC-214 Guísamo (N-VI) - Sigrás (N-550) Bergondo, Cambre, Culleredo 

AC-400 Sigrás (N-550) - Muros Culleredo, Cambre 

Fonte: web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia. 

 

Rede Secundaria 

Conecta as redes de nivel superior, permite o acceso a lugares e centros de interese turístico ou 
patrimonial, que non están comunicados polas redes anteriores. Algunhas destas vías son: 

Táboa 7: Rede autonómica de Galicia. Exemplos da rede primaria complementaria. 

Infraestrutura Comunicación Recorrido pola GDR-23 

AC-151 Campolongo (N-651) - Montesalgueiro (N-VI) Irixoa, Aranga 

AC-221 San Pedro de Nós (N-VI) - A Pasaxe (N-VI) Oleiros, Cambre, Abegondo 

AC-222 Herves (N-550) - Montouto (AC-542) Carral,Abegondo 

AC-231 A Castellana (N-VI) - Sobrado (AC-934) Aranga, Curtis 

 Fonte: web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia.2012 

A rede da Deputación Provincial serve de complemento á rede autonómica nas comunicacións 
intercomarcais. Exemplos desta rede son as vías seguintes: 

Táboa 8: Rede provincial no GDR-23. Exemplos 

Infraestrutura Comunicación Recorrido polo GDR-23 

CP-0103 Carral - C-542 Carral, Abegondo 

CP-0104 Cesuras - Vilacoba Cesuras, Abegondo 

CP-0105 Cortiñan - Vilacoba Betanzos, Abegondo 

CP-0106 Ameas – Oza-Cesuras Oza-Cesuras 

Fonte: Axenda 21 Local. Consorcio As Mariñas. 

Por último, a rede municipal permite completar as comunicacións entre todas as entidades de 
poboación e lugares de interese, facilitando o acceso ás cabeceiras dos municipios, onde en xeral se 
instalan os servizos e equipamentos básicos. 

3.2.2 Plan MOVE 

Co obxectivo de mellorar o transporte e a accesibilidade en Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas elaborou en xuño de 2009 o Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria 
Estratéxica (MOVE) 2010-2015. Con este plan establécense as orientacións estratéxicas en materia 
de infraestruturas de transporte coa finalidade de facilitar a mobilidade das persoas e o acceso aos 
mercados, contribuíndo deste xeito á mellora da competitividade da economía e ao benestar dos 
cidadáns.  
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3.2.3 Plan Director de Mobilidade Alternativa 

O Goberno da Xunta de Galicia propón un modelo de mobilidade sostible que faga compatible o 
desenvolvemento económico e a satisfacción das demandas de mobilidade, coa preservación do 
medio ambiente e a loita contra o cambio climático. Para alcanzar este modelo, foméntanse os modos 
de transporte non motorizado e incorpóranse obxectivos ambientais na planificación e ordenación do 
territorio e das infraestruturas. 

O obxectivo fundamental do plan é o fomento do uso de modos de transporte non motorizados en 
relación ao transporte motorizado privado, tanto no ámbito metropolitano coma no rural. Para isto 
incídese na coordinación das actuacións das diferentes Administracións Públicas tendentes ao 
fomento desta mobilidade alternativa, impulsar modos de transporte público colectivo e dotar a Galicia 
dunha rede básica de vías ciclistas, nas que se poida circular a pé ou en bicicleta de forma cómoda e 
segura. 

3.2.4 Transporte aéreo 

Respecto ao transporte aéreo, destaca a presenza no territorio do aeroporto de A Coruña en Alvedro, 
localizado no termo municipal de Culleredo; por outra parte tamén hai que mencionar a proximidade 
co aeroporto de Santiago de Compostela en Lavacolla. 

Figura 8: Vista do aeroporto de Alvedro. 

 

3.2.5 Ferrocarril 

O territorio do GDR-23 está recorrido por dous tipos de liñas de ferrocarril: as de Media Distancia 
(trens rexionais e R-598) e as Grandes Liñas (Talgo, Arco, Estrella e Trenhotel), as dúas operadas por 
RENFE. 

Media distancia: 

- Liña A Coruña con Ferrol, pasando polos termos municipais de Paderne, Betanzos, Bergondo, 
Cambre e Culleredo. No relativo aos servizos ferroviarios entre A Coruña e Ferrol existen actualmente 
6 servizos directos (3 Media Distancia, 2 Alvia con destino final Madrid e 1 tren hotel con destino final 
Madrid). Todos estes servizos teñen parada en Betanzos-Infesta e en Betanzos-Cidade, coa 
excepción do servizo ALVIA con saída as 14:58h de A Coruña que soamente para en Betanzos-
Infesta. Antes da modificación realizada por Renfe, dende o 1 de febreiro de 2016, con motivo do Plan 
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Galicia 2016, os servizos entre Ferrol e A Coruña estaban compostos por 3 servizos directos en días 
laborables (2 Media Distancia e 1 Alvia) e 1 servizo con transbordo en Betanzos-Infesta. 

No tocante aos servizos en día laborable en sentido inverso Ferrol-A Coruña, pasouse de 5 servizos 
(4 directos (3 Media Distancia e 1 Alvia) e 1 con transbordo en Betanzos-Infesta) a un total de 7 
servizos (6 directos (3 Media Distancia, 2 Alvia e 1 tren hotel) e 1 con transbordo en Betanzos-
Infesta). 

 

- Liña A Coruña - Vigo, pasa por Betanzos e Oza-Cesuras.  

- Liña A Coruña - Palencia, por Lugo e Monforte. 

 

Larga distancia: 

Liñas que unen a cidade de A Coruña con Barcelona, Alacante, Irún e Madrid. 

En relación a este medio de transporte, a Administración Autonómica distingue dous tipos de 
actuacións: 

- Modernización da rede ferroviaria interior galega, no marco do convenio entre o Ministerio de 
Fomento, Renfe e a Xunta de Galicia, coa realización de melloras orientadas á renovación das  vías, 
establecemento de medidas de seguridade, supresión de pasos a nivel, etc. 

- Rede de altas prestacións, que permitirá a conexión entre as distintas cidades de Galicia e por outro 
lado coa Meseta. En decembro de 2011 púxose en servizo o tramo de alta velocidade entre A Coruña 
- Santiago de Compostela -Ourense, da liña Madrid – Galicia, cuxo trazado discorre polo territorio do 
GDR, afectando aos municipios de Arteixo e Culleredo. 

Figura 9: Mapa de Alta Velocidade en Galicia. 

 

Fonte: Ministerio de Fomento, PEIT. 2012 
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3.2.6 Instalacións portuarias 

Neste territorio existe unha serie de infraestruturas portuarias e marítimas que serven para facilitar o 
transporte de persoas, mercadorías e todo tipo de actividades relacionadas co mar. En canto ao 
transporte marítimo, trátase dun medio que non está aproveitado e que presenta moitas posibilidades 
de cara a exportación de produtos.  

Figura 10: Localización dos portos no Golfo Ártabro. 

 

Fonte: www.portosdegalicia.es.  

A  continuación enuméranse as infraestruturas portuarias máis destacadas no territorio: 

- Porto de Suevos, no municipio de Arteixo, situado ao lado Este de Punta Langosteira. 

- Porto de Santa Cruz, porto de Mera e porto de Lorbé, no municipio de Oleiros. 

- Porto de Sada-Fontán, emprazado en plena Ría de Betanzos; tratase dun porto pesqueiro e 
deportivo. 

- Porto de Betanzos, situado no fondo da ría que leva o seu nome, entre os ríos Mendo e Mandeo. 

- No 2012 entrou en funcionamento o Porto Exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, localizado no 
municipio de Arteixo, ao servizo do tráfico marítimo internacional e que ofrece grandes superficies 
terrestres. 

3.2.7 Transporte público 

Os servizos de transporte son numerosos, pero en xeral están centrados nos principais núcleos de 
poboación, deixando nun segundo plano a poboación rural. En moitos casos, son os propios 
municipios os que ofertan servizos a núcleos máis pequenos, onde existe unha elevada porcentaxe de 
poboación. 

Neste ámbito, o Plan de Transporte Metropolitano de Galicia ten como obxectivo fundamental mellorar 
a mobilidade e accesibilidade no contorno de todas as áreas metropolitanas, e polo tanto, que os 
cidadáns dispoñan dun mellor servizo de transporte público colectivo que sexa unha alternativa 
competitiva e eficiente ao transporte privado. 

http://www.portosdegalicia.es/
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Nesta liña, a Xunta de Galicia e os municipios obxecto do plan están traballando para á posta en 
marcha de novas propostas de transporte metropolitano para mellorar a competitividade, calidade e 
eficiencia do servizo. 

O Plan de Transporte Metropolitano na área de A Coruña activouse en xaneiro do 2011; o sistema 
tarifario de A Coruña consta de dez zonas nas que en seis de elas se enmarcan 11 municipios que 
integran o GDR: Arteixo, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros, Oza-
Cesuras e Sada.  

Figura 11: Zonas de transporte público na área de A Coruña. 

 

Fonte: Web Transporte Metropolitano, Xunta de Galicia. 2015 

3.3 Infraestruturas de servizos básicos 

3.3.1 Transporte de combustibles 

O territorio do GDR-23 Mariñas-Betanzos está atravesado polas redes xerais de distribución de gas e 
oleoduto: 

-Gasoduto Betanzos - Miño, con presión de operación no rango de 5 bar<MOP<16 bar de Gas Galicia 
SDC, S.A. 

-Gasoduto MBAS (Mugardos - Betanzos - Abegondo - Sabón) da Regasificadora do Noroeste S.A. 

-Gasoduto Vilalba -Tui de Enagás. 

-Gasoduto Ramal a Curtis con presión de operación no rango de 16 bar de Gas Natural Transporte 
SDG, S.A. 

-Oleoduto da empresa CLH. 

Este grupo conta con varias instalacións de almacenamento en Galicia e cunha rede de oleodutos de 
155 km de lonxitude e unha estación de bombeo.  
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3.3.2 Abastecemento auga potable 

No referente ao abastecemento de auga potable a situación de cada municipio é diferente. Os 
municipios de Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada, abastécense de auga na súa  
maior parte dende o encoro de Abegondo-Cecebre. A empresa encargada da captación, tratamento e 
transporte da auga potable é a Empresa Municipal de Augas de La Coruña, S.A. (Emalcsa). 

O acceso á rede de auga potable en Abegondo e Carral é bastante alto, aínda que son municipios con 
carácter máis rural e con maior dispersión da poboación. O tratamento de auga potable realízase nas 
ETAP (Estacións de Tratamento de Auga Potable) de Beche e Cañás, respectivamente. 

Nas zonas dos municipios onde non hai rede municipal de auga potable, o abastecemento faise 
mediante traídas das comunidades de veciños ou en pozos individuais e a auga non recibe ningún 
tratamento de potabilización. 

Algúns asentamentos de poboación do municipio de Aranga contan con captación, depósitos e ETAP 
municipais, pero a rede de distribución é veciñal. Esta rede necesita ser reforzada e ampliada a outros 
núcleos do ámbito. 

O abastecemento de auga no municipio de Betanzos baséase na captación dende o río Mendo, 
existindo dúas ETAP para o tratamento das augas. 

Na parte de Cesuras, do actual concello de Oza-Cesuras, o abastecemento de auga potable 
resólvese mediante un sistema público de infraestruturas e redes de canalizacións. A rede principal 
serve de forma conxunta á maioría das parroquias da zona, a captación realízase no río Mendo e 
existe unha estación depuradora en Bragade. A infraestrutura municipal está xestionada polo propio 
concello de Oza-Cesuras. As parroquias situadas ao sur e ao leste están abastecidas por redes 
independentes que funcionan por gravidade. Algúns núcleos localizados nas cotas máis altas carecen 
de sistema de abastecemento. As captacións son en minas e fontes. Nalgúns destes núcleos, o 
abastecemento de auga potable realízase compartindo redes mediante acordo cos concellos de Oza-
Cesuras e Curtis. 

Na área do antigo concello de Oza dos Ríos, os núcleos rurais non posúen abastecemento e realizan 
traídas particulares e veciñais, ou extraendo auga de pozos. Actualmente estanse a levar a cabo 
obras para o abastecemento integral do municipio, consistindo nunha captación no río Fornelos, que 
leva auga ata un depósito e estación de tratamento próximo ao lugar da Regueira. 

A rede de abastecemento de auga en Coirós chega á totalidade dos núcleos de poboación. A auga é 
captada no río Vexo, no municipio de Aranga, o tratamento de auga potable faise na ETAP situada no 
lugar de Fontelo, parroquia de Santa María de Ois. 

No concello de Curtis, os núcleos de Teixeiro e Curtis abastécense de auga potable grazas ás 
captacións de carácter municipal que serven a dous depósitos encargados da distribución a estes 
núcleos. Fóra dos núcleos urbanos máis grandes as captacións son numerosas e non están 
controladas todas elas, sen que se poida precisar un número exacto.  

Nas parroquias de Ambroa e Viña, do municipio de Irixoa, non existe rede de abastecemento. No 
resto do municipio, unha gran parte das entidades de poboación presentan este servizo. 

Paderne resolve o servizo de abastecemento mediante a rede pública de carácter integral e a un 
conxunto de infraestruturas de titularidade veciñal. A rede pública percorre a dorsal comprendida entre 
o río Meizoso e o rego da Serpe, a captación faise en Eiroa do Rei (Irixoa), no nacemento do río 
Meizoso, abastecendo ás parroquias de Obre, Paderne e Quintas. Outro tramo de rede integral 
pública parte da captación no Rego de Azuceira, parroquia de Adragonte, abastecendo as parroquias 
de Souto e Vilouzás. A rede veciñal da parroquia de Viñas dá cobertura a todos os asentamentos 
desta; a asociación veciñal asume a execución e xestión da infraestrutura. As captacións fanse no 
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Regueiro da Pena, Rego de Chantada, Rego do Porral e captación mediante pozo nas proximidades 
ao depósito de almacenamento e tratamento. 

3.3.3 Saneamento 

Na maior parte dos asentamentos de poboación de carácter rural é complicado e custoso cubrir as 
demandas de saneamento de xeito municipal. Este resultado é consecuencia da dispersión da 
poboación no territorio e tamén da dispersión das edificacións dentro dos núcleos, o que dificulta a 
creación de redes continuas de saneamento, provocando así que unha gran parte dos asentamentos 
dispoñan de sistemas de saneamento autónomos. O máis estendido na área rural do territorio do 
GDR-23 é o uso de fosas sépticas con problemas puntuais de verteduras incontroladas ás concas 
fluviais. Neste sentido sería interesante explorar novos modelos de saneamento que respondan ás 
peculiaridades do rural disperso. 

Nos municipios de Abegondo, Carral e Bergondo a metade da poboación ten acceso á rede de 
saneamento, mentres que no resto dos municipios que conforman a área metropolitana da Coruña 
practicamente toda a poboación ten acceso a este servizo. 

As augas residuais de Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros son tratadas na EDAR de Bens, Oleiros 
posúe outras dúas depuradoras en Santa María de Oleiros e en Lorbé, de xestión municipal. 
Abegondo conta con dúas EDAR situadas na parroquia de Beldoña e Limiñón. O municipio de Carral 
posúe tres depuradoras nas localidades de Casal, Reboredo e Quenllo, que solucionan o saneamento 
do 80% da poboación abastecida do municipio. 

Bergondo dispón de catro depuradoras de augas residuais (tres para augas domésticas e unha para 
industriais), situadas en Peteiro, Fiobre, Miodelo e no polígono industrial de Bergondo. No municipio 
de Betanzos existe unha depuradora e Sada dispón de dúas EDAR. 

No municipio de Aranga, a rede de saneamento percorre a N-VI; conta con depuradoras nos núcleos 
de Feás, Montesalgueiro e A Castellana. 

O saneamento de augas residuais en Oza-Cesuras limítase ao núcleo de Bragade, consistindo nunha 
rede separativa que funciona por gravidade, e ao núcleo de Oza, onde se localiza unha pequena 
estación depuradora de augas residuais que recolle as augas urbanas de Oza e parte da parroquia de 
Parada. A poboación eminentemente agrícola non ten este servizo e utiliza pozo negro ou fosa 
séptica. Na actualidade estase en proceso de mellora e ampliación das infraestruturas de 
saneamento.  

O municipio de Coirós conta con saneamento integral nunha serie de núcleos e no polígono industrial, 
posúe unha EDAR xestionada por unha empresa privada. No resto dos núcleos rurais, existen 
pequenas redes de sumidoiros que conducen as augas residuais a fosas sépticas. 

O sistema de saneamento en Curtis está presente nos núcleos urbanos e nos máis próximos a eles; 
conta con dúas EDAR para este servizo. 

O saneamento é deficitario no concello de Irixoa, só as entidades que conforman Pazo de Irixoa 
dispoñen del. 

O sistema de saneamento en Paderne está formado por un conxunto de redes e pequenas estacións 
decantadoras repartidas de forma homoxénea e seguindo o esquema de asentamento de poboación. 
Todas as redes rematan nunha depuradora de tipo prefabricada. 
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3.3.4 Residuos sólidos 

Na actualidade todos os municipios do territorio do GDR-23 dispoñen de servizos de recollida de 
residuos sólidos urbanos (RSU), que cobren a toda a poboación do territorio, aínda que con calidade 
de recollida diferente. SOGAMA e NOSTIÁN son as empresas encargadas da xestión dos residuos. 

Os concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Carral, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada 
están adheridos ao sistema de xestión de NOSTIÁN. 

Nos concellos de Aranga, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras e Paderne, a recollida de residuos 
sólidos urbanos faise de forma selectiva e SOGAMA é a empresa encargada da xestión dos mesmos. 

Existe unha planta de transferencia de residuos situada no termo municipal de Curtis de titularidade 
autonómica. A función das plantas de transferencia é permitir o transvasamento dos residuos dende 
os camións de recollida municipal a colectores de maior capacidade e máis axeitados ao transporte a 
longa distancia. 

3.3.5 Telecomunicacións 

Outras infraestruturas de comunicación que resultan fundamentais para o desenvolvemento de 
actividades son: o servizo de telefonía, o acceso a internet ou a sinal de televisión. Existen diferenzas 
significativas entre as zonas máis rurais do territorio e o resto. Deste modo, moitas parroquias dos 
municipios de Aranga, Abegondo, Carral, Coirós, Irixoa, Paderne y Oza-Cesuras, non dispoñen dunha 
boa cobertura de rede de telefonía móbil. 

No caso do resto dos municipios, e sobre todo nos núcleos de poboación, o acceso a este tipo de 
servizos, así como a televisión por cable, aínda que non están totalmente estendidos. A dispersión da 
poboación rural e a orografía do territorio, en moitos casos dificultan o acceso a este tipo de servizos 
ou infraestruturas. 

4 PATRIMONIO CULTURAL 

O territorio do GDR-23 posúe numerosos recursos culturais susceptibles de ofrecer aos visitantes un 
amplo abano de posibilidades turísticas. Estes atractivos contan, nalgúns casos, con infraestruturas 
de apoio para o seu gozo cos que se pretende potenciar e optimizar o seu uso con criterios de 
sostibilidade. 

A posta en valor, promoción e comercialización destes elementos patrimoniais tanxibles e intanxibles, 
non só permitirá reforzar os sinais de identidade propios do territorio, senón tamén favorecer a 
conservación do patrimonio, mellorando a oferta do destino e beneficiando tamén á poboación local. 

No ámbito da Asociación Mariñas-Betanzos existe unha abundante representación de recursos 
naturais, patrimonio relixioso, civil, popular, xardíns, etc. 

4.1 Patrimonio arquitectónico e etnográfico 

Este apartado fai referencia ás diferentes construcións de valor histórico-artístico que existen no 
territorio. Destacan sobre todo aqueles que foron declarados Bens de Interese cultural (BIC), tanto por 
conxuntos históricos como os que foron declarados de forma individual. 

Como Ben de Interese Cultural, compréndense os bens mobles, inmobles e inmateriais máis 
destacados do Patrimonio Cultural, sendo o máximo rango de protección que un recurso cultural pode 
adquirir de acordo ás leis galegas.  

En canto á arquitectura civil, os Pazos, pontes, elementos militares ou edificios singulares teñen unha 
importante representación no territorio. Hai determinados elementos declarados Bens de Interese 
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Cultural presentes no territorio como son: o Pazo de Láncara ou de Mariñán en Bergondo, o Conxunto 
Histórico da Cidade de Betanzos e as Torres de Meirás no concello de Sada. 

Pazo de Mariñán 

Coñecido tamén como de Láncara, é un pazo de ribeira situado nas fértiles marismas da ría de 
Betanzos. As orixes do Pazo de Mariñán sitúanse a mediados do século XV, nunha defensa mandada 
construír por Gómez Pérez das Mariñas, nobre cabaleiro da corte de Juan II, que participou dunha 
maneira activa nas loitas Irmandiñas.  

A planta do edificio presenta unha estrutura en U. A escalinata orientada ao nacente e a capela ao 
poñente son os dous elementos principais que elevan este edificio á categoría de gran pazo. Os seus 
interiores foron rehabilitados a partires de 1975 e acondicionados con mobiliario decimonónico e as 
súas paredes albergan unha gran pinacoteca de autores galegos. 

Conxunto Histórico da Cidade de Betanzos 

O centro vital da vila é a Praza García Irmáns, popularmente coñecida como O Campo por ser 
secularmente o escenario da súa famosa feira, na que se pode admirar unha fonte ao estilo da 
versallesca de Diana. Ao carón atópase o Convento de Santo Domingo coa súa torre barroca, o 
Arquivo do Reino de Galicia e o Colexio das Orfas do século XVIII. 

Subindo cara á Praza da Constitución levántanse a Casa Consistorial, o Pazo de Bendaña e a 
modernista Casa Núñez. Nun lateral da praza localízase a Igrexa de Santiago coa porta principal 
orientada cara un acolledor recanto fronte o Pazo de Lanzós. 

Outro conxunto monumental, promovido por Fernán Pérez de Andrade, é o formado pola igrexa 
de Santa María de Azogue e a de San Francisco. A de Santa María alberga catorce tallas flamencas 
de gran valor e a de San Francisco o afamado sepúlcro de Fernán Pérez de Andrade “O Boo”, datado 
segundo a inscrición no ano 1387. 

 
Torres de Meirás 

O Pazo de Meirás ou Torres de Meirás está situado na parroquia do mesmo nome. A pesar do seu 
aspecto medieval o actual edificio é de finais do século XIX (a primeira pedra colocouse en 1893). Foi 
construído sobre as ruínas dunha antiga fortificación edificada no século XIV por Rui de Mondego, 
señor das Mariñas (que é como se chama a comarca) e pertenceu sucesivamente ás familias Dejo, 
Taibo, Ribadeneira e, desde o século XVI, aos Patiño de Bergondo. Foi destruída polas tropas 
francesas, no ano1809, durante a Guerra da Independencia. 

Mediante ligazóns matrimoniais as propiedades pasaron a mans dos Pardo de Lama, e mediante 
herdanza chegou a mans de Dna. Emilia Pardo Bazán, que emprende a construción da actual 
edificación. 

En 1939 as autoridades coruñesas, adquiriron o pazo para regalarllo a Franco como residencia 
estival. O actual pazo, edificado con granito, presenta un estilo romántico. Está formado por tres 
torres, a do "homenaxe" e outras dúas máis baixas que serven de residencia; todas elas almenadas e 
unidas por un corpo de edificio máis baixo. Posúe unha capela, que forma parte do conxunto, onde hai 
un fermoso retablo barroco dedicado a San Francisco e que foi trasladado aquí desde o Pazo de 
Santa María de Sada, ao sufrir este un incendio. 

No seu interior é posible atopar interesantes pezas arqueolóxicas, brasóns, escudos, fontes, 
cruceiros. 
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Outros elementos de arquitectura civil a destacar son : O Pazo de Figueroa, Torres de Bordel e o 
Pazo de Quiroga no concello de Abegondo; o Pazo de Esperante, Pazo de Viladesuso e Pazo das 
Cadeas en Carral, todos eles situados no Val de Barcia. A fortaleza medieval Torre das Celas en 
Culleredo, o Castelo da Mota en Coirós (so se conservan as ruinas); o Castelo de Santa Cruz en 
Oleiros, situado nun illote na ensenada de Santa Cruz, mandado construir no século XVI polo Xeneral 
Diego de las Mariñas para completar o sistema defensivo da  baía coruñesa. Outra vivenda señorial 
típica galega é o Pazo de Abeledo e de Santaia en Curtis. A Ponte en San Paio de Aranga,de estilo en 
orixe barroco construido no século XVII creese que é medieval ou incluso romano; a Ponte de 
Roibeira en Oza dos Ríos de orixe medieval, entre outros. 

No concello de Sada destaca A Terraza como exemplo do movemento modernista en Galicia, estando 
declarado Monumento Histórico Artístico nacional. 

É tamén moi importante o patrimonio arquitectónico relixioso, destacando as súas numerosas igrexas 
e capelas diseminadas por todo o territorio, nas que se recollen elementos decorativos e de culto.  

Destacan: 

Mosteiro e Igrexa de San Salvador de Bergondo 

Declarado como BIC no ano 1973, trátase dun conxunto arquitectónico benedictino, construído a finais 
do século XII, sendo un bo exemplo do arte monacal propio do románico galego. 

 
Igrexa de Santa María de Azogue 

Situada no concello de Betanzos, é un BIC dende 1944, foi edificada entre a segunda metade do 
século XIV e a primeira do XV. O interior contén un retablo do século XVIII no que están colocadas 
catorce tallas flamencas de excepcional valor. Leva o nome “de Azogue” pola cercanía ao mercado 
que había na zona antigamente. 

 
Igrexa Parroquial de San Francisco 

Está situada como a anterior na Praza de Fernán Pérez de Andrade “O Boo”, en Betanzos. É un dos 
templos franciscanos máis importantes de Galicia. Foi fundado en 1292 e mandado construír polo 
cabaleiro que da nome á praza.Os franciscanos establecéronse en Betanzos no século XIII e o 
mosteiro chegou a ser de gran importancia aínda que actualmente apenas quedan restos. Foi 
ocupado polos franceses o 11 de xaneiro de 1809, que o saquean e o destrúen. No ano 1919 é 
declarado BIC. 

 
Igrexa de Santa María de Cambre 

A igrexa e o entorno é un BIC desde o ano 1931. Está considerada unha das igrexas máis 
representativas do románico galego (século II), con influencias compostelás. Está localizada no centro 
do núcleo de Cambre, rodeada dun entorno axardinado. Entre o mobiliario do interior destaca a pía 
bautismal, supostamente traída polos templarios. 

 
Igrexa do antigo Mosteiro de San Nicolás de Cis 

Declarada BIC desde o ano 1981. Esta igrexa da parroquia do seu mesmo nome, está situada no 
concello de Oza dos Ríos, no lugar onde se levantabal o Mosteiro de San Salvador de Cis. 

Sobre elementos etnográficos e representando a arquitectura popular existe unha gran mostra no 
conxunto de municipios que conforman o territorio do GDR-23. Destaca o conxunto de muíños de 
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Acea de Ama, no Burgo (Culleredo), con algún dos muíños de marea máis antigos de Galicia. A 
estación de depuración de augas máis antiga de España aínda en funcionamento, trátase da Estación 
de bombeo de augas de Cañás no municipio de Carral, edificada a finais do século XIX para formar 
parte do sistema de traída de augas da cidade de A Coruña. 

Cabe mencionar tamén o museo etnográfico situado nunha antiga casa de labranza na parroquia de 
San Mamede de Bragade (Cesuras), é unha singular mostra de antigos oficios e traballos, moitos 
deles xa desaparecidos. 

Este museo pretende dar a coñecer antigos labores artesanais, como o liño, a malla ou a matanza 
que non se realizaba en lúa nova. Entre os seus muros, consérvanse tamén unha ampla colección de 
ferramentas do campo e numerosos utensilios de vellos oficios como zoqueiros, carpinteiros, etc. 

4.2 Xardíns 

As condicións en canto á orografía, clima, influencia marítima e achega da man do home dan lugar a 
xardíns de grande interese. Este tipo de patrimonio non é moi coñecido, pero posúe un gran potencial 
turístico. Os xardíns na súa maioría vinculados aos Pazos, forman unha simbiose entre o Patrimonio 
Natural e o Cultural. 

Un exemplo deles son os xardíns declarados de conxunto como Ben de Interese Cultural Xardíns 
Históricos de As Mariñas: xardín do Pazo de Casal e Pazo de Mariñán (Bergondo); xardín e parque "O 
Pasatempo" (Betanzos); Pazo de A Ribeira e Pazo de Vilasuso (Carral); Pazo de Vilaboa (Culleredo); 
Castelo de Santa Cruz, Pazo de Lóngora, Pazo de Miraflores, Casa de Xaz e Villa Marchesi (Oleiros) 
e xardín do Pazo de Meirás (Sada). 

Figura 12: Xardín do Pazo de Mariñán. 

 

Fonte: Asociación Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos. 

A continuación realízase unha pequena descrición daqueles xardíns que se atopan no territorio das 
Mariñas, entre os que se atopan os declarados de conxunto como Ben de Interese Cultural Xardíns 
Históricos de As Mariñas. 

Concello de Abegondo 

- Xardín do Pazo de Figueroa 
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Concello de Arteixo 

- Xardín do Pazo de Anzobre 
- Xardín do Pazo de Atín 

Concello de Bergondo 

- Xardín do Pazo de Baldomir 
- Xardín do Pazo de Casal: 

Romántico xardín plantado no ano 1853 polo senador Xosé María Moscoso, Conde de Fontao.  Fronte 
ao pazo eríxese unha monumental secuoia que, xunto co labirinto irregular de buxo, son os sinais de 
identidade desta casa. 

- Xardín do Pazo de Mariñán: 

Representa o mellor exemplo de a adaptación dos xardíns con céspede e flores de estilo francés entre 
todos os xardíns de Galicia, nun conxunto ao carón da Ría de Betanzos, sabiamente ordenado en 
terrazas, no que a pedra granítica e o barroco do país fúndense coa exhuberancia vexetal. 

- Xardín da Quinta de San Victorio ou de Vixoi 

Concello de Betanzos 

- Xardín e parque "O Pasatempo": 

A recuperación deste parque único permite gozar das divertidas ensinanzas planificadas a comezos 
de século polo indiano Juan García Naveira. Especies dos cinco continentes e un novo parque 
completan o conxunto. 

- Xardín do Pazo de Illobre 

Concello de Cambre 

- Xardín do Pazo de Aián 
- Xardín do Pazo de Anceis 
- Xardín do Pazo de Cela 
- Xardín do Pazo de Drozo 
- Xardín do Pazo de Loriga ou Sobrecarreira 
- Xardín do Pazo de Sigrás 

Concello de Carral 

- Xardín do Pazo de Esperante 
- Xardín do Pazo da Ribeira: 

Auténtico concentrado do que é un Xardín palaciano, nas reducidas dimensións desta finca atópanse 
románticos paseos e sombríos recantos, tendo como centro o labirinto de buxos deseñado polo 
francés Mathias Thieble. 

- Xardín do Pazo de Viladesuso: 

O francés Mathias Thieble foi o responsable do deseño deste romántico Xardín no que as formas de 
buxo, tanto nas espesas sebes como no regular labirinto, son os grandes protagonistas. 

Concello de Culleredo 

- Xardín Botánico do Burgo 
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- Xardín do Pazo de Correa 
- Xardín do Pazo de Vilaboa: 

Da sensibilidade e refinado gusto de Álvaro Torres Taboada xurdiu a finais do XIX este fantástico 
pazo-castelo, completado cun parque de densa presenza arbórea. 

Concello de Oleiros 

- Xardín da Casa de Xaz: 

Impactante conxunto de xardíns que rodean completamente un pazo reformado e ampliado a 
comezos do século XX. Os traballos de topiaria das sebes de buxo, excelentemente coidados, 
atópanse  entre os mellores trazados da xardinería de “As Mariñas” 

- Xardín do Castelo de Santa Cruz : 

Os restos do forte que defendía a baía coruñesa convertéronse a finais do XIX na residencia de verán 
de Xosé Quiroga, esposo da escritora Emilia Pardo Bazán. Un piñeiro de MonterreI e un ciprés de 
California son hoxe parte da verde silueta dese singular illote. 

- Xardín do Chalé Rialeda (actual biblioteca) 
- Xardín do Chalé Santa Bárbara 
- Xardín do Palacio de Loureda 
- Xardín do Pazo de Franzomel 
- Xardín do Pazo de Ibarrola ou de la Fuente 
- Xardín  do Pazo de Lóngora: 

O que fora refuxio creativo do compositor Marcial del Adalid e a súa dona, a escritora Fanny Garrido, 
conserva aínda recantos do romántico parque do XIX. 

- Xardín do Pazo de Miraflores: 

Sede do antigo pazo e xurisdición dos Condes de Lemos, as vellas construcións deron paso a 
comezos do século XX á vila de veraneo do político e xornalista Juan Fernández Latorre. O ecléctico 
parque, con grutas, fontes e estatuas, foi deseñado polo francés Garampon. 

- Xardín do Pazo do Río 
- Xardín do Pazo de As Torres 
- Xardín da Quinta de Abella 
- Xardín da Quinta de Arenaza 
- Xardín da Vila Marchesi: 

O xardineiro paisaxista Édouard André fixo o deseño deste Xardín que sorprende pola variedade de 
especies e o coidadoso aproveitamento dos desniveis do terreo, todo iso para gozar dun privilexiado 
enclave con vistas á Ría do Burgo. 

Concello de Sada 

- Xardín do Pazo de Mosteirón ou Vista Alegre 
- Xardín das Torres de Meirás: 

Representa o refuxio creativo da insigne escritora liberal Emilia Pardo Bazán, que máis tarde pasaría 
a mans do Xeneral Franco. Constitúe unha das xoias da xardinería histórica da Terra das Mariñas. 
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4.3 Árbores catalogadas 

No territorio do GDR existen varios exemplares de árbores e formacións arbóreas inventariadas e 
catalogadas no Catálogo de Árbores Senlleiras da Galicia da Xunta; neste rexistro inclúense 
exemplares de calquera especie, merecedores de medidas específicas de protección atendendo ás 
súas características excepcionais. 

Táboa 9: Árbores e formacións singulares catalogados no GDR-23. 

Árbores Senlleiras 

     

Código Nome Especie Lugar Municipio 

9A 
Madroño do Pazo de 
Mariñán 

Arbutus unedo L. Pazo de Mariñán Bergondo 

17A 
Pacana de Illinois do Pazo 
de Mariñán 

Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch Pazo de Mariñán Bergondo 

42A 
Eucaliptos do Pazo de 
Mariñán 

Eucalyptus globulus Labill. Pazo de Mariñán Bergondo 

99A 
Secuoia Xigante do Pazo 
de Casal 

Sequoiadendrum giganteum (Lindl.) 
Buchh. 

Pazo del Casal Bergondo 

101A Teixo do Pazo de Baldomir Taxus baccata L. Pazo de Baldomir Bergondo 

11F Mirtos do Pazo de Mariñán Myrtus communis L. Pazo de Mariñán Bergondo 

15F 
Plátanos de Sombra do 
Pazo de Mariñán 

Platanus hispanica Mill ex Muenchh. Pazo de Mariñán Bergondo 

121A Ginkgo de Vilaboa Ginkgo biloba L. Vilaboa Culleredo 

67A 
Ombú do Centro Cultural 
de Santa Cruz 

Phytolacca dioica L. 
Centro Cultural de 
Santa Cruz 

Oleiros 

71A 
Piñeiro Insigne do Castelo 
de Santa Cruz 

Pinus radiata D. Don Castelo de Santa Cruz Oleiros 

55A 
Cocoteiro de Chile do 
Pazo de Meirás 

Jubaea chilensis (Mol.) Baill Pazo de Meirás Sada 

Fonte: Catálogo de Arbores senlleiras da Xunta de Galicia. 

4.4 Fontes medicinais 

A tradición balnearia existente neste territorio ten en Arteixo o seu principal centro de actuación, aínda 
que a riqueza de augas minero-medicinais esténdese a varios concellos. 

Táboa 10: Recursos minero-mediciñais no GDR-23. 

Augas minero-mediciñais 

    

Elemento Lugar Municipio Características 

Os Baños - Arteixo Dúas fontes a 20 ºC e a 37 ºC 

Loureda - Arteixo Descuberta en 1990, 5.8 l/seg, 57ºC 

Fonte Santa Foxo Arteixo 0.01 l/seg, 15ºC 

Fonte Outeiro Brexo-Lemo Cambre 0.01 l/seg, 13ºC 
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Augas minero-mediciñais 

    

Elemento Lugar Municipio Características 

Fonte Amental - Cambre 0.01 l/seg, 13ºC 

Fonte minero-medicinal de Cañás Santa Eulalia Carral Ferruxinosas, para bebida 

Souto de Lavandeira Barbeito Carral 0.01 l/seg, 11ºC 

Sumio - Carral 
Ferruxinosas crenatadas, 1928, para bebida, 
0.02 l/seg, 14ºC 

San Estevo de Culleredo - Culleredo Para "nenos relaxados ou quebrados" 

Bocelo San Xulián de Vigo Paderne Augas sulfurosas; para beber e tomar baños 

Fonte: Estudio de Desenvolvemento Turístico Terras das Mariñas (2004). 

4.5 Camiño de Santiago no GDR-23 

O Camiño de Santiago é un referente mundial e o feito de que parte do territorio estea atravesado 
polo Camiño Inglés é unha oportunidade que non se debe desaproveitar, pois constitúe un dos eixes 
vertebradores dun patrimonio histórico e cultural de interese fundamental. 

A súa posta en valor e revitalización supón aumentar os recursos lúdico-didácticos na oferta 
complementaria desta zona. 

Camiño Inglés 

O Camiño Inglés realizábano os peregrinos que chegaban a Galicia a través do mar dende os portos 
do Báltico, Países Escandinavos, Países Baixos, Flandes, norte de Francia e, sobre todo, do Reino 
Unido e Irlanda. Dende os portos de Ferrol ou Coruña comezaban a súa marcha a pé ata Santiago. 

A utilización da vía marítima xustifícase por ser unha ruta máis rápida e económica que a feita por 
camiños de terra, aínda que non estaba exenta de perigos polo risco de naufraxios e ataques dos 
piratas, que nesas épocas proliferaban polas rutas comerciais. 

A ruta terrestre conta con dous tramos diferenciados segundo o camiño polo que se queira partir: 

 Tramo de Ferrol-Santiago de Compostela (120,4 km): transcorre por Narón, Neda, Fene, 
Cabanas, Pontedeume, Miño, Santuario de Nosa Señora do Camiño (onde se cruza co 
Camiño que ven de Oviedo), Betanzos, Abegondo e Bruma (Mesía) onde se une co tramo de 
A Coruña para continuar ata Santiago. 

 Tramo de A Coruña-Santiago de Compostela (74,7 km): pasa por O Burgo, Cambre, unha 
variante, a outra por Alvedro (é a principal), Carral, Abegondo, Bruma (Mesía), Ordes, A 
Igrexa (Oroso), Sigüeiro e Santiago. 
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Figura 13: Camiños de Santiago na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, na que se integran os 
concellos do GDR “Mariñas-Betanzos”. Camiño Inglés e Camiño do Norte. 

 

Fonte: Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

 

Problemas puntuais detectados nos camiños 

Durante o transcurso do camiño inglés polo territorio do GDR-23, detectáronse determinados 
problemas puntuais en diversos concellos. Estes problemas aínda que son independentes do camiño 
en sí, repercuten na posible mala imaxe que os peregrinos poden ter do mesmo. Os problemas dos 
que se fala están relacionados con tres aspectos moi afíns entre sí: presenza de vertedoiros 
incontrolados, material de construción e lixo disperso no camiño. Todos eles provocados pola acción 
do home. 

Vertedoiros incontrolados no camiño 

Concello de Carral (1): No lugar situado entre a Calle e Bailía 

Material de construción no camiño 

Concello de Paderne (1): lugar de Chantada 

Concello de Abegondo (3): lugar entre Chamoín e Cos, pista e DP-0105; lugar de Francés e bosque 
entre Loureiro e Beche 

Concello de Culleredo (2): lugares de Portádego e Alvedro 

Lixo disperso no camiño 

Concello de Abegondo (2): lugar entre O Vao e As Travesas; lugar entre O Vao e As Travesas (300 m 
antes de chegar ao cruce coa estrada AC-542 en As Travesas) 

Concello de Carral (1): lugar entre As Travesas e Hospital 

Concello de Culleredo (3): lugar de O Burgo, debaixo da ponte da autoestrada AP-9; lugar de Alvedro; 
e lugar de Alvedro, C/ C-07 
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4.6 Gastronomía como patrimonio cultural 

As características xeográficas e climáticas do territorio propician a existencia dunha materia prima de 
alta calidade, entre a que destacan especialmente os mariscos das rías, as hortalizas e froitas dos 
seus campos, os peixes de auga doce e salgada, as carnes, a caza e a repostaría, produtos que 
definen a gastronomía da zona, e a dotan dunha personalidade propia. 

A gastronomía xoga un papel cada vez máis importante na elección dun determinado destino turístico. 
Sen dúbida a oferta de Galicia en xeral é excelente en canto a materia prima, e neste sentido o 
territorio do GDR-23 destaca en produtos mariños, peixes e mariscos, hortalizas e froitas, sen 
esquecer produtos con forte tradición na zona. Entre eles podemos destacar algúns que se 
converteron en emblemáticos de diferentes localidades, como a sardiña de Sada, os mexillóns de 
Lorbé (Denominación de Orixe Mexillón de Galicia), o viño e a tortilla de Betanzos (I.X.P. “Viño da 
Terra de Betanzos”), o pan e as empanadas de Carral, os amorodos de Abegondo e Carral, a cervexa 
ou os queixos da zona. 

O territorio continúa sendo a “horta da cidade da Coruña”, especializando as súas producións cara á 
este mercado. Ao longo dos anos, os horticultores foron cultivando e seleccionando aquelas 
variedades que mellor se adaptaron ao ámbito, as que ofrecen maior resistencia fronte a pragas e 
enfermidades e sobre todo as máis saborosas, de textura máis agradable e que mellor se 
conservaban unha vez recollidas. Estas variedades locais forman parte do patrimonio colectivo e na 
actualidade están en perigo de desaparecer polo uso doutras variedades comerciais de posible 
acceso máis doado. 

A calidade dos produtos que se producen no territorio do GDR-23 vese reflectida na existencia de 
varias  Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográficas comúns a todos os municipios do territorio 
galego, como son: D.O.P. "Queixo Tetilla";  I.X.P. "Tenreira Galega";  I.X.P. "Lacón Galego"; I.X.P. 
"Mel de Galicia", que na zona conta cunha importante representación de apicultores ; I.X.P. "Torta de 
Santiago" e I.X.P. "Grelos de Galicia". Algunhas das Indicacións Xeográficas, que afectan ao territorio 
do GDR-23, aínda se atopan en fase de tramitación como é o caso da I.X.P. "Pan Galego". Non 
obstante, outras só afectan a produtos xerados nalgún dos municipios do territorio, como é o caso da 
D.O.P. "Arzúa-Ulloa" na cal a zona de produción tanto do leite como dos queixos comprende os 
concellos das comarcas de Arzúa, Melide, A Ulloa e Chantada, máis outros limítrofes de maneira que 
a área delimitada sitúase no corazón de Galicia, entre os que se atopa o municipio de Curtis; e a I.X. 
"Augardente de Galicia" na que tanto a produción como a destilación do bagazo e o envellecemento 
das augardentes resultantes, de producirse este deberá ser realizado no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia, establecéndose 9 subzonas tradicionalmente produtoras, con peculiaridades 
propias, atopándose unha destas subzonas (Betanzos) dentro do territorio do GDR-23. 

Ademais tamén existen multitude de festas, exaltacións e degustacións gastronómicas, repartidas ao 
longo de todo o ano, que, ademais de eventos festivos, teñen por obxecto a promoción dos produtos 
da terra. 

É importante destacar a actividade de personaxes ilustres dentro do campo da gastronomía galega. O 
primeiro divulgador dos guisos de Galicia é o escritor galego Angel Muro e que nas súas 
"Conferencias Culinarias" fai referencia expresa ao "Pote galego". Posteriormente, e xa a principios do 
século XX, Manuel María Puga e Parga ou Picadillo (Santiago 1874 - A Coruña 1918) , alcalde de A 
Coruña, publica o libro co que se identifica a cociña popular galega, "La cocina práctica". Neste 
receitario inclúense o "Caldo galego" e o "Lacón con Grelos". 

Tamén desta época data "La cocina antigua", da escritora Emilia Pardo Bazán, a súa relación co 
territorio do GDR-23 céntrase na súa vinculación co Pazo de Meirás; que recoñece no seu prólogo: 

“(…) el deseo de tener encuadernadas y manejables varias recetas antiguas o que debo considerar 
tales, por haberlas conocido desde mi niñez y ser en mi familia como de tradición (…)” 
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Entre elas e relacionados co produto amparado pola Indicación Xeográfica Protexida (I.X.P.) "Grelos 
de Galicia", destacamos o "Pote Galego", o "Caldo Galego" e o "Lacón con Grelos" 

Reseñas históricas da consideración que reciben estes produtos tradicionais da gastronomía galega 
atopámolas en cartas remitidas polo escritor e humorista español Wenceslao Fernández Flórez, autor 
de "El bosque animado" inspirado nas Fragas de Cecebre, que en 1932 agradece o envío dun 
"brazado de grelos" con estas palabras: 

“Los grelos llegaron en admirables condiciones y con mejor sabor que nunca. Gracias. Le aseguro 
que ningún obsequio recibo con mayor alegría... [Firmado]. Wenceslao. [Rúbrica].” 

Tamén por esta data, o pintor coruñés Francisco Lloréns residente en Madrid remite unha carta de 
agradecemento polo mesmo motivo: 

“Muy querido amigo:  

Mi casa esta perfumada del delicioso grelo betancero que si lo pescara Coty lo metería en frascos. (...) 
Ud. no sabe lo que significa hacer llegar a un gallego repatriado como yo…” 

4.7 Arqueoloxía 

No territorio existen numerosos restos de asentamentos e formas de vida do pasado histórico que 
proveñen de culturas megalíticas e castrexas representados en castros, petróglifos, mámoas, etc. 
Esta riqueza arqueolóxica moitas veces non está correctamente identificada, e debido ás presións 
agrícolas e edificatorias o patrimonio máis antigo deste territorio está en perigo de extinción.   

Entre os numerosos restos megalíticos destacan: 

-Restos megalíticos no monte Xalo, en Arteixo. 

-Xacemento arqueolóxico do Holoceno en Paradero de Reiro en Arteixo. 

-Petróglifos en Coirós, localizados na súa maioría na parroquia de Santa María de Ois, trátase 
do petróglifo de Fonte do Oso, de A Lomba e de Pena de Boi; nestas representacións aínda se 
poden observar certos elementos da arte rupestre. Os petróglifos localízanse en penas e 
rochas graníticas, normalmente presentan sucos erosionados, difíciles de observar. Existen 
dous tipos de deseños: figurativos, cando se coñece que representan (cervos, cabalos,figuras 
humanas,etc.) e abstractos como os debuxos circulares de significado descoñecido. 

-Gravados rupestres nas parroquias de San Tirso de Ambroa, Santaia da Viña, Santa María de 
Mántaras, San Lourenzo e Santa María de Churío en Irixoa. 

-Pena da Nosa Señora, en Cambre, lugar rodeado de misterio no que aínda perduran 
petróglifos dos primeiros habitantes destas terras. 

-Petróglifos de As Fontes e de Chouza en Aranga. Os de As Fontes son distintos petróglifos 
repartidos pola mesma ladeira e situados xeralmente na parte superior das rochas;foron 
catalogados como Bens de Interese Cultural no ano 1985. 

A cultura castrexa deixou unha importante representación no territorio, entre os que destacan: 

-Castro de Armentón en Arteixo. 

-Castros de Flores e do Painzal en Aranga. Este concello é titular dunha longa lista de bens 
arqueolóxicos pero a vexetación e as obras alteraron o estado de moitos deles. 

-Castros de Castromaior e de Armental en Cambre. 
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-No concello de Oleiros, na costa e dende o lugar de Seixo Branco accedese aos Castros de 
Subiña, de Punta Roza e de Torella. 

-Castro do Monte ou Illobre, de Xan Rozo, de Graña, de Untia e de Obre, todos eles no 
concello de Betanzos. 

-Castro do Castelo, de Obre e de San Mamede en Paderne. Neste concello tamén destaca o 
Ídolo prerrománico, trátase dunha figura tallada en granito e envolta nunha túnica, é unha 
escultura antropomórfica de carácter fálico, supostamente céltico relacionado coa fertilidade. 

-Castros de Vilarullo, Santaia, de Fradegas, de Vilardois e de Fisteus en Curtis. 

-Castro de San Mamede en Sada. 

Entre as estruturas fúnebres prerromanas que atopamos no territorio están os túmulos e as mámoas: 

-Túmulos nas parroquias de San Tirso de Ambroa, Santaia de A Viña, San Lourenzo, Santa 
María de Verís, Santa María de Mántaras, San Martiño de Churío e San Salvador de Curuxou 
en Irixoa 

-Mámoa de Vilar en Abegondo 

-Mámoa da Canteira en Arteixo 

-Necropole dolmánica en Culleredo 

No territorio do GDR-23 moitas destas estruturas resultaron afectadas e nalgúns casos totalmente 
destruídas pola man do home: 

-Mámoas do Galiñeiro en Aranga,foron afectadas gravemente pola rotura de montes no ano 
2000. 

-Mámoa de Revoltas Longas en Coirós, quedou destruída pola construción dun camiño e dun 
muro. 

-Mámoas de Samel e Vilar en Curtis, foron totalmente destruídas. 

O Museo das Mariñas, situado no claustro do antigo convento de Santo Domingo, en Betanzos, 
recolle unha representativa mostra de arqueoloxía romana. O Museo arqueolóxico de Cambre é unha 
clara iniciativa de posta en valor deste patrimonio, coa musealización dos restos romanos descubertos 
no ano 1998.  

4.8 Camiños históricos 

As vías de comunicación históricas xa teñen por si mesmas un valor extraordinario por ser vías 
antigas de comunicación. No caso da rede viaria romana, en Galicia existen importantes cidades (A 
Coruña romana) que necesitaron conexión cos centros próximos e mesmo coa capital conventual 
(Lucus). 

O estudo destes trazados, a reapertura total ou parcial destes camiños para utilizalos como rutas de 
interese turístico terían un enorme potencial para o desenvolvemento do medio rural. Posúen interese 
propio, ademais do engadido polo patrimonio asociado que os rodea. 

No ámbito do estudo dos camiños históricos, destaca o traballo de recuperación da Vía Romana XX 
do Itinerario de Antonino, tamén chamada Per Loca Marítima, cuxo percorrido está presente no GDR. 
A posta en valor desta vía como macrorruta en Galicia pode servir de nexo de articulación de redes 
locais de rutas turísticas; a recuperación para estes fins da Vía XX na totalidade do seu trazado 
(Braga - Lugo - Astorga), converteríao nun Proxecto Europeo que quizais se poida levar a cabo dende 



 

36 

 

a Eurorrexión. O traballo de recuperación permitiría identificar novos bens do patrimonio cultural de 
grande importancia histórica que poderían protexerse e achegar novos elementos que permitan 
avanzar na investigación noutros ámbitos relacionados. 

Figura 14: Hipótese de traballo. O trazado da Vía XX. 

 

Fonte: A Vía Per Loca Marítima ao seu paso polo territorio.  

 

4.9 Patrimonio inmaterial 

O contido da expresión "patrimonio cultural" cambiou bastante nas últimas décadas, debido en parte 
aos instrumentos elaborados pola UNESCO. O patrimonio cultural non se limita a monumentos e 
coleccións de obxectos, senón que comprende tamén tradicións ou expresións vivas herdadas dos 
nosos antepasados e transmitidas aos nosos descendentes, como tradicións orais, artes do 
espectáculo, usos sociais, rituais, actos festivos, coñecementos e prácticas relativos á natureza e o 
universo, e saberes e técnicas vinculados á artesanía tradicional. 

O patrimonio cultural inmaterial é: 

- Tradicional, contemporáneo e vivente a un mesmo tempo: o patrimonio cultural 
inmaterial non só inclúe tradicións herdadas do pasado, senón tamén usos rurais e urbanos 
contemporáneos característicos de diversos grupos culturais. 

- Integrador: podemos compartir expresións do patrimonio cultural inmaterial que son 
parecidas ás doutros. Tanto se son da aldea veciña coma se proveñen dunha cidade nas 
antípodas ou foron adaptadas por pobos que emigraron a outra rexión, todas forman parte do 
patrimonio cultural inmaterial: transmitíronse de xeración en xeración, evolucionaron en 
resposta á súa contorna e contribúen a infundirnos un sentimento de identidade e 
continuidade, creando un vínculo entre o pasado e o futuro a través do presente. O 
patrimonio cultural inmaterial non se presta a preguntas sobre a pertenza dun determinado 
uso a unha cultura, senón que contribúe á cohesión social fomentando un sentimento de 
identidade e responsabilidade que axuda aos individuos para sentirse membros dunha ou 
varias comunidades e da sociedade en xeral. 
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- Representativo: o patrimonio cultural inmaterial non se valora simplemente como un ben 
cultural, a título comparativo, pola súa exclusividade ou valor excepcional. Florece nas 
comunidades e depende daqueles cuxos coñecementos das tradicións, técnicas e costumes 
transmítense ao resto da comunidade, de xeración en xeración, ou a outras comunidades. 

- Baseado na comunidade: o patrimonio cultural inmaterial só pode selo se é recoñecido 
como tal polas comunidades, grupos ou individuos que o crean, manteñen e transmiten. Sen 
este recoñecemento, ninguén pode decidir por eles que unha expresión ou un uso 
determinado forma parte do seu patrimonio. 

As actividades lúdico-festivas están moi ligadas coa cultura dun pobo, e moitas delas forman parte da 
súa historia. No territorio, ao igual que no resto de Galicia, son numerosas as celebracións que se 
levan a cabo ao largo do ano e de moi variada índole. 

A festa de maior relevancia na comarca é a Festa Patronal de San Roque en Sada, celebrada no mes 
de agosto e de Interese Turístico Nacional.  

En honor a San Roque celébranse tamén na cidade de Betanzos, do 14 ao 25 de agosto, as festas 
patronais declaradas de Interese Turístico Nacional.  O acto principal lévase a cabo na noite do 16 ao 
17, e consiste na solta dun aeróstato de papel non tripulado “Globo de Betanzos”. A tradición de 
lanzar globos de papel en Betanzos ten máis de dous séculos de historia.  

A romaría dos Caneiros celébrase na vila de Betanzos todos os meses de agosto, como parte do 
programa das festas de San Roque. Os días 18 e 25 de agosto, os betanceiros diríxense ao coñecido 
"Campo dos Caneiros" de forma moi diversa, principalmente en barco, para pasar un día de festa. 
Existen noticias da celebración desta festa na prensa diaria do século XIX, como na “Revista 
Gallega” da Coruña. Nesta romaría non hai a máis mínima pegada de tipo relixioso (é unha festa 
absolutamente pagá). 

Unha das festas antropolóxicamente máis importante en Galicia e no territorio é A Noite de San Xoán. 
Moitos ritos de carácter máxico ou supersticioso asócianse a esta tradición: saltar as fogueiras, pór un 
ramo de herbas de San Xoán nas portas da casa coa finalidade de protexerse das meigas, lavarse ao 
amencer en mananciais ou con auga de rosas, etc. 

Considérase tamén patrimonio inmaterial todo o referente a sabedoría popular. Son centos as 
cantigas e os refráns e ditos populares que de xeración en xeración fóronse transmitindo para formar 
parte inequívoca da nosa cultura tradicional. Recollen datos importantes sobre as costumes, o clima, 
os fenómenos atmosféricos, as estacións do ano ou as tarefas campestres. Todos e cada un deles 
son unha pequena gran mostra de sabedoría popular e permanecen moi arraigados na vida cotiá 
principalmente dos nosos maiores. Non obstante prodúcese unha perda deste patrimonio inmaterial 
non rexistrado nin gardado devido ao proceso de envellecemento demográfico.  

Nas cantigas populares aparece reflectido outro patrimonio inmaterial do territorio galego como son os 
oficios tradicionais, algúns deles: 

Gaiteiro 

Unha das profesións artesanais e tradicionais, máis asentada na nosa terra. Pero a pesar disto, o 
gaiteiro non era ben recibido entre a comunidade, quizais polo seu carácter de nigromante, de mago 
que pode dominar os aires e modulalos; pero tamén pola súa fama de mullereiro e bebedor, reflectida 
nalgunhas expresións como “mollar a palleta”. 

Como gaiteiro das Mariñas temos que mencionar a Manuel Rilo Pardo, citado como “Rilo de 
Betanzos”. Nado na parroquia de Cis, pertencente ao antigo concello de Oza dos Ríos, na derradeira 
década do século XIX aparece aveciñado na parroquia betanceira de Piadela. Rilo era ferreiro de 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Betanzos
https://gl.wikipedia.org/wiki/Festas_de_San_Roque_(Betanzos)
https://gl.wikipedia.org/wiki/Roque_de_Montpellier
https://gl.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://gl.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
https://gl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://gl.wikipedia.org/wiki/Revista_Gallega
https://gl.wikipedia.org/wiki/Revista_Gallega
https://gl.wikipedia.org/wiki/A_Coru%C3%B1a
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profesión, aínda que nun medio rural no que se desenvolvía tamén se desempeñaba como labrego e 
tiña algún gando para completar a economía familiar. 

Muiñeiro 

O muiñeiro non é en si un home artesán, pois poucos coñecementos requírense para levar a cabo a 
moenda. 

O muíño, o muiñeiro, é o centro da picaresca, o lugar onde os galáns cortexan ás mulleres que alí van 
moer o seu gran. Tomar o muíño como centro dos amores, que poden ser entre o muiñeiro e unha 
muller estraña, a muiñeira e un viaxeiro, ou entre dúas persoas que nada teñen que ver co muíño; é 
unha constante no folclore español e europeo. 

Quizais debido a este cantar namoradizo das muiñeiras, xurdiu de aquí o baile tradicional máis 
coñecido de Galicia, que recibe o nome da propietaria do muíño: "muiñeira".  

Ferreiro 

A súa aparición pódese documentar xa nos primeiros castros e actualmente a súa extensión é xa 
pouca, pero antigamente chegaban ata O Bierzo e León a vender os seus produtos. Aínda non hai 
moito que os ferreiros fabricaban os utensilios agrícolas e tódalas ferraxes necesarias para os carros 
e as casas. Actualmente os ferreiros que non se dedican á artesanía limítanse a repara-las 
ferramentas que se compran nas tendas. Os ferradores, son ferreiros especializados. As ferraduras 
para as cabalerías ou os canelos para os vacúns polo xeral encárganllos ós ferreiros, aínda que hai 
algúns ferradores que as fan eles mesmos. 

Na ferreiría dábanse cita todos (ou case) os homes do pobo, e ao carón dos seus lumes contábanse 
contos de meigas, aparecidos e casos de licantropía. Isto viña equivaler no folclore tradicional galego 
ao lavadoiro onde se reunían as mulleres para contarse as mesmas historias. 

Arrieiro 

O arrieiro era o que transportaba todo tipo de mercadorías dunha feira a outra, con toda unha fila de 
mulas cargando desde  viño a porróns, ou todo aquilo que fose necesario para os habitantes das 
apartadas aldeas. O arrieiro adoitaba acompañar a súa viaxe cunha serie de cantos, seguido pola 
música dos cencerros e cascabeis das súas mulas. 

Zoqueiro 

Facían zocos e zocas, imprescindibles par poder camiñar polos camiños cubertos de lama, para ir 
coas vacas, etc. Na actualidade, case só se fabrican como recordo turístico. 

O oficio de zoqueiro é tamén, de grandes desprazamentos, xa que adoitaban ir polas casas 
arranxando os pares xa usados, facendo outros novos a medida, ou ben vendendo uns previamente 
feitos. Esta labor de artesanía adoitábase levar a cabo desde o mes de setembro (en realidade a 
madeira de bibueiro, amieiro ou cerdeira cortábase en agosto) e duraba ata marzo. 

Canteiro 

Era un dos oficios máis prestixiosos. Traballaban o granito para facer dende muíños ata espléndidas 
catedrais. Tiñan unha lingua especial, estraña e ocultista que recibe dous nomes: "latín dos canteiros" 
ou "verba dos arxinas" (lingua de canteiros). 

Os mellores canteiros adoitan vir das terras de Pontevedra, aínda que non son exclusivamente de alí. 
Nisto, como nos gaiteiros, cada pobo ten a súa fama, pero os desta provincia son os máis coñecidos. 
Hai entre os canteiros tres clases máis ou menos diferenciadas: os primeiros, dedícanse a cortar a 
pedra; outros, lábrana sen ningún tipo de complicación; e os terceiros, os mestres, son os que fan 
complicadas figuras, debuxos e cruceiros. 
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Outros oficios tradicionais están relacionados con actividades levadas a cabo, ou dan nome a 
determinados concellos do territorio, é o caso dos: 

Xoieiros  

Bergondo ten fama de habilidosos xoieiros e prateiros xa desde o século XVII, cando se lles concedeu 
o dereito á cidadanía da cidade de Betanzos. Actualmente Bergondo acolle as máis importantes 
fábricas de xoias de Galicia, unha xoiería artesanal, cunha alta valoración nos mercados nacionais e 
internacionais. 

Oleiros 

Facían olas, pratos e cántaros necesarios na vida cotiá. Por algunhas partes de Galicia aos oleiros 
chámanlle “alfareiros” e “cacharreiros”, mentres que os outros traballadores do barro que facían tellas 
e ladrillos que recibían o nome de “telleiros”. 

Dentro do territorio do GDR-23 está ubicado o concello de Oleiros. O nome deste municipio parece 
suxerir que no pasado desenvolvíase unha importante actividade oleira, xa que é a palabra galega 
que designa o oficio. Esta actividade oleira non chegou aos nosos días, polo que os organismos 
municipais, en homenaxe á historia do concello, promoveron o Museo dos Oleiros e a festa 
Alfaroleiros, convertendo o municipio en punto de referencia para a cerámica popular. Con todo, non 
existe vestixio algún de actividade oleira na comarca, polo que posiblemente o termo faga referencia 
aos enterramentos que na antigüidade efectuábanse en "ollas cinerarias" ou "ollarios" (oleiros), que si 
existen no municipio. 

A literatura é un ben cultural que enriquece o patrimonio, no territorio do GDR-23 encontramos varios 
exemplos moi representativos do mundo literario galego, entre os que máis destacan: 

Manuel Murguía (Arteixo,1833 – A Coruña, 1923) 

Naceu en Arteixo cando a súa nai pasaba uns días no balneario desta localidade. Casou con Rosalía 
de Castro en 1858. Exerceu cargos decisivos dentro do mundo cultural galego ata exercer como 
Presidente da Real Academia Galega no ano 1905. 

Destacan obras como: “La primera luz” (1860), “Diccionario de escritores gallegos” (1862), “Los 
Precursores” (1885) o “El regionalismo gallego” (1889). 

Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851 – Madrid, 1921)  

Novelista española, introdutora do naturalismo en España, é a primeira gran periodista española e 
primeira corresponsal no extranxeiro. 

A súa relación co territorio do GDR-23 céntrase na súa vinculación co Pazo de Meirás, onde casou e 
pasaba largas temporadas. A influencia do entorno mariñán apreciase nas súas obras: “Los pazos de 
Ulloa” (1886) e “La madre naturaleza” (1887). 

Manuel Mª Puga e Parga. Picadillo (Santiago, 1874 – A Coruña, 1918) 

Tras estudar dereito consegue a praza de xuíz municipal en Arteixo. Comeza a escribir receitas de 
cociña no periódico coruñés “El Noroeste” co seudónimo de “Picadillo”, por esa época tamén escribiu 
as súas obras máis coñecidas “La cocina práctica” ou “56 maneras de guisar el bacalao”. 

Alejandro Pérez Lugín (Madrid, 1870 – O Burgo, 1926) 

En 1886 trasládase a Santiago para estudar dereito á vez que empeza a escribir en diarios da 
cidade.Para traballar máis tarde en periódicos como: El Mundo, El Correo, El Liberal ou El Diario 
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Universal. Entre as súas obras escritas destacan: “La Casa de la Troya” (1915) e “Currito de la Cruz” 
(1917) as dúas levadas ao cine. 

Wenceslao Fernández Floréz (A Coruña, 1885 – Madrid, 1964) 

Dedicouse ao periodismo dende os 15 anos. Publicou cerca de corenta novelas e narracións breves. 
A súa obra mostra un intenso sentimento da paisaxe e de Galicia. As súas obras máis significativas 
son: “El secreto de Barba Azul” (1923), “Las siete columnas” (1926) e “El Bosque Animado” (1943) 
adaptada ao cine, nas que influiu a súa nostalxia por Galicia. 

Manuel Lugrís Freire (Sada, 1863 – A Coruña, 1940) 

Foi escritor e activista galeguista, director ou cofundador, entre outras moitas, da Escola Rexional de 
Declamación, da Real Academia Galega e das Irmandades da Fala. 

Ao rematar os seus estudos primarios, comezou a traballar como escribán para o concello de Oleiros, 
pero xa contando vinte anos, en 1883, emigrou a Cuba onde comeza a traballar como colaborador no 
xornal dirixido por Waldo Álvarez Insua, Eco de Galicia. Neste xornal encontramos o seu primeiro 
poema publicado, "Nostalxia" (1883) e a que se coñece como a súa primeira peza teatral, "A 
costureira d'aldea" (1884), xunto con outras obras literarias, coma "O penedo do crime" (1884), unha 
novela curta en seis entregas. 

En 1889, o poeta pronunciou un discurso en galego na homenaxe que a Liga Gallega organizara aos 
Mártires de Carral. Posteriormente participou na inauguración do monumento consagrado aos 
Mártires no ano 1904. 

O mundo das Belas Artes tamén ten a súa representación de personaxes ilustres no territorio, así 
destacamos: 

Francisco Lloréns Díaz (A Coruña, 1874 – Madrid, 1948) 

Pintor galego, discípulo de Carlos de Haes, cuxa actividade estivo centrada na pintura de paisaxe e o 
retrato. En 1941 presentou unha exposición no Salón Cano de Madrid formada por paisaxes galegas, 
bodegóns e paisaxes do xardín botánico de Valencia. En 1942 foi nomeado Académico na Real 
Academia de Belas Artes de San Fernando, onde ingresou en 1943. Tamén foi socio de honra da 
Academia de Belas Artes e da Real Academia Galega.  

A figura de Lloréns foi seleccionada, xunto a outros artistas de enorme prestixio internacional, para a 
valorización turística e intelectual do impresionismo en Europa, co fin de que o Consello de Europa 
certifique as “Rutas do Impresionismo” como Itinerario Cultural Europeo, é o primeiro pintor español 
que entraría a formar parte deste Itinerario Cultural, sendo a paisaxe de As Mariñas, un dos lugares 
principais onde se inspirou para realizar a súa obra creativa. 

José Seijo Rubio (Madrid, 1881 – A Coruña, 1970) 

Fillo de Xosé Seijo Calviño, natural do concello de Bergondo, capitán de Infantería. En 1887, a súa 
familia trasládase a Lugo e logo a Betanzos en 1889. Ós catorce anos xa destaca como consumado 
debuxante, de xeito que don Claudino Pita lle encarga que decore o Globo Grande das festas de San 
Roque. 

En 1897 instálase coa familia na Coruña, onde estuda na Escola de Artes e Industrias desta cidade. 
Dedicouse profesionalmente á docencia, sendo profesor de debuxo e caligrafía durante case 
cincuenta anos. Compaxinou está labor coa organización e divulgación de actividades culturais, faceta 
que culiminaría, co apoio do seu amigo o pintor Sotomayor, na inauguración do Museo de Belas Artes 
da Coruña, do que foi director ata pouco antes do seu falecemento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Haes
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Influenciado por Ignacio Zuloaga e por Lloréns, foi un prolífico pintor, cunha produción que se cifra nun 
dous mil cadros. A temática das súas obras, de estilo postimpresionista, céntrase no costumismo e na 
pintura de paisaxes, en especial mariñas e baixamares nas rías galegas. Cultivou principalmente a 
técnica ao óleo, aínda que na súa madurez artística dedicaría así mesmo gran atención á acuarela. 

5 PLANIFICACIÓN E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

5.1 Plans de incidencia supramunicipal 

A ordenación do territorio é un instrumento que permite preservar e potenciar aqueles elementos de 
identidade e de diferenciación do territorio e, ao mesmo tempo, xerar novas opcións que contribúan a 
reforzar o seu atractivo e as súas potencialidades. 

5.1.1 Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT) 

As DOT apróbanse definitivamente mediante o Decreto 19/2011, e teñen como finalidade definir un 
Modelo Territorial para Galicia, que permita orientar as actuacións sectoriais, dotándoas de 
coherencia espacial e das referencias necesarias para que se desenvolvan de acordo á política 
territorial de Galicia conformando unha actuación coordinada e eficaz de goberno. Como obxectivos 
específicos establécense os seguintes: 

- Consolidación da fachada atlántica europea e da rexión Galicia - Norte de Portugal para xerar  un 
ámbito de centralidade no desenvolvemento noroeste peninsular. 

- Potenciar as principais rexións urbanas de Galicia, entre as que se encontra a rexión urbana de A 
Coruña, e reforzar o sistema policéntrico de cidades galegas como base para a xeración de espazos 
de desenvolvemento e innovación. 

- Restablecer equilibrios entre as áreas urbanas e rurais. 

- Protección do medio natural e cultural. 

5.1.2 Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL) 

No Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, apróbase definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de 
Galicia. Este instrumento de ordenación territorial, con natureza de Plan Territorial Integrado, ten por 
obxecto, de conformidade co artigo 2º da Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia 
de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, establecer os criterios, principios e normas xerais 
para a ordenación urbanística da zona do litoral baseada en criterios de perdurabilidade e 
sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en 
valor das zonas costeiras. 

Un total de oito dos concellos que conforman o GDR-23 están englobados no ámbito do POL, estes 
son: Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada, Bergondo, Betanzos e Paderne. A superficie afectada 
por este plan observase na seguinte táboa: 

Táboa 11: Municipios e superficie afectados polo POL. 

Superficie do GDR-23 no POL 

  

 

Concellos Superficie POL (ha) % da superficie municipal 

Arteixo 2.965,5 31,8 

Bergondo 2.523,4 77,1 

Betanzos 806,3 33,2 
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Superficie do GDR-23 no POL 

  

 

Concellos Superficie POL (ha) % da superficie municipal 

Cambre 143,6 3,5 

Culleredo 490,5 7,9 

Oleiros 3.395,1 77,5 

Paderne 767,5 19,2 

Sada 2.575,7 93,6 

   

Total 13.667,7 13,8 

Fonte: Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.  

O plan establece distintas áreas de protección: 

Áreas continuas: son zonas suxeitas a protección en base os seus valores específicos a escala 
territorial. Estas zonas comprenden tres grandes áreas: 

a) Protección ambiental 

Intermareal: áreas nas que o escenario costeiro se prolonga por rías e estuarios xerando formas 
asociadas ás dinámicas fluvio-mariñas, compartindo as mesmas características e valores de 
conservación. Engloba os espazos de elevado valor natural ambiental que albergan as chairas 
intermareais, marismas altas e baixas. Os obxectivos que aquí se buscan consisten en preservar a 
funcionalidade destes ecosistemas, ao mesmo tempo que a mellora da calidade das augas. 

Costeira: correspondese coas áreas que conforman os elementos máis singulares e representativos 
do escenario costeiro, incluíndo significativos valores ambientais e paisaxísticos que deben ser 
obxecto de conservación. Esta área constitúe xeoformas rochosas (cantís, illas e illotes) e os sistemas 
praia-duna, xunto con formacións vexetais costeiras asociadas. 

b) Mellora ambiental e paisaxística. Atende ao territorio comprendido entre a costa e os primeiros 
eixos e espazos que articulan o modelo de organización tradicional, comprendendo desta maneira a 
paisaxe litoral próxima á costa. Engloba as chairas, vertentes litorais e o espazo rural máis 
directamente asociado coa presenza do mar. 

c) Ordenación litoral. Área que comprende as chairas costeiras e ladeiras ou montes de transición 
situados tras á fronte litoral nos que, na maioría das ocasións, se poden encontrar asentamentos de 
poboación ligados visualmente e/ou funcionalmente ás paisaxes litorais. 

Áreas descontinuas: son áreas que, en atención a súa especial fraxilidade e valor, ou porque serven 
como elementos de conexión, desde o punto de vista natural o cultural, foron identificados como 
espazos a preservar para o bo funcionamento do sistema. Estas zonas clasifícanse en: 

a) Corredores. Son os cursos de auga e a súa correspondente vexetación de ribeira, así como os 
espazos adxacentes necesarios para o funcionamento dos hábitats de especial valor ecolóxico que os 
conforman, actuando como garantía da conectividade entre as áreas costeiras e os espazos interiores 
de valor ambiental. 

b) Espazos de interese. Inclúense en esta categoría aqueles espazos con unha xeomorfoloxía 
singular, conteñen taxons endémicos, vulnerables ou de distribución reducida, ou que inciden no 
colectivo do litoral de Galicia. 
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c) Redes de espazos naturais de Galicia. Recóllense os espazos incluídos na Lei 9/2001, do 21 de 
agosto, de Conservación da Natureza. 

Figura 15: Mapa da zona costeira do Golfo Ártabro e o POL. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia.  

5.1.3 Porto Exterior - Punta Langosteira 

Trátase dun proxecto de Novas Instalacións Portuarias en Punta Langosteira, impulsado pola 
Autoridade Portuaria de A Coruña; na actualidade é unha das obras en execución máis importante 
tanto pola complexidade das obras, como pola súa incidencia para a Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

Esta infraestrutura está situada no municipio de Arteixo, localízase entre Punta Langosteira ao Este, a 
Punta do Pelón no Oeste, a uns 7 km ao Sureste da zona urbana de A Coruña, nas inmediacións do 
polígono industrial de Sabón e a poboación de Suevos. Comprende unha área terrestre de 
aproximadamente 3,5x1,5 km, e unha área marítima de 3,5x3 km. 

5.2 Planeamento urbanístico municipal 

Actualmente, a maioría dos municipios que forman parte do GDR-23 posen algunha normativa de 
usos do solo, ben sexa mediante unhas normas subsidiarias de planeamento municipal (NSPM), ou 
dun plan xeral de ordenación (PXOU ou PXOM), e sete deles están adaptados á Lei 2/2009, de 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Existen dous concellos 
co planeamento adaptado á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que resulta a lexislación 
actualmente en vigor: Abegondo e Oleiros. 
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Táboa 12: Estado do planeamento municipal. 

Planeamento urbanístico 
    

Concellos Figura  
Data de 

aprobación 
Estado 

Abegondo 
Plan Xeral de Ordenación 

Municipal 
14/09/2012 PXOM adaptado á LOUG 

Aranga 
Plan Xeral de Ordenación 

Municipal 
16/12/2013 PXOM adaptado á LOUG 

Arteixo 
Normas Subsidiarias de 

Planeamento  
23/03/1995 NSP/PXOU adaptado á LASGA ata lei 7/1995 

Bergondo 
Normas Subsidiarias de 

Planeamento  
28/10/1992 NSP/PXOU adaptado á LASGA ata lei 7/1995 

Betanzos 
Normas Subsidiarias de 

Planeamento  
27/06/1996 NSP/PXOM entre lei 7/1995 e lei 1/1997 

Cambre 
Normas Subsidiarias de 

Planeamento  
27/07/1994 NSP/PXOU adaptado á LASGA ata lei 7/1995 

Carral 
Normas Subsidiarias de 

Planeamento  
18/11/1993 NSP/PXOU adaptado á LASGA ata lei 7/1995 

Cesuras 
Normas Subsidiarias de 

Planeamento  
03/03/1997 NSP/PXOM entre lei 7/1995 e lei 1/1997 

Coirós 
Plan Xeral de Ordenación 

Municipal 
19/09/2002 PXOM/POMR adaptado á lei 1/1997 

Culleredo 
Plan Xeral de Ordenación 

Urbana 
29/07/1987 NSP/PXOU adaptado á LASGA ata lei 7/1995 

Curtis 
Plan Xeral de Ordenación 

Municipal 
19/09/2007 PXOM adaptado á LOUG 

Irixoa 
Plan Xeral de Ordenación 

Municipal 
12/07/2012 PXOM adaptado á LOUG 

Oleiros 
Plan Xeral de Ordenación 

Municipal  
11/03/2009 PXOM adaptado á LOUG 

Oza dos Ríos 
Plan Xeral de Ordenación 

Municipal 
29/10/2001 PXOM/POMR adaptado á lei 1/1997 

Paderne 
Plan Xeral de Ordenación 

Municipal 
08/04/2009 PXOM adaptado á LOUG 

Sada 
Normas Subsidiarias de 

Planeamento 
10/01/1997 Sen planeamento 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galicia (2016). 
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6 DESCRICIÓN DO ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

A demografía dun determinado territorio está intimamente ligada á evolución económica da zona, 
debido as súas influencias laborais, financeiras e sociais, así o estudo destes dous apartados están 
interrelacionados. 

A tendencia de crecemento que leva á cidade de A Coruña a duplicar a súa poboación nos últimos 50 
años, detense para expandir o crecemento socioeconómico cara os municipios da área urbana 
inmediata: Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros. Pero esta irradiación tende a desbordar os límites 
desta área, para afectar aos municipios máis afastados, como Abegondo, Bergondo, Carral, Oza-
Cesuras e Sada. 

6.1 Estudo demográfico 

6.1.1 Volume e distribución espacial da poboación 

Os municipios que compoñen o territorio do GDR-23 “Mariñas-Betanzos”, teñen, segundo o IGE do 
ano 2014 unha poboación total de 182.822 habitantes, sendo a densidade media de poboación para 
ese mesmo ano de 185,4 hab./km2, taxa superior á media provincial e autonómica. Como se analizará 
nos seguintes apartados, este territorio presenta dous escenarios ben diferenciados en canto á 
estrutura socioeconómica e demográfica, derivados da influencia da cidade de A Coruña e o sistema 
de infraestruturas de comunicación desenvolvidos no ámbito da súa área urbana e periurbana. 

Táboa 13: Territorio e poboación no GDR. Datos de 2014. 

Territorio e poboación no GDR-23 
      

Concello Superficie (km2) Poboación 2014 Densidade de pobación Parroquias Entidades  

Abegondo 83,8 5.585 66,6 19 132 

Aranga 120,1 2.033 16,9 6 140 

Arteixo 93,3 30.857 330,7 13 132 

Bergondo 32,7 6.702 205,0 9 76 

Betanzos 24,2 13.352 550,9 7 41 

Cambre 40,7 24.029 590,8 12 118 

Carral 48,0 6.118 127,5 8 126 

Coirós 33,6 1.747 52,0 6 31 

Culleredo 61,7 29.434 477,1 11 59 

Curtis 116,5 4.048 34,7 4 142 

Irixoa 68,2 1.421 20,8 7 119 

Oleiros 43,8 34.563 789,9 9 81 

Oza - Cesuras 151,4 5.275 34,8 25 303 

Paderne 39,9 2.502 62,7 9 60 

Sada 27,5 15.156 551,3 8 68 

Total GDR 985,4 182.822 185,5 153 1.628 

      Provincia A Coruña 7.950,4 1.132.735 142,5 938 10.393 

Galicia 29.574,8 2.748.695 92,9 3.778 30.100 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE e INE.  

Os municipios con maior densidade de habitantes son os de Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros e 
Sada, localizados na costa e conformando a área inmediata ao concello de A Coruña. Por outra parte 
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os municipios menos poboados, con densidades inferiores á metade da media autonómica, sitúanse 
cara o interior da provincia e son Aranga, Curtis, Irixoa e Oza - Cesuras.  

Obsérvase no GDR un elevado contraste, con municipios densamente poboados arredor da cidade de 
A Coruña, diminuíndo esta ocupación a medida que nos aloxamos da cidade. 

As unidades de poboación de Arteixo, Betanzos, Perillo e Sada quedan fora do territorio elixible para a 
medida Leader Galicia 2014-2020,  

Dentro do ámbito territorial elixible para a medida Leader Galicia 2014-2020 na provincia da Coruña, 
exclúense as entidades singulares de poboación que superan os 6.000 habitantes, condicións que 
cumpren no territorio do GDR-23 as unidades de poboación de Arteixo, Betanzos, Perillo e Sada. 
Desta maneira, a poboación do GDR que estaría incluída dentro da medida Leader Galicia 2014-2020 
sería de 145.132 habitantes. 

Táboa 14: Entidades singulares de máis de 6.000 habitantes. Datos 2014 

Ano 2014 
     

Concellos Unidade de Poboación Poboación total Homes Mulleres 

005 Arteixo 020100 ARTEIXO 11.693 5.800 5.893 

009 Betanzos 000100 BETANZOS 10.504 5.008 5.496 

058 Oleiros 080100 PERILLO 8.064 3.829 4.235 

075 Sada 060400 SADA 7.429 3.613 3.816 

 

Ano 2014 
 

Poboación total do territorio do GDR-23 182.822 

Poboación total das entidades singulares de máis de 6.000 habitantes 37.690 

Poboación do GDR-23 sen as entidades singulares > 6.000 145.132 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Nomenclátor INEbase. 
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Figura 16: Densidade de poboación no territorio do GDR-23. Datos 2014 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.  

 

6.1.2 Evolución da poboación 

Os concellos que forman parte do GDR-23 tiveron unha evolución da poboación moi diversa. Desde 
Arteixo e Sada que aumentaron nesta última década máis dun 20% da súa poboación, a municipios 
con perdas de habitantes moi importantes como Aranga e Irixoa. 

Táboa 15: Variación da poboación período 2004 – 2014 

Poboación 2004-2014 
     

Concellos Ano 2004 Ano 2014 
Variación desde 2004 

a 2014 
Taxa de  incremento da 

poboación (%) 

Abegondo 5.732 5.585 -147 -2,56 

Aranga 2.274 2.033 -241 -10,60 

Arteixo 25.295 30.857 5.562 21,99 

Bergondo 6.413 6.702 289 4,51 

Betanzos 12.990 13.352 362 2,79 

Cambre 20.919 24.029 3.110 14,87 

Carral 5.453 6.118 665 12,20 

Coirós 1.650 1.747 97 5,88 

Culleredo 24.640 29.434 4.794 19,46 

Curtis 4.421 4.048 -373 -8,44 

Irixoa 1.619 1.421 -198 -12,23 

Oleiros 29.671 34.563 4.892 16,49 

Oza -Cesuras 5.617 5.275 -342 -6,09 

Paderne 2.689 2.502 -187 -6,95 
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Sada 12.453 15.156 2.703 21,71 

Total GDR-23 161.836 182.822 20.986 12,97 
     

Provincia A Coruña 1.121.344 1.132.735 11.391 1,02 

Galicia 2.750.985 2.748.695 -2.290 -0,08 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.  

Á vista dos valores das taxas de crecemento de poboación pódense agrupar os municipios que 
forman parte do GDR en: 

- Concellos con taxas positivas e un importante aumento de poboación (>10 %): Arteixo, Cambre, 
Carral, Culleredo, Oleiros e Sada. 

- Concellos coas taxas de crecemento lixeiramente positivas (<6 %): Bergondo, Betanzos e Coirós. 

- Concellos cun pequeno descenso (<-5 %): Abegondo. 

- Concellos con perdas de poboación moi acusadas (>-5 %): Aranga, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras e 
Paderne. 

Figura 17: Variación da poboación no territorio do GDR-23. Período 2004-2014 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.  

6.1.3 Natalidade e mortalidade 

Os movementos naturais xunto coas migracións poden xustificar a evolución da poboación. Respecto 
á taxa bruta de natalidade e mortalidade, está por enriba da media provincial e autonómica no 
conxunto de concellos do GDR-23. Ademais, pódese dicir que desde 2003 ata 2013, a taxa de 
natalidade diminuíu e a taxa de mortalidade aumentou sensiblemente, seguindo a tendencia da 
provincia e da comunidade. 
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Táboa 16: Taxas brutas de natalidade e mortalidade. 

Movemento natural de poboación 
     

Concellos 
Taxa bruta de 

natalidade 2003 
Taxa bruta de 

natalidade 2013 
Taxa bruta de 

mortalidade 2003 
Taxa bruta de 

mortalidade 2013 

Abegondo 6,10 6,20 14,30 14,80 

Aranga - - 14,20 13,20 

Arteixo 9,50 9,50 7,50 6,90 

Bergondo 6,90 5,50 15,10 11,40 

Betanzos 7,50 8,30 11,70 11,90 

Cambre 12,90 8,20 7,20 6,60 

Carral 8,20 9,20 12,70 11,20 

Cesuras - - 16,50 24,40 

Coirós - 5,00 13,60 15,00 

Culleredo 11,50 10,00 6,00 7,50 

Curtis 5,00 7,10 13,20 15,10 

Irixoa - - 17,80 17,50 

Oleiros 9,60 8,60 9,00 9,70 

Oza dos Ríos 4,80 6,70 15,30 13,80 

Paderne 4,50 5,00 15,60 16,90 

Sada 8,00 8,00 10,90 7,80 

Media GDR-23 7,88 7,48 12,54 12,73 

     Provincia A Coruña 7,50 7,40 10,60 10,70 

Galicia 7,50 7,20 11,00 11,00 

*Número de nacementos/defuncións por cada 1.000 habitantes. 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

6.1.4 Saldo migratorio 

Ademais da natalidade e a mortalidade, existen outros factores que inflúen na evolución da 
poboación, como os movementos migratorios. Os municipios cun elevado saldo migratorio, son tamén 
os máis poboados do conxunto do GDR, é o caso de Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada.  

Táboa 17: Saldos migratorios. 

Serie de movementos migratorios de poboación 
      

Concellos 1991 2001 2003 2010 2013 

Abegondo 44 73 20 10 -29 

Aranga 16 -8 -5 15 2 

Arteixo 215 656 875 84 -158 

Bergondo 15 103 94 15 12 

Betanzos 88 168 133 -85 -37 

Cambre 126 573 543 1 11 

Carral 13 34 89 135 -8 

Cesuras -10 -2 -7 40 28 

Coirós 9 25 60 61 9 
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Culleredo 255 525 684 325 58 

Curtis -18 39 15 33 -33 

Irixoa 18 -21 0 28 -4 

Oleiros 239 463 944 518 102 

Oza dos Ríos 9 -3 74 65 -35 

Paderne -6 18 47 11 -1 

Sada 191 345 556 81 125 

Total GDR-23 1.204 2.988 4.122 1.337 42 

      Provincia A Coruña 2.354 3.749 6.190 3.679 -1.128 

Galicia 3.391 7.166 11.175 6.647 -2.833 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

Os concellos do GDR-23  que tiveron un maior desenvolvemento socioeconómico (os integrados na 
área metropolitana da cidade de A Coruña), van a seguir a tendencia da provincia de A Coruña e de 
Galicia, gañando poboación mediante movementos migratorios a partir de mediados dos anos 90 
(recuperación trala crise económica de 1993). Neste momento o saldo migratorio aumenta 
paulatinamente durante varios anos consecutivos ata o ano 2008, coincidindo coa nova crise 
económica que continua na actualidade, onde o balance migratorio cambia de tendencia e comeza a 
baixar de forma moi acusada. 

Estrutura demográfica da poboación 

A pirámide de poboación para o conxunto de concellos que conforman o territorio do GDR-23 
“Mariñas-Betanzos", ofrece unha visión da estrutura demográfica. Obsérvase que a maior parte da 
poboación está comprendida entre os 25 e 65 anos; se continúa a tendencia de baixa natalidade e 
diminución da poboación de menor idade, pódese comprometer o futuro desenvolvemento económico 
e social. Esta situación manifestase de forma especial en determinados municipios do territorio. 

Figura 18: Pirámide de poboación do GDR-23 (2013). 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos del IGE.  
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Analizando a estrutura demográfica de cada municipio aprécianse diferenzas considerables entre 
eles, podendo identificar catro grupos. O primeiro, caracterízase por ter a maior parte da poboación 
concentrada no rango de 25 e 50 anos e un baixo porcentaxe de maiores de 65 anos, pódese dicir 
que se trata dunha estrutura de poboación nova. Os municipios representativos deste grupo son 
Arteixo, Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada. 

Figura 19: Pirámides de poboación para cada concello do GDR-23. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.  
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No segundo grupo inclúense os municipios que experimentaron un cambio na tendencia da evolución 
da súa poboación; trátase de municipios que en décadas pasadas perderon habitantes e que nestes 
últimos anos comezaron a recuperala, debido en gran parte á influencia da área metropolitana da 
cidade de A Coruña. Inclúense neste grupo Abegondo, Bergondo e Carral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.  

Existen municipios nos que o envellecemento da poboación é máis evidente. Nalgún dos casos como 
Coirós, o antigo concello de Oza dos Ríos (ao non existir datos do concello Oza-Cesuras, realizase un 
análise por separado de Oza dos Ríos e de Cesuras) e Paderne, parece que ten lugar unha lixeira 
recuperación da poboación dos grupos intermedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 100 100 300

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

>85

Concello de Abegondo (2013) 

Mulleres

Homes

400 200 0 200 400

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

>85

Concello de Carral (2013) 

Mulleres

Homes

400 200 0 200 400

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

>85

Concello de Bergondo (2013) 

Mulleres

Homes

150 50 50 150

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

>85

Concello de Oza dos Ríos (2013) 

Mulleres

Homes

100 50 0 50 100

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

>85

Concello de Coirós (2013) 

Mulleres

Homes



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

O último grupo formaríano aqueles concellos, tamén con evidente envellecemento da poboación, pero 
cunha estrutura que non deixa lugar a dúbidas, xa que a porcentaxe de poboación maior é moi 
superior ao resto de grupos de idade. É o caso de Aranga, Cesuras, Curtis e Irixoa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

En ningún dos grupos analizados existen grandes diferenzas de xénero en canto a súa dinámica, 
mantendo un equilibrio, con similar evolución nos distintos intervalos de idade. Obsérvase, 
unicamente a partir do intervalo de 60-64 anos, que se rompe a equidade pola maior esperanza de 
vida das mulleres que se vai acentuando segundo avanza a idade. 
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6.1.5 Índices demográficos 

Para estudar as variacións da poboación e as súas dinámicas, analízanse unha serie de indicadores a 
partir dos datos de poboación durante un período determinado. 

O índice de envellecemento é a relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 
20 anos expresada en porcentaxe, é dicir, o número de persoas de 65 ou máis anos por cada 100 
menores de 20 anos. Na seguinte táboa tamén se amosa a porcentaxe de poboación de 65 anos ou 
máis. 

Táboa 18: Índice de envellecemento e porcentaxe de maiores de 65 anos. Anos 2004 e 2014 

Envellecemento 
     

Concellos 

2004 2014 2004 2014 

Porcentaxe de 
poboación de 65 e 

máis anos 

Porcentaxe de 
poboación de 65 e 

máis anos 

Índice de 
envellecemento 

Índice de 
envellecemento 

Abegondo 28,0 29,2 218,7 229,8 

Aranga 32,9 38,9 271,9 477,8 

Arteixo 12,7 14,2 63,9 74,1 

Bergondo 23,2 26,4 158,6 185,3 

Betanzos 21,2 22,3 129,9 134,6 

Cambre 12,8 15,4 64,1 79,6 

Carral 22,6 23,1 152,7 142,1 

Coirós 28,7 30,8 252,1 262,8 

Culleredo 13,0 15,6 65,3 76,1 

Curtis 26,1 27,3 163,7 207,6 

Irixoa 33,6 37,7 324,6 446,2 

Oleiros 14,9 17,5 75,3 87,5 

Oza-Cesuras 33,6 34,1 305,8 342,9 

Paderne 31,7 32,8 283,8 317,4 

Sada 19,8 22,4 121,8 134,8 

Media do GDR-23 23,6 25,8 176,8 213,2 
     

Provincia A Coruña 20,1 22,9 121,8 144,1 

Galicia 21,3 23,6 126,9 149,3 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

Os índices de envellecemento máis elevados atópanse en Aranga e Irixoa, seguidos de Oza-Cesuras 
e Paderne. 

O índice de sobreenvellecemento é a relación entre a poboación maior de 84 anos e a poboación 
maior de 64 anos expresada en porcentaxe. 

En canto ao índice de dependencia global, que relaciona a poboación potencialmente dependente (os 
mozos ata os 15 anos e os maiores de 64 anos) entre a poboación potencialmente activa (poboación 
entre 15 e 64 anos), obsérvase que é superior no territorio do GDR que na provincia de A Coruña e en 
Galicia. Ao igual que acontece co índice de dependencia senil, que relaciona a poboación maior coa 
potencialmente activa. Pola contra, o índice de dependencia xuvenil, que relaciona a poboación nova 
coa potencialmente activa, é lixeiramente inferior no GDR-23. Estes índices corroboran as tendencias 
apuntadas na análise da estrutura de poboación. 
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Estudando os datos de cada concello, obsérvanse diferenzas substanciais en cada un de eles. Cando 
o Índice de dependencia global é alto, superior á media do territorio (valor de 59,2), o grave 
envellecemento demográfico é patente e as consecuencias negativas, tanto económicas como 
sociais, comprometen o futuro destes municipios. Esta situación manifestase en Abegondo, Aranga, 
Coirós, Irixoa, Oza-Cesuras e Paderne, os municipios máis alonxados da área metropolitana e de 
carácter máis rural. 

Por outra parte, e con valores moi diferentes, están os concellos con índices de dependencia por 
debaixo da media galega e da media provincial. Son os municipios de Arteixo, Cambre, Culleredo e 
Oleiros, nos que a proximidade á cidade motivou que a poboación nova se asentara neles. 

Táboa 19: Índices demográficos. Datos 2014 

Índices demográficos 2014 
         

Concellos 
Idade media 
poboacional 

Índices Índices de dependencia Índice de 
estrutura de 

poboación en 
idade activa 

Índice de 
recambio de 

poboación en 
idade activa 

Envellece-
mento 

Sobre-
envellecemento 

Global Xuvenil Senil 

Abegondo 49,6 229,8 17,1 64,7 16,5 48,1 146,1 267,7 

Aranga 54,5 477,8 18,4 80,3 10,2 70,1 147,3 300,9 

Arteixo 40,7 74,1 12,9 41,6 21,5 20,1 108,6 119,7 

Bergondo 48,3 185,3 16,6 58,3 16,5 41,8 151,4 214,4 

Betanzos 45,2 134,6 13,9 54,5 20,0 34,5 126,4 163,9 

Cambre 41,8 79,6 13,3 43,4 21,3 22,1 132,0 111,8 

Carral 45,3 142,1 15,4 56,6 20,4 36,2 114,3 188,7 

Coirós 50,3 262,8 20,2 66,4 15,1 51,3 139,8 237,7 

Culleredo 41,1 76,1 12,1 46,3 23,5 22,8 126,0 106,9 

Curtis 48,7 207,6 18,3 58,5 15,2 43,2 129,7 160,8 

Irixoa 54,8 446,2 21,7 76,2 9,7 66,5 159,1 259,5 

Oleiros 42,4 87,5 10,1 48,9 22,9 26,0 131,9 130,6 

Oza-Cesuras 52,2 342,9 17,0 70,8 12,5 58,3 139,5 264,4 

Paderne 51,7 317,4 17,5 67,7 12,7 55,0 147,8 245,3 

Sada 45,3 134,8 15,0 54,4 19,9 34,5 130,4 150,8 

Media GDR-23 47,5 213,2 16,0 59,2 17,2 42,0 135,4 194,9 

         A Coruña 45,6 144,1 14,8 53,9 18,7 35,2 124,0 165,7 

Galicia 45,9 149,3 16,0 55,1 18,5 36,5 122,4 160,7 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

Como conclusión pódese afirmar que no territorio, existen dúas dinámicas diferenciadas. Concellos 
con crecemento demográfico positivo e con índices de recambio de poboación activa máis baixos, 
ofrecen maior potencial de crecemento e de renovación demográfica; estes coinciden cos municipios 
máis industrializados (con elevada posibilidade de emprego) e onde a oferta de vivenda é máis viable 
economicamente. A segunda dinámica de poboación dáse en municipios onde o relevo xeracional 
está comprometido, con baixa natalidade e unha alta proporción de maiores respecto ao total da 
poboación. 
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6.1.6 Nivel de instrución 

A porcentaxe de analfabetismo para o ano 2001, é superior á media galega e provincial, dentro dos 
valores para cada un dos municipios o rango varía entre un 1 e un 6,1% da poboación. Tamén se 
encontran diferenzas significativas entre homes e mulleres, tendo estas maiores valores de 
analfabetismo. Considérase que estas cifras teñen mellorado nos últimos 15 anos, dende que non hai 
datos, xa que as instalacións e actividades formativas chegan á práctica totalidade da poboación.  

Táboa 20: Taxa de analfabetismo da poboación de 16 ou máis anos. Datos 2001 

Taxa de analfabetismo (%) 
    

Concellos Total Homes Mulleres 

Abegondo 1,8 1,1 2,5 

Aranga 4,9 2,3 7,5 

Arteixo 3,0 1,5 4,5 

Bergondo 1,5 1,0 2,0 

Betanzos 1,0 0,5 1,4 

Cambre 1,6 0,9 2,3 

Carral 4,2 2,3 6,0 

Cesuras 5,5 3,4 7,5 

Coirós 3,3 1,4 5,0 

Culleredo 1,6 0,8 2,2 

Curtis 2,4 1,7 3,1 

Irixoa 1,8 0,8 2,8 

Oleiros 1,1 0,6 1,6 

Oza dos Ríos 1,8 0,4 3,0 

Paderne 1,4 0,3 2,3 

Sada 1,6 0,8 2,3 

GDR-23 2,4 1,2 3,5 

    

Provincia A Coruña 2,0 1,0 3,0 

Galicia 2,1 1,0 3,0 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

O nivel de estudos da maior parte da poboación, segundo datos do ano 2001, é o nivel básico ou 
medio (73,1% da poboación total maior de 16 anos). A porcentaxe de analfabetismo rolda o 1,7%, 
similar ao provincial e galego; a poboación que ten menos de 5 anos de estudos equivale a un 11,4%, 
superando á poboación do GDR que ten estudios superiores (9,6%). A maior porcentaxe de 
poboación é a que terminou os estudios básicos ou medios, cun 63,9%. 
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Gráfico 1: Nivel de estudos no territorio do GDR-23. Datos 2001 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

Os datos indican que a metade (50,5%) da poboación do GDR-23 ten estudos de ensinanza 
secundaria e/ou universitaria, estando por debaixo da media provincial e galega. Os valores máis altos 
corresponden a Betanzos, Cambre, Culleredo e Oleiros, con algo máis do 60% da poboación con este 
nivel de estudos. 

Táboa 21: Nivel de instrución de persoas tituladas de ensinanza secundaria e/ou universitaria. Datos 2009 

Educación 
  

Concellos Nivel de instrución (%) 

Abegondo 42,7 

Aranga 39,6 

Arteixo 53,9 

Bergondo 57,4 

Betanzos 60,1 

Cambre 66,5 

Carral 53,7 

Cesuras 32,8 

Coirós 41,1 

Culleredo 62,2 

Curtis 46,8 
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Menos de 5 anos de escolarización

Sen completar Bacharelato 
elemental, ESO ou EXB

Bachillerato elemental, ESO ou EXB 
completo

Bacharelato superior 
BUP/LOXSE, COU/PREU

FPI, FP grao medio, Oficialía industrial

FPII, FP grao superior, Maestría industrial

Diplomatura, Arquitectura, Enxeñaría 
Técnica

Licenciatura, Arquitectura, Enxeñaría 
Superior

Doutoramento
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Educación 
  

Concellos Nivel de instrución (%) 

Irixoa 52,9 

Oleiros 65,8 

Oza dos Ríos 36,6 

Paderne 46,9 

Sada 59,4 

GDR-23 51,2 

  

Provincia A Coruña 57,6 

Galicia 56,8 

Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia 2009. Caixanova 

 
Analizando os datos do período 2010 - 2011 (Táboa 22) sobre o número de centros, alumnos e 
profesores, contabilízase un maior número nos municipios do primeiro anel da área metropolitana da 
cidade de A Coruña, estes son Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada, tamén destacan Betanzos 
e en menor medida Curtis, o primeiro por ser cabeceira comarcal e o último por ser centro funcional. 

Táboa 22: Servizos educativos. Datos período 2010-2011 

Servizos educativos 
    

Concellos Centros en funcionamento Total alumnos Profesores 

Abegondo 2 441 50 

Aranga 1 52 7 

Arteixo 13 3.635 341 

Bergondo 3 532 64 

Betanzos 5 2.566 231 

Cambre 11 2.746 250 

Carral 3 587 57 

Cesuras 1 59 12 

Coirós 2 35 2 

Culleredo 11 4.969 414 

Curtis 4 792 99 

Irixoa 0 0 0 

Oleiros 9 4.237 374 

Oza dos Ríos 1 126 17 

Paderne 3 34 4 
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Servizos educativos 
    

Concellos Centros en funcionamento Total alumnos Profesores 

Sada 7 1.427 164 

GDR-23 76 22.238 2.086 

    

Provincia A Coruña 592 154.933 15.132 

Galicia 1.494 372.885 37.577 

Fonte: IGE 2012. 

Pódese dicir que os municipios onde a poboación está máis envellecida, son os que teñen os niveles 
máis básicos de instrución e menor número de servizos dedicados a educación, e que nos concellos 
con índices altos de poboación nova predomina o nivel medio de instrución e unha oferta educativa 
maior. 

6.1.7 Indicadores de calidade de vida 

Indicadores económicos 

A renda dispoñible por habitante é un valor estimado, pódese definir como a renda bruta dispoñible 
nos fogares ou nivel de renda de que dispoñen as economías domésticas para gastar e aforrar. Os 
municipios da GDR-23 teñen un valor medio para este indicador por debaixo da media provincial e de 
Galicia, pero as diferenzas entre os municipios son significativas, sendo Betanzos e Oleiros os que 
posúen rendas máis altas, por enriba da provincia e comunidade. Por outra parte, os concellos de 
Aranga e Paderne teñen os valores máis baixos para este indicador, como se pode ver na táboa 
exposta a continuación. 

Táboa 23: Renda familiar. 

Renda familiar dispoñible por habitante (€/hab) 

    Concellos Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 

Abegondo 9.990 11.142 12.019 

Aranga 9.459 10.004 11.253 

Arteixo 10.147 11.470 12.344 

Bergondo 12.002 13.333 15.048 

Betanzos 11.220 12.271 13.602 

Cambre 10.796 12.337 13.173 

Carral 10.764 11.616 12.792 

Cesuras 9.897 10.603 11.926 

Coirós 10.012 10.715 12.039 

Culleredo 11.028 12.420 13.410 

Curtis 10.872 11.486 13.110 

Irixoa 9.968 10.497 11.922 

Oleiros 12.204 13.942 14.710 
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Renda familiar dispoñible por habitante (€/hab) 

    Concellos Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 

Oza dos Ríos 10.581 11.393 12.598 

Paderne 9.616 10.713 11.542 

Sada 11.306 12.955 13.351 

GDR-23 10.580 11.649 12.756 

    

Provincia A Coruña 11.288 12.378 13.437 

Galicia 11.833 12.418 13.547 

Fonte: Atlas socioeconómico de Galicia. Caixanova 

Un dos indicadores máis importantes á hora de analizar a calidade de vida é o nivel municipal de 
renda dos fogares. Segundo os datos da táboa seguinte, o territorio do GDR-23 estaba por debaixo do 
nivel da provincia e de Galicia; os valores para este indicador foron descendendo entre o ano 2000 e 
2002, isto tradúcese nunha perda de poder adquisitivo nos fogares, aínda que a renda bruta para eses 
mesmos anos sexa crecente. En canto a diferenzas internas, son similares ás reflectidas nos datos 
máis recentes, situándose Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada cos valores máximos no 
GDR e de novo Aranga, Cesuras e Irixoa coa mínima renda. 

Táboa 24: Renda familiar. 

Renda nos fogares 
       

Concellos 

Renda familiar dispoñible por habitante 
(euros/hab) 

Indicador municipal de renda nos 
fogares. Base 2000 

Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 

Abegondo 7.957 8.174 8.445 96 94 93 

Aranga 6.696 7.450 7.828 81 85 86 

Arteixo 8.772 8.823 8.948 105 101 98 

Bergondo 8.648 8.983 9.154 104 103 100 

Betanzos 9.079 9.495 9.660 109 109 106 

Cambre 9.516 9.583 9.786 114 110 107 

Carral 8.216 8.515 8.947 99 97 98 

Cesuras 6.997 7.400 7.804 84 85 86 

Coirós 8.266 8.570 8.603 99 98 94 

Culleredo 10.026 10.339 10.678 113 110 107 

Curtis 7.391 7.827 8.108 89 90 89 

Irixoa 6.783 7.384 7.792 82 84 85 

Oleiros 9.744 9.972 10.187 117 114 112 

Oza dos Ríos 7.904 8.347 8.722 95 95 96 
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Renda nos fogares 
       

Concellos 

Renda familiar dispoñible por habitante 
(euros/hab) 

Indicador municipal de renda nos 
fogares. Base 2000 

Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 

Paderne 8.039 8.433 8.736 97 96 96 

Sada 9.296 9.479 9.771 112 108 107 

GDR-23 8.333 8.673 8.948 100 99 98 

       

Provincia A Coruña 8.498 8.908 9.292 102 102 102 

Galicia 8.317 8.741 9.117 100 100 100 

Fonte: IGE 2012. 

Outro dos indicadores de tipo económico sobre a calidade de vida dunha poboación é o modo de 
ocupación do territorio destinado ao uso residencial, así obsérvanse diferenzas entre a distribución da 
actual expansión demográfica nos municipios que forman a área urbana e periurbana da cidade de A 
Coruña, existindo un modelo de ocupación diferente entre os municipios máis occidentais (Arteixo, 
Culleredo e Cambre) e os orientais (Oleiros e Sada) principalmente. Nos primeiros predominan as 
residencias primarias en pisos para a poboación de clase media, que teñen dificultades para ter 
acceso a unha vivenda na cidade. Pola contra, nos concellos orientais predominan as vivendas 
unifamiliares habitadas pola poboación cun maior poder adquisitivo, empregándoas frecuentemente 
como segundas residencias. 

Servizos educativos 

Segundo a base de datos do IGE, existen un total de 80 centros que imparten ensinanzas non 
universitarias a varios niveis. Os centros con maior número de alumnos son os situados nos concellos 
de Arteixo, Betanzos, Cambre, Culleredo e Oleiros, aqueles que presentan unha estrutura de 
poboación máis nova (táboa 22). 

Servizos culturais e de ocio 

Táboa 25: Centros de cultura segundo tipoloxía. Datos 2012 

Centros culturais 

       

Concellos Biblioteca 
Casa de 
cultura 

Centro cívico / 
social 

Fogar do 
pensionista 

Museo Teatro / Cine 

Abegondo 1 0 16 0 0 0 

Aranga 0 0 8 0 0 0 

Arteixo 2 1 11 0 1 0 

Bergondo 1 1 7 0 0 0 

Betanzos 1 1 13 0 2 0 

Cambre 3 0 12 1 2 0 

Carral 1 2 8 0 1 0 

Coirós 0 0 4 0 0 0 
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Centros culturais 

       

Concellos Biblioteca 
Casa de 
cultura 

Centro cívico / 
social 

Fogar do 
pensionista 

Museo Teatro / Cine 

Culleredo 1 1 12 0 1 0 

Curtis 0 1 5 0 0 0 

Irixoa 1 0 8 0 0 0 

Oleiros 3 4 17 0 1 0 

Oza-Cesuras 0 1 14 0 1 0 

Paderne 0 0 9 0 0 0 

Sada 0 5 5 0 1 0 

 GDR-23 14 17 149 1 9 0 

Fonte: IGE 2015. 

Servizos sociais 

Os servizos e infraestruturas destinados á infancia e á terceira idade están concentrados nos 
concellos máis urbanos e más próximos a área metropolitana de A Coruña.  

Táboa 26: Centros asistenciais no GDR-23. Datos 2012 

Centros asistenciais 
      

Concellos 
Centro de 

asistencia social 
Residencia de 

anciáns 
Garderías 
infantís 

Albergues 
municipais 

Rehabilitación 
toxicómanos 

Abegondo 0 0 1 0 0 

Aranga - - - - - 

Arteixo 1 0 3 0 0 

Bergondo 0 1 1 0 0 

Betanzos 1 1 2 1 0 

Cambre 0 1 3 0 0 

Carral 0 0 1 0 0 

Coirós 0 2 1 0 0 

Culleredo 2 1 4 0 0 

Curtis 1 0 1 0 0 

Irixoa - - - - - 

Oleiros 1 4 7 0 0 

Oza-Cesuras - - - - - 

Paderne - - - - - 

Sada 2 1 2 0 0 

 GDR-23 8 11 26 1 0 

Fonte: IGE 2015. 
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6.2 Estudo económico. Renda e actividade no territorio. Mercado de traballo 

Na análise da situación económica-laboral analízase o desemprego e os sectores de actividade nos 
municipios que configuran o GDR-23 “Mariñas-Betanzos”. 

6.2.1 Características principais do emprego e desemprego 

Desemprego por tramos de idade 

Táboa 27: Persoas desempregadas por tramos de idade no GDR-23. Datos de decembro de 2014 

Persoas desempregadas no GDR-23   

         

Persoas 
desempregadas 

Homes Mulleres Total 

Nº % % Total Nº % % Total Nº % 

< 25 anos 427 55,03 2,82 349 44,,97 2,30 776 5,12 

25-44 anos 3.348 46,64 22,09 3.831 53,36 25,28 7.179 47,38 

>=45 anos 3.702 51,43 24,43 3.496 48,57 23,07 7.198 47,50 

 Total 7.477 49,34 49,34 7.676 50,66 50,66 15.153 100,00 

Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal. 

Segundo os datos dispoñibles no mes de decembro de 2014, no conxunto de concellos que 
conforman o GDR-23, o número de persoas desempregadas era de 15.153, das cales, o 24,43% 
corresponden a homes de máis de 45 anos, e o 25,28% a mulleres de entre 25 e 44 anos, sendo 
estes os tramos de idade máis afectados polo desemprego. 

Analizando a información para cada concello, encóntranse diferenzas importantes entre os municipios 
localizados en áreas periurbanas e aqueles de carácter máis rural. 

Táboa 28: Persoas desempregadas por tramos de idade por municipio. Datos de decembro de 2014 

Persoas desempregadas 

        

Concellos Total 

Sexo e idade 

Homes Mulleres 

< 25 25 - 44 >= 45 < 25 25 - 44 >= 45 

Abegondo 383 15 65 94 8 99 102 

Aranga 116 5 26 43 4 29 9 

Arteixo 3.190 98 717 766 76 835 698 

Bergondo 543 11 126 143 7 116 140 

Betanzos 1.086 22 253 235 36 305 235 

Cambre 2.127 45 431 547 50 519 535 

Carral 424 11 100 108 3 108 94 

Coirós 127 5 31 42 2 29 18 

Culleredo 2.620 82 588 597 73 713 567 

Curtis 261 7 66 65 6 70 47 
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Persoas desempregadas 

        

Concellos Total 

Sexo e idade 

Homes Mulleres 

< 25 25 - 44 >= 45 < 25 25 - 44 >= 45 

Irixoa 88 3 27 29 2 10 17 

Oleiros 2.470 79 555 578 57 587 614 

Oza-Cesuras 369 19 91 102 9 78 70 

Paderne 172 3 46 44 3 42 34 

Sada 1.177 22 226 309 13 291 316 

 GDR-23 15.153 427 3.348 3.702 349 3.831 3.496 

Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal. 

As dinámicas demográficas inflúen directamente no mercado de traballo, deste modo en concellos 
cunha estrutura de poboación máis nova, a porcentaxe de poboación en situación de traballar é maior 
que a poboación inactiva (menores de 16 anos, pensionistas, incapacitados para o traballo, etc), como 
ocorre por exemplo nos municipios de Arteixo, Cambre e Culleredo; pero unha consecuencia da crise 
actual é que neste tipo de municipios, o número de desempregados en termos xerais, é o máximo do 
territorio do GDR-23. 

Por outra parte, coincidindo cos municipios máis rurais, o envellecemento, emigración e perdas de 
poboación provoca que a poboación inactiva supere á activa, como en Aranga, Coirós, e Irixoa, e 
aínda que o paro nestes municipios sexa o mínimo do GDR-23 en número de desempregados, 
pódese considerar máis problemático se tamén temos en conta que existe unha menor oferta laboral. 

Desemprego por sectores 

Táboa 29: Desemprego por sectores no GDR-23. Datos de decembro 2014 

Desemprego por sectores 

   

Sectores Nº Total % 

Agrario 229 1,51 

Industria 2.213 14,60 

Construción 2.213 13,52 

Servizos 9.725 64,18 

Sen emprego anterior 937 6,18 

 Total 15.153 100,00 

Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal. 

O sector máis afectado é o dos servizos cun 64,18% do total, que como se observa ten o maior 
número de persoas desempregadas, seguidos polo sector da industria cun 14,60% e o da construción 
cun 13,52%. O sector con menos persoas en desemprego é o agrario. 
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Táboa 30: Desemprego por sectores en cada municipio do GDR-23. Datos de decembro 2014 

Persoas desempregadas por sectores (%) 

      

Concello 
Sectores 

Agricultura Industria Construción Servizos Sen emprego anterior 

Abegondo 4,18 19,84 14,36 55,61 6,01 

Aranga 2,59 14,66 19,83 56,03 6,90 

Arteixo 0,91 18,28 16,08 58,43 6,30 

Bergondo 2,58 12,34 13,44 65,93 5,71 

Betanzos 1,29 11,05 12,80 67,13 7,73 

Cambre 0,94 15,28 12,18 65,91 5,69 

Carral 2,59 24,53 16,04 52,36 4,48 

Coirós 3,94 17,32 11,02 61,42 6,30 

Culleredo 1,11 13,55 13,05 65,73 6,56 

Curtis 6,51 15,71 17,24 55,17 5,36 

Irixoa 5,68 9,09 12,50 65,91 6,82 

Oleiros 1,13 11,54 11,26 69,55 6,52 

Oza-Cesuras 3,25 14,09 16,80 59,35 6,50 

Paderne 0,58 25,00 13,95 56,98 3,49 

Sada 2,12 9,77 12,15 70,94 5,01 

 GDR-23 1,51 14,60 13,52 64,18 6,18 

Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal. 

Analizando o desemprego por sectores e para cada un dos municipios, obsérvase que os maiores 
valores en actividades relacionadas coa agricultura alcánzanse en Curtis e Irixoa; no sector industrial 
é Paderne, Carral e Abegondo, por esa orde; a porcentaxe maior de desemprego en construción 
alcánzase en Aranga, Oza-Cesuras e Arteixo; por último no sector servizos son os concellos de 
Aranga, Betanzos e Irixoa, os que posúen os valores máis altos de desemprego. 

Desemprego por nivel formativo 

Táboa 31: Desempregados por nivel formativo. Datos agrupados. Decembro de 2014 

Desempregados por nivel académico, sexo e idade 
        

Grupo Académico Idade (anos) 
Mulleres Homes Total 

Nº % Nº % Nº % 

ATA CERTIFICADO 
DE 

ESCOLARIDADE     

< de 30 anos 328 4,126% 484 6,240% 812 5,170% 

de 30 a 39 anos 358 4,503% 451 5,814% 809 5,151% 

> de 40 anos 1.904 23,950% 2.414 31,120% 4.318 27,491% 

  Total 2.590 32,579% 3.349 43,174% 5.939 37,811% 
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Desempregados por nivel académico, sexo e idade 
        

Grupo Académico Idade (anos) 
Mulleres Homes Total 

Nº % Nº % Nº % 

TITULACIÓN 
ENSINANZA 

OBRIGATORIA     

< de 30 anos 204 2,57% 319 4,11% 523 3,33% 

de 30 a 39 anos 506 6,36% 629 8,11% 1.135 7,23% 

> de 40 anos 1.249 15,71% 1.266 16,32% 2.515 16,01% 

  Total 1.959 24,64% 2.214 28,54% 4.173 26,57% 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL                

< de 30 anos 237 3,01% 187 2,42% 424 2,72% 

de 30 a 39 anos 561 7,06% 388 5,00% 949 6,04% 

> de 40 anos 635 7,99% 530 6,83% 1.165 7,42% 

  Total 1.435 18,05% 1.106 14,26% 2.541 16,18% 

B.U.P / 
BACHARELATO 

SUPERIOR / C.O.U 

< de 30 anos 66 0,84% 57 0,75% 123 0,80% 

de 30 a 39 anos 250 3,14% 147 1,90% 397 2,53% 

> de 40 anos 525 6,60% 362 4,67% 887 5,65% 

  Total 842 10,59% 567 7,31% 1.409 8,97% 

TITULADOS 
UNIVERSITARIOS             

de 20 a 29 anos 178 2,24% 89 1,15% 267 1,70% 

de 30 a 39 anos 433 5,45% 160 2,06% 593 3,78% 

> de 40 anos 508 6,39% 268 3,45% 776 4,94% 

  Total 1.119 14,08% 517 6,66% 1.636 10,42% 

OUTRAS 
TITULACIÓNS                   

de 30 a 39 anos X 0,03% X 0,03% X 0,03% 

> de 40 anos X 0,04% X 0,03% X 0,03% 

  Total 5 0,06% 4 0,05% 9 0,06% 
        

Total   7.950 100,00% 7.757 100,00% 15.707 100,00% 

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. 

Existe unha relación directa entre o nivel formativo e o desemprego, canto menor é este nivel, a 
porcentaxe de paro aumenta. Outro dato importante que se observa é que a niveis de formación 
inferiores, a porcentaxe de desemprego en mulleres é menor que en homes, mentres que a partir do 
nivel de estudios secundarios, os valores invírtense, sendo moito maior o desemprego en mulleres. 

6.2.2 Evolución da situación laboral 

Os datos dos últimos anos sobre a poboación en situación de desemprego, ofrecen un escenario 
diferente respecto ao inicio da década do 2000, os concellos do GDR-23 seguen a tendencia do 
conxunto de Galicia e da provincia co aumento do desemprego a partir do ano 2008, comezando unha 
lixeira recuperación a partir do ano 2013. 

No que se refire á evolución do desemprego, obsérvase un aumento significativo dende o ano 2008 
con 9.311 persoas desempregadas chegando ás 17.050 persoas no 2013. Xa no ano 2014 aparece a 
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primeira recuperación de estes anos, acadando as 15.615 persoas sen traballo (1.435 persoas menos 
que no ano 2013). 

A tendencia da taxa de paro rexistrada en todos os sectores e períodos é lixeiramente ascendente. Os 
concellos con menor aumento do desemprego entre 2010 e 2014 son Paderne, Irixoa e Sada; en 
contrapartida, os concellos cunha taxa de desemprego maior, son os municipios de Coirós e Aranga. 

O sector con máis desempregados é a agricultura/pesca, cunha variación positiva no desemprego do 
28%, aínda que é unha porcentaxe moi baixa comparada coa porcentaxe da variación dos anos 2007 
e 2014, con un 234% no sector da construción, a continuación sitúanse a servizos e a industria. 

Como conclusións: 

-Pódese afirmar que existe unha melloría, sobre todo no sector das persoas sen emprego anterior, xa 
que se contrataron a un maior número de persoas no ano 2014 que no ano 2010. 

-Aínda así, trátase dun territorio con escasos recursos e oportunidades laborais, non obstante é un 
territorio con altas posibilidades de explotación e desenvolvemento pero as iniciativas desenvolvidas 
ata o de agora non son suficientes. 

-Hai unha falta de iniciativas emprendedoras e de formación.  

-Precísase de novas iniciativas para a revalorización laboral tanto da industria presente coma de 
novas oportunidades de negocio. 

- É necesaria a reactivación do sector primario: agricultura, montes. 

No territorio, por parte da Asociación Mariñas-Betanzos, véñense desenvolvendo Programas 
Integrados de Emprego dirixidos á formación e mellora da inserción laboral de persoas 
desempregadas no ámbito da produción agroalimentaria, xa que existe un potencial de xeración de 
emprego no ámbito da produción agroalimentaria e ecolóxica, debido ao aumento na demanda de 
produtos agroalimentarios locais e ecolóxicos. 

7 ANÁLISE SECTORIAL 

Durante a última década, o crecemento económico de Galicia está acompañado dunha serie de 
transformacións entre os que destaca o cambio na estrutura produtiva a favor da construción e os 
servizos, en detrimento fundamentalmente do sector primario, que experimenta unha caída no 
emprego. Esta situación vívese no territorio con grande intensidade, sobre todo na área circundante á 
cidade de A Coruña. A expansión da área urbana supón para os concellos lindantes un factor 
dinamizador da súa estrutura económica e social, dando lugar a un proceso de conurbación do 
territorio do GDR, motivado fundamentalmente por: 

- A atracción que esta ofrece a novos residentes que buscan solo para desenvolver vivenda familiar 
coa oferta económica competitiva. 

- As relacións de cooperación entre A Coruña, cos municipios da súa área metropolitana e os 
lindantes a esta, son cada vez máis importantes. 

- O actual estilo de vida demanda lugares para vivir con boas comunicacións, con calidade 
medioambiental e paisaxística con espazos con baixa densidade edificatoria, con preferencia de 
vivenda familiar, beneficiándose ao mesmo tempo dos servizos e infraestruturas propios dunha 
sociedade de benestar. 

Deste modo, as diferenzas entre os municipios son destacables en canto ao aproveitamento do 
territorio. Algúns deles presentan un marcado carácter rural e aínda ligado a actividades 
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agropecuarias e forestais, como Aranga ou Irixoa; noutros municipios a industria ten un gran peso, 
como no caso de Arteixo, e tamén existen municipios onde o uso residencial e as actividades 
terciarias son as predominantes, como Culleredo, Oleiros e Sada. 

7.1 Sector primario 

O sector primario encóntrase ata o momento en estado de recesión en todo o territorio, descendendo 
nos últimos anos o número de empregados a favor do terciario, sobre todo nos municipios da área 
metropolitana da cidade da Coruña. Ademais existe unha notable influencia da área urbana neste 
sector, o que condiciona os aproveitamentos e usos do chan que en moitas ocasións perden a súa 
valoración como agrícola sometidos a presións urbanísticas, en espera de futuras recualificacións. 

7.1.1 Usos do solo 

No territorio do GDR-23 “Mariñas-Betanzos” segundo os datos do Anuario Estatístico Agrario 2012, o 
solo dedicado a cultivos e prados equivale a un 25% da superficie total,  o 58% é forestal  e un 17% 
está destinado a outros usos (CMRM, 2012). Da extensión forestal, algo máis de tres cuartas partes 
están arboradas. 

Entre os concellos que conforman o territorio existen importantes diferenzas no uso do solo. A 
proporción de superficie dedicada a cultivos e prados é maior en Betanzos, cun 46% do seu territorio, 
(trátase dun valor elevado, provocado posiblemente polo cultivo de vide), a continuación sitúanse 
Irixoa e Oza-Cesuras con máis do 30%. Os concellos con menor superficie agrícola, coinciden cos 
que posúen unha maior ocupación do territorio con fins residenciais, como acontece en Oleiros, Sada 
e Culleredo. 

A maior superficie dedicada a pastos e mato corresponde a Irixoa e Curtis; estes concellos xunto con 
Coirós e Aranga son os que posúen máis superficie forestal de todo o GDR-23. 

Gráfico 2: Distribución de usos do solo no GDR-23. 2012 

 

Fonte: Anuario de estatística agraria 2012 (Datos provisionais). Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. 

Segundo datos do Censo Agrario do ano 2009, en conxunto a superficie agrícola dispoñible per cápita 
no GDR-23 é de 0,15 ha. A FAO sitúa en 0,17 ha per cápita o nivel para os países de ingresos baixos, 
e en 0,37 ha per cápita para aqueles con ingresos altos (FAO, 2011). Ademais, a tendencia é a ir 
reducíndose debido á  contracción da superficie agrícola (-1% no período 2006-2012) e ao aumento 
da pobación (un 8% no mesmo período). Así, no ano 2006 a terra agrícola dispoñible por habitante no 
ámbito do GDR-23 era de 0,17 ha. Evidentemente isto ten influencia directa na formulación de 
calquera estratexia alimentaria local. 

Para analizar a evolución de usos nas últimas décadas, a fonte de datos máis útil para realizar unha 
clasificación do solo con base cartográfica, é o Mapa de Aproveitamentos e Cultivos do Ministerio de 
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Agricultura das edicións de 1980-1990 e 2000-2010. Realizamos unha análise cos datos destes 
mapas segundo a adaptación da lenda do mapa realizado por Corbelle e Crecente (2013) (ver gráfico 
seguinte). 

Gráfico 3: Porcentaxe de usos do solo nos anos 1985 (esquerda) e 2005 (dereita). 

Fonte: Mapa de aproveitamentos e cultivos. 

No gráfico obsérvase unha evolución de usos entre os anos 1985 e 2005 bastante significativa. Cabe 
destacar, ao contrario do que acontece no resto de Galicia, a superficie de mato, que podemos 
equiparar a superficie en estado de abandono, reduciuse de forma considerable a favor da superficie 
improdutiva, que pasa do 2 ao 10%; as frondosas, e sobre todo; as coníferas e eucalipto. Por outro 
lado, a porcentaxe de SAU (Superficie Agraria Útil) do GDR-23 viuse minguado pasando dun 38 a un 
31%. Esta casuística relaciónase cunha característica xeneralizada deste período que é o abandono 
da actividade agraria e gandeira coa consecuente expansión da superficie arborada. O aumento da 
superficie improdutiva relaciónase co crecemento urbanístico destas zonas pola súa proximidade á 
cidade de A Coruña. 

Como conclusión da análise dos usos do solo, vemos como o sector forestal ten unha importancia moi 
relevante na economía local, chegando a ocupar case a metade da superficie. A expansión de 
especies de crecemento rápido, principalmente eucalipto, supón un obstáculo á mobilidade de terras 
agrarias  posto que nalgúns casos, os propietarios de fincas con vocación agraria optan por cultivos 
forestais de quenda curta. Isto supón un grave problema para o desenvolvemento e para a 
conservación da biodiversidade e risco de incendios, xa que os produtores agropecuarios encontran 
graves dificultades para encontrar fincas adecuadas para comezar a actividade ou expandirse. 

7.1.2 Actividade agrícola 

Nos concellos que conforman o GDR-23 “Mariñas-Betanzos”, aínda que existen diferenzas 
significativas entre eles; destaca a superficie de terras labradas destinadas á obtención de produtos 
para o consumo como cereais, hortalizas, froitas, flores, etc., fronte ás terras dedicadas a pastos 
permanentes, especialmente nos concellos de Arteixo, Cambre, e Paderne. 

 As explotacións gandeiras de carne e leite destacan en Abegondo e Curtis, que son á súa vez onde 
se concentra o maior número de explotacións agrícolas do GDR, seguidos de Aranga, Arteixo e Oza-
Cesuras.  

En canto á superficie dedicada á explotación agraria, resulta maior nos concellos de Curtis, Irixoa, e 
Aranga, sendo estes os que posúen máis superficie de terras dedicadas a pastos permanentes, o que 
indica unha actividade gandeira de vacún importante. Algo máis dun 30% da extensión do GDR-23 e 
aproximadamente o 85% da SAU é xestionada por parte de explotacións agrarias recollidas polo 
Censo Agrario de 2009. Non obstante, a metodoloxía do Censo Agrario exclúe da toma de datos ás 
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explotacións de menor tamaño3. Por exemplo, aquelas de menos dunha hectárea de SAU, ou de 
menos de 0,2 ha cando se trate de explotacións de horta ou froiteiras, non quedan rexistradas. Aínda 
que esas explotacións non se consideran relevantes nas análises convencionais do sector agrario 
marcadas por unha visión de mercado, no contexto deste estudo é necesario apuntar esa situación 
dado que o abastecemento a nivel local por parte desas micro-explotacións pode ser significativa. Non 
obstante, considerando ó Censo Agrario a fonte de información máis exhaustiva dispoñible para unha 
caracterización xeral da produción agropecuaria na zona, analizamos a continuación os principais 
datos proporcionados. 

No conxunto dos 15 concellos que integran o GDR-23 o Censo Agrario de 2009 recolle 3.648 
explotacións agrícolas que suman algo máis de 36.000 ha, das cales unhas 24.000 son de superficie 
agrícola útil (SAU). Así, teñen un tamaño medio de 6,6 ha de SAU, moi lixeiramente por riba da media 
provincial. 

Aproximadamente 1/3 da SAU é superficie labrada e os restantes 2/3 superficie de prados, na súa 
maioría de secano. A rega é tamén pouco frecuente no labradío en termos globais, aínda que é 
significativo nos cultivos máis intensivos (horta e ornamentais fundamentalmente). 

Táboa 32: Distribución de cultivos nas terras de labor. Datos 2009 

Distribución de cultivos 

    

Cultivos 
Hectáreas 

totais 
% sobre labradío Comentarios 

Cereais gran 1.792 22,6% 
Predomina o millo para gran, 

en moita menor medida o 
trigo 

Legumes gran 42 0,5% 
Chícharos, fabas, 

garabanzos e lentellas 

Patacas 547 6,9% 
 

Outros cultivos 5 0,1%   

Cultivos forraxeiros 4.965 62,6% Predomina o millo forraxeiro 

Hortalizas 342 4,3% 
Ó aire libre e baixo cuberta 

(unhas 40 ha). Incluído 
cultivo de flor cortada.  

Ornamentais e aromáticas 20 0,3% 
 

Froiteiras 151 1,9% Sobre todo de pebida 

Viveiros 46 0,6%   

Viñedos 25 0,3%   

Total 7.935 
6,7 %  

(Respecto á superficie total da RB)  

Fonte: Censo Agrario 2009.  

Mesmo na superficie a labradío dominan os cultivos forraxeiros para alimentación animal, sobre todo 
co cultivo de millo forraxeiro nos concellos máis gandeiros.  

                                                           

3 Para coñecer o universo poboacional do Censo Agrario de 2009 consultar: 
http://www.ine.es/daco/daco42/agricultura/meto_censoag09.pdf 
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O segundo grupo de cultivo en importancia por extensión ocupada son os cereais gran, con case 
1.800 ha, seguidos das patacas e da horta, que suman 547 e 342 ha, respectivamente. Lembramos 
aquí que estes datos probablemente subestimen a superficie dedicada a horta no conxunto do GDR-
234. Os cultivos máis intensivos en invernadoiro suman unhas 50 ha. 

O máximo de superficie dedicada a trigo atopámolo en Abegondo, Paderne, Carral e Arteixo; en 
cebada, avea e centeo tamén destaca Abegondo e, en menor medida, Carral, Arteixo e Paderne. 
Arteixo e Curtis son os maiores produtores de millo en gran, o que reflicte o seu carácter gandeiro. 

A presenza do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), localizado en Abegondo e 
con máis de 300 ha dedicadas á investigación, -ensaios de alimentación animal e estudos de novas 
especies forraxeiras-, determina en gran parte a elevada superficie dedicada neste concello aos 
cultivos herbáceos. Por outra parte, a contextualización do concello de Carral como unha zona 
tipicamente panadeira explica tamén a presenza do cultivo de cereais nesta zona. 

En canto ao aproveitamento de pataca, destacan Abegondo, Arteixo e Irixoa. Sobre cultivos 
forraxeiros, os concellos de Curtis e Irixoa son os que posúen as maiores superficies; o maior 
aproveitamento de flores e plantas ornamentais atópase en Arteixo e Bergondo, destacando sobre 
todos eles o concello de Paderne. A horta para consumo familiar resulta común en todos os concellos, 
con máis de 40 ha en conxunto dedicadas a este aproveitamento, -cunha presenza maioritaria nos 
concellos de Abegondo, Aranga e Oza-Cesuras-. Pola súa parte, as froiteiras predominan como 
cultivo en Betanzos, seguido de Carral, Paderne e Abegondo, con máis de 70 ha. 

Sobre a produción vitícola, as diferenzas entre os concellos son aínda maiores que no resto de 
aproveitamentos, feito no que a delimitación territorial da I.X.P. “Viño da Terra de Betanzos” xoga un 
papel fundamental. Betanzos e Paderne contan co maior peso neste sector, cultivándose neles o 80% 
das vides da I.X.P. 

Figura 20: Mapa coa delimitación I.X.P. “Viño Terra de Betanzos”. 

 

Fonte: Elaboración propia. Asociación Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos”. 

                                                           

4 Sen ir máis lonxe, non inclúen 42 ha de hortos familiares que as explotacións enquisadas declararon que 
dedicaban a consumo estritamente familiar. 
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Gráfico 4: Explotacións agrícolas segundo OTE.Todas as explotacións (esquerda) e de máis de 12 UDEs5 (dereita). 

Fonte: Censo Agrario. 2009 

Existe unha gran diversidade en canto ás orientacións produtivas (Gráfico 4). Considerando á 
clasificación segundo a orientación técnico-económica6 (OTE), que fai o propio Censo, hai unha 
distribución relativamente homoxénea entre os diferentes grupos.  

Por orde, as explotacións máis numerosas son as mixtas de cultivos e gandería (MIX), as de 
agricultura xeral con cultivos agrícolas diversos (AG), as de vacún de leite (LEIT), as de vacún de 
carne (CARN) e as de horta (HOR). Estes cinco grupos xuntan arredor do 80% das explotacións. Non 
obstante, se nos quedamos só coas explotacións cunha produción superior ós 12.000 €/ano, que 
representan o 28% do total pero aglutinan o 70% da SAU e o 92% das Unidades Gandeiras,  
apréciase que o grupo maioritario é o especializado en leite, que sumado ó de vacún de carne e ó de 
horta representan o 75% das explotacións. As restantes tipoloxías son as gandeiras doutros 
herbívoros, como pequenos rumiantes (OUTHERB), as de policultivo (POLICUL) e as de gandería 
mixta, que combinan rumiantes e granívoros (GANMIX), en xeral de moi pequeno tamaño. 

Analizando a Produción Estándar Total (PET)7, a importancia relativa das diferentes tipoloxías 
concéntrase aínda máis (Gráfico 5) e son tres grupos os que suman o 80%, encabezadas polas 
ganderías de leite (aportan case a metade da PET) e seguidas polas de granívoros (porcos e aves) e 
de horta. 

 

 

 

 

                                                           

5 UDE: Unidade de Dimensión Europea. 1 UDE=1.200 € de Marxe Bruta Estándar (MBS). A Marxe Bruta 
Estándar (MBS) dunha actividade calcúlase sumando o valor de producións e subvencións e detraendo o valor 
de determinados custes específicos dunha hectárea ou cabeza de gando. 

6 Neste traballo fanse as seguintes correspondencias: tipoloxía MIX: grupo OTE  

7
 PET: A produción estándar total dunha explotación equivalerá á suma dos valores obtidos para 

cada característica agrícola multiplicando a produción estándar de Galicia por unidade polo número 
de unidades correspondente. 
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Gráfico 5: Produción Estándar Total (PET) por orientación técnico-económica. 

Fonte: Censo 2009. 

En relación á SAU, como cabería esperar, a situación é parcialmente diferente (Gráfico 6). As 
ganderías de vacún aglutinan a maior parte e suman o 62% das mesmas. As ganderías de leite son 
as de maior dimensión media do GDR-23 con algo máis de 16 ha de SAU por explotación. O seguinte 
grupo é o de vacún de carne, cunha media de 8,8 ha de SAU. No outro extremo están as explotacións 
de horta e cultivos leñosos, que oscilan entre 1,5 e 2,5 ha de SAU media respectivamente. 

Gráfico 6: Distribución de SAU e UTAs por orientación técnico-económica da explotación. 

Fonte: Censo agrario 2009. 

Comparando os datos do Censo Agrario de 2009 e de 1999 (Táboa 33), sobre a superficie dedicada 
ás explotacións agrícolas, obsérvase unha drástica diminución no número de explotacións agrícolas, 
ao igual que na superficie total dedicada a elas, feito xeral no conxunto do GDR-23, agás no concello 
de Abegondo; este descenso é más acusado nos concellos onde se ten observado un maior 
crecemento urbano e residencial nos últimos anos, como é o caso de Oleiros, Sada e Culleredo. Dita 
situación derivou nunha gran diversificación económica para estas zonas, relegando ao sector 
primario a un segundo plano.  

Non entanto, cómpre subliñar que parte dese descenso pode ser debido ó cambio metodolóxico 
sufrido polo Censo Agrario entre ámbalas dúas edicións. En 2009 o tamaño mínimo de explotación 
(indicado con anterioridade) para ser enquisada foi superior ó requirido en 1999, de tal xeito que a 
poboación obxectivo se viu reducida de xeito automático. 
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Táboa 33: Explotacións agrícolas. Número e superficie. Datos dos anos 1999 e 2009 

Explotacións agrícolas. Número e superficie 

 

Concellos 

Número de 
Explotacións 

Superficie agrícola 
utilizada (SAU) (ha) 

Superficie total (ha) 
Superficie/ 

explotación 

1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 

Abegondo 1.146 409 1.876 1.595 3.785 4.346 3,30 10,63 

Aranga 616 297 3.292 3.444 8.593 4.455 13,95 15,00 

Arteixo 931 293 1.509 1.566 3.579 2.182 3,84 7,45 

Bergondo 543 77 335 162 758 227 1,40 2,95 

Betanzos 420 65 246 134 566 199 1,35 3,07 

Cambre 613 148 627 417 1.068 534 1,74 3,61 

Carral 696 241 1.280 861 2.245 1.326 3,23 5,50 

Coirós 363 85 313 211 1.503 600 4,14 7,05 

Culleredo 1.080 129 543 349 2.370 575 2,19 4,46 

Curtis 931 381 4.700 4.698 9.811 5.946 10,54 15,61 

Irixoa 542 199 1.799 1.678 4.671 3.021 8,62 15,18 

Oleiros 435 48 182 102 524 148 8,28 3,07 

Oza- Cesuras 1195 558 3.671 3.249 8.033 4765 6,36 16,78 

Paderne 632 161 672 663 1.666 1.076 2,64 6,68 

Sada 559 55 250 78 605 104 1,08 1,89 

GDR-23 10.702 3.146 21.295 19.207 49.777 29.504 4,84 7,93 

 

Provincia A Coruña 80.947 28.054 201.266 183.032 509.597 282.266 6,30 10,06 

Galicia 270.053 81.174 696.691 647.598 2.041.799 914.853 7,56 11,27 

 

Por outra banda, ao estudar a superficie agrícola utilizada (SAU) en 1999 e 2009, os datos amosan 
que tamén se sufriu un descenso na meirande parte dos concellos, manténdose non obstante en 
Abegondo, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras e Paderne, e incluso aumentando en Aranga e Arteixo, o que 
indica que a base territorial das explotacións agrícolas aumenta nesta última década. 

Comparando os datos que figuran na táboa 34 do Censo Agrario de 1999 cos datos de 2009, 
obsérvase que no cómputo global tense reducido a superficie de terras labradas e terras para pastos, 
ao igual que no conxunto da provincia da Coruña. 

Isto supón un aumento de superficie de monte, do cultivo de especies forestais e doutros espazos non 
agrícolas; os motivos desta situación derívanse por un lado, do abandono de actividades ligadas a 
este sector, e por outro, á presión demográfica en concellos da área metropolitana que demanda solo 
para uso residencial. 
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Táboa 34: Explotacións agrícolas. Distribución da superficie. Datos dos anos 1999 e 2009 

Distribución de superficie (ha) 

 

Concellos  
Total Terras labradas 

Terras para pastos 
permanentes 

Especies 
arbóreas 
forestais 

Outras 
terras non 
forestais 

Outras 
terras 

1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 1999 2009 

Abegondo 3.785 4.346 606 610 1.271 985 1.476 432 2.751 

Aranga 8.593 4.455 470 1.077 2.822 2.367 1.569 3.732 1.011 

Arteixo 3.579 2.182 793 800 717 766 985 1.085 616 

Bergondo 758 227 180 80 155 82 213 210 65 

Betanzos 566 199 161 96 85 39 179 141 65 

Cambre 1.068 534 356 203 271 214 190 251 117 

Carral 2.245 1.326 516 343 764 519 564 401 465 

Coirós 1.503 600 106 73 207 138 806 383 389 

Culleredo 2.370 575 337 212 206 137 1.334 493 226 

Curtis 9.811 5.946 606 1.603 4.094 3.095 1.937 3.174 1.248 

Irixoa 4.671 3.021 331 631 1.468 1.047 1.984 888 1.343 

Oleiros 524 148 105 51 77 51 145 197 46 

Oza- Cesuras 8.033 4.765 811 1.006 2.859 2.244 2.884 1.479 1.515 

Paderne 1.666 1.076 220 429 452 234 863 131 412 

Sada 605 104 173 44 76 33 166 189 26 

 

GDR-23 49.777 29.504 5.771 7.258 15.524 11.951 15.295 13.186 10.295 

Provincia A 
Coruña 

509.597 183.032 64.183 76.299 137.082 106.733 177.452 130.879 99.233 

Galicia 2.041.799 914.853 258.879 199.749 437.812 447.850 605.160 739.947 267.255 

Fonte: Censo Agrario 1999 e 2009. INE 

A pesar dos proxectos levados a cabo de concentración parcelaria nalgún dos concellos da GDR, co 
obxectivo de paliar o sistema minifundista característico de Galicia, a inmensa maioría das 
explotacións presentan unha área arredor das 10 ha.  

 

Cultivos de Interese no GDR-23 “Mariñas-Betanzos” 

Existe unha serie de cultivos que nos últimos tempos están collendo importancia no territorio, e que 
teñen potencial para ser de interese no futuro, como: o trigo do país, o lúpulo, a planta ornamental, a 
horta, ou a fruticultura.  
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7.1.3 Sistema Alimentario Local 

Tal e como se adiantou no apartado de descrición xeral do sector agrario, a gandería ten un papel moi 
relevante no conxunto do GDR-23, tanto por valor da produción agregada como por superficie agrícola 
utilizada e traballo empregado (Gráfico 7). Non obstante, non se pode facer unha correlación directa 
desa importancia sectorial a nivel das principais macromagnitudes co seu grao de integración no 
sistema alimentario local. Precisamente, a súa estrutura fai intuír unha integración da produción 
fundamentalmente a través dos mercados convencionais, que neses sectores (leite, carne de vacún e 
porcino) se artellan sobre todo nos niveis rexional, nacional e mesmo internacional (con máis matices 
no de carne de vacún, no que conviven máis canles de comercialización, diversidade de produto e de 
sistemas produtivos). 

De xeito resumido, a gandería no GDR-23 caracterízase pola presenza dominante do sector vacún de 
leite, e en menor medida o de carne, sobre todo nos concellos de Curtis, Aranga e Oza-Cesuras, e un 
sector de produción porcina intensiva bastante concentrado en Abegondo, seguido cunha menor 
presenza de Coirós e Arteixo.  

As outras producións gandeiras (pequenos rumiantes, aves, etc.), aínda tendo presenza, teñen moita 
menor relevancia tanto en termos de superficie ocupada, valor da produción ou traballo empregado. 
Non obstante, en liña co que se ten apuntado con anterioridade, non por iso son sectores menos 
interesantes á hora de considerar o sistema alimentario local. A súa pequena escala pode permitir 
unha inclusión máis sinxela nas canles curtas de comercialización. O reto está en inventariar, 
visibilizar e coordinar estas pequenas unidades produtivas que, por outra banda, poden amosar maior 
flexibilidade e capacidade de resposta fronte a novas oportunidades de comercialización e mesmo de 
produción con novas especies, razas ou estándares de calidade (razas autóctonas, produción 
ecolóxica, etc.).  Sería o caso da Galiña Piñeira ou a Ovella e Cabra Galegas. 

Gráfico 7: Proporción de número de explotacións (a), SAU acumulada (b), UG acumuladas (C) e UTAs acumuladas (d) por 
orientación técnico-económica. 

 

Fonte: Censo Agrario 2009. 
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Tipoloxía das explotacións 

No conxunto do territorio, os tres tipos de explotacións que predominan son aves, bovino e porcino, 
por ese orden cun 33%, 26% y 17% respectivamente respecto ao total do GDR-23.  

Táboa 35: Número de explotacións por especie. Datos 2009 

Número de explotacións 
         

Concellos Bovinos Ovinos Caprinos 

Equinos 
(cabalos, 
mulas e 
asnos) 

Porcinos Aves 
Coellas nais 
(só femias 

reprodutoras) 
Colmeas 

Abegondo 126 55 8 104 141 258 48 7 

Aranga 203 41 7 57 80 177 34 12 

Arteixo 99 17 4 13 90 173 25 8 

Bergondo 17 6 2 9 14 41 10 0 

Betanzos 14 4 1 9 14 33 5 0 

Cambre 58 15 0 22 32 88 20 1 

Carral 95 32 6 68 98 168 30 8 

Cesuras 200 27 3 77 87 211 27 10 

Coirós 30 16 3 10 30 51 6 1 

Culleredo 37 13 1 11 34 73 14 2 

Curtis 262 34 7 76 114 218 37 10 

Irixoa 103 22 8 33 60 129 36 10 

Oleiros 12 5 0 3 16 25 8 1 

Oza dos Ríos 94 43 21 77 81 175 39 5 

Paderne 45 9 3 8 40 94 19 2 

Sada 8 9 1 3 10 29 4 3 

GDR-23 1.403 348 75 580 941 1.943 362 80 

         

Provincia A 
Coruña 

15.283 3.239 728 2.665 11.717 18.884 3.664 1.130 

Galicia 39.220 12.148 3.356 8.439 30.726 48.847 14.368 3.255 

Fonte: Censo Agrario 2009. INE  

Os concellos de Abegondo, Cesuras, Aranga e Curtis son os que posen o maior número de 
explotacións gandeiras, mentres que Betanzos, Oleiros e Sada son os que menos, como era de 
esperar en municipios más diversificados noutros sectores. 

7.1.4 Fomento asociativo no sector primario 

As cooperativas contribúen moi positivamente na continua modernización do sector agrario galego e 
na súa progresiva adaptación a un mercado cada vez máis amplo, diverso e esixente. Son unha 
ferramenta de gran potencialidade para a reestruturación e modernización do medio agrario galego, 
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intervindo positivamente en todos os seus factores de produción, para alcanzar obxectivos de 
sostibilidade económica e medio ambiental. 

Na defensa e promoción dos intereses das cooperativas, estas pódense asociar libre e 
voluntariamente en unións, federacións e confederacións de cooperativas.  A Unión de Cooperativas 
“Asociación Galega de Cooperativas Agrarias” (AGACA), é a organización máis representativa do 
cooperativismo agrario de Galicia, de toda a súa problemática económica, empresarial e social, así 
como dos socios cooperativistas na súa dimensión humana e profesional. Algunhas das cooperativas 
presentes no territorio están rexistradas na unión de cooperativas AGACA. 

7.1.5 Empresas de primeira transformación 

No territorio contabilízanse un total de 191 empresas relacionadas co sector industrial de manufactura 
de produtos alimentarios, segundo os datos do IGE de 2010; este número de entidades supoñen o 
20,5% das empresas desta tipoloxía da provincia da Coruña e o 6,5% do total galego. 

A maioría das empresas sobre procesado de produtos a partir de carne ou peixe localízanse nos 
concellos de Arteixo, Culleredo, Oleiros e Sada; na fabricación de produtos lácteos destaca Oza-
Cesuras, seguido de Irixoa; Abegondo, Cambre e Carral son os únicos concellos nos que existen 
empresas dedicadas a produtos de moenda e almidóns; na fabricación de produtos de panadería e 
pastas, Carral e Arteixo están na mesma posición, con 22 empresas, seguidos de Betanzos e 
Cambre. 

En canto a produtos para alimentación animal, en Abegondo, Arteixo e Curtis localízanse o mesmo 
número de manufacturas. Pódense destacar as queixerías artesás, as panaderías de Carral e as 
adegas de Betanzos. 

Respecto ás empresas agroalimentarias e a súa situación xurídica, a persoa física é a figura que 
predomina neste tipo de manufacturas; no procesado de verduras e froitas son as sociedades 
limitadas e as cooperativas; no procesado de carne e elaboración de produtos cárnicos, as empresas 
son sociedades limitadas ou anónimas na maioría das ocasións; na fabricación de produtos lácteos é 
a persoa física ou autónoma como titular da empresa ao igual que ocorre no caso de fabricación de 
produtos de moenda e panadería. 

As empresas do sector alimentario do territorio, por norma xeral teñen un tamaño moi pequeno, o 80% 
están entre 1-9 asalariados; destacan as microempresas con 1-2 asalariados, que supoñen algo máis 
do 50%. Das 191 empresas clasificadas neste sector, 33 delas empregan entre 10-49 persoas; so 5 
empresas teñen máis de 50 traballadores. Este pequeno tamaño do sector é nalgúns casos un 
impedimento para a xeración de dinámicas de innovación e mellora tecnolóxica, así como de articular 
melloras para incrementar as producións.  

7.1.6 Produtos Agroalimentarios no territorio 

As características xeográficas e climáticas do territorio propician a existencia dunhas materias primas 
de alta calidade, entre as que destacan especialmente os mariscos das rías, as hortalizas e froitas dos 
seus campos, os peixes de auga doce e salgada, as carnes, a caza e a repostería, produtos que 
definen a gastronomía da zona e a dotan dunha personalidade propia. 

Entre eles podemos destacar algúns que se teñen convertido en emblemáticos de diferentes 
localidades, como a sardiña de Sada, os mexillóns de Lorbé (Denominación de Orixe Mexillón de 
Galicia), o viño e as tortillas de Betanzos, o pan e as empanadas de Carral, os amorodos de 
Abegondo e Carral ou os queixos da zona. 

O territorio das Mariñas continúa a ser a “horta da cidade de A Coruña”, especializando as súas 
producións cara este mercado. Ao longo dos anos, os horticultores foron cultivando e seleccionando 
aquelas variedades que mellor se adaptaron ao entorno, as que ofrecen maior resistencia fronte a 
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pragas e enfermidades e, sobre todo, as máis saborosas, de textura máis agradable e que mellor se 
conservaban unha vez recollidas. Estas variedades locais forman parte do patrimonio colectivo e na 
actualidade están en perigo de desaparición polo emprego doutras variedades comerciais de acceso 
más sinxelo. 

Hai tres tipos de produtos con Denominación de Orixe comúns a todo o territorio galego: “Queixo 
Tetilla”, “Ternera Gallega” e “Lacón Gallego”. Con Denominación Específica xenérica da comunidade 
está presente “Mel de Galicia”, que na zona conta cunha importante representación de apicultores. 
Destaca ademais a Indicación Xeográfica Protexida do “Grelos de Galicia” e, por suposto, a do “Viño 
da Terra de Betanzos”.  

Cómpre tamén destacar multitude de festas, exaltacións e degustacións gastronómicas, repartidas ao 
longo de todo o ano, que, ademais de eventos festivos, teñen por obxecto a promoción dos produtos 
da terra. Moi destacables tamén como punto de venda directa son as feiras e mercados quincenais ou 
semanais que se reparten pola maioría de concellos. 

A continuación amósase unha representación das festas e mercados locais máis relevantes. 

Táboa 36: Feiras e Festas do sector agroalimentario do GDR-29. 

Festas e mercados locais 

 

Concello Nome Data 

Varios concellos Feira de segunda man e troco Anual 

Abegondo Feira do queixo Segundo domingo do mes de febreiro 

Aranga Feira da Castellana Día 3 de cada mes 

Arteixo 
Feira de Arteixo Todos os sábados 

Romería do Porco Celta Maio 

Bergondo 

Feira Industrial, comercial e de artesanía de 
Bergondo- INCOART 

Maio 

Mercado da Horta Todos os luns e venres 

Betanzos 

 

Feira quincenal de Betanzos 1 e 16 de cada mes, en novembro 1 e 30 

Mercado Martes, xoves e sábados 

Feira Franca Medieval de Betanzos Xullo 

Mostra de Viños e Produtos das Mariñas Segundo fin de semana de agosto 

Semana da tortilla de Betanzos Outubro 

Cambre Mercadillo de Cambre Día 2 e  terceiro domingo do mes 

Carral 

Festa do Pan de Carral Maio 

Festa da empanada Setembro 

Feira de Carral Día 4 e 13 e último domingo do mes 

Oza- Cesuras 
Magosto en Oza dos Ríos Novembro 

Festa dos rixós quentes con filloas Xaneiro 

Culleredo Mercadillo de O Burgo Segundo domingo do mes 
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Festas e mercados locais 

 

Concello Nome Data 

Curtis 
Feira de Teixeiro Día 5 e 18 de cada mes 

Feira de Curtis Día 9 e 23 de cada mes 

Oleiros Feira do Mel Primeiro domingo Novembro 

Paderne 
Feira do viño de Paderne Xullo 

Feira  2º domingo de cada mes 

Sada 

Outono de Tapas Outubro- Novembro 

Festa da Filloa- Entroido Marzo 

Feirón de Sada Sábados 

 
Existen unha serie de produtos elaborados no territorio que se poden integrar no Sistema Alimentario 
Local actual ou ben con posibilidades de facelo a curto-medio prazo: queixos e outros derivados 
lácteos, Pan de Carral, Cebola de Betanzos, Viño da Terra de Betanzos, Galiña Piñeira, algas con fins 
culinarios, marmeladas e froita deshidratada, plantas aromáticas ou a mel.  

A Marca de Calidade “Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” como 
instrumento clave para a dinamización do Sector Agroalimentario primario 

Un dos principais atributos con capacidade de outorgar calidade diferenciada a un produto 
agroalimentario é a súa relación co territorio onde ten lugar a produción. Este concepto persegue unha 
conservación dos recursos locais que permita a sustentabilidade económica do tecido 
agroempresarial implicado.  

Figura 21: Logotipo Marca de Calidade “Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

 

Unha das vías dirixidas a garantir a orixe e calidade dun produto son as marcas de orixe, que son un 
instrumento de enorme validez para identificar e poñer en valor as especificidades territoriais.  

Na actualidade, a ADR Mariñas Betanzos está traballando na creación dun selo de calidade con 
capacidade para exercer de paraugas a un amplo abano de produtos e servizos.  

Nun primeiro momento está prevista a incorporación dos pregos de condicións para as producións de: 
viño, produtos hortícolas, lácteos (queixos, leite fresco e xeados) e marmeladas. 
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Recentemente, desde o Organismo Autónomo Parques Nacionais, do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente, tense procedido á inscrición na Oficina Española de Patentes e 
Marcas da marca “Reservas de la Biosfera Españolas”.  

Produción e consumo ecolóxico 

A produción ecolóxica está sometida a unha estrita lexislación e procedementos administrativos que 
complican o traballo dos produtores. Os rendementos alcanzados con este tipo de explotacións son 
baixos, comparados coa agricultura convencional, e con todo, a demanda actual é crecente. A alta 
calidade dos produtos e o respecto polo ambiente xustifican a implantación, apoio e promoción destes 
sistemas produtivos.  

No territorio do GDR-23 existen varias empresas adheridas a este tipo de produción diferenciada que 
se atopan rexistradas no Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA). 

Táboa 37: Agricultura ecolóxica no GDR-23. Empresas e produtos. Datos 2015 

Agricultura ecolóxica 
   

Concellos Nome da compañía Produto 

Abegondo INGACAL - CIAM Lúpulo 

Culleredo Artexana Mondi S.L. Produtos elaborados con estevia 

Aranga Prasanpenelas, S.C. Caprino, vacún 

Arteixo Gabesa, S.A. Vinagre 

Bergondo Agreco Galicia, S.L. Hortalizas 

Cambre Isidro de la Cal Fresca, S.L. Troitas e mexillón 

Cambre  Mar Casal, S.L. Ameixa, berberecho, ostra 

Carral Rodríguez Lado, Ana María Hortalizas 

Culleredo Juan Carlos Vázquez Souto (*) Frutais 

Curtis Casa de Vilarullo, S.L. Hortalizas 

Curtis Finca Bouzón, S.C. Hortalizas 

Irixoa Granxas de Lousada, S.C.  Porcos, años, tenreiros e hortalizas 

Oleiros A Factoría Ecolóxica, S.L. Comercialización industrial de xeados 

Oza-Cesuras Victor Manuel Sánchez Vázquez Hortalizas 

Oza-Cesuras La huerta de Antía (*) Hortalizas 

Oza-Cesuras  Víctor Santamaría (*) Hortalizas 

Oza-Cesuras Labrecos (*) Hortalizas 

Oza-Cesuras Doblespacio Gestión, S.L. Viñedo 

Paderne Orballo Innovaciones Forestales 
Elaboración e envasado de plantas 
aromáticas 

(*) Operadores ecolóxicos en proceso de conversión para a certificación polo CRAEGA. 

Fonte: Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica en Galicia. www.craega.es 

 

http://www.craega.es/
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7.1.7 Aproveitamentos forestais 

Galicia é unha das máis importantes potencias forestais de Europa, cunha superficie forestal arborada 
de 1.343.300 hectáreas, o que representa o 45,4% de todo o territorio galego, segundo o Anuario de 
Estatística Agraria do ano 2008. Noutras fontes de información analizadas como no estudo Recursos 
Forestais de Galicia 2005-2008 as cifras que se manexan son menores, cun total de superficie 
arborada de 1.049.863 hectáreas; estas diferenzas nas superficies pódense explicar coas diferentes 
metodoloxías e escalas de traballo utilizadas, polo que hai que ser prudentes á hora de facer 
comparacións. 

No GDR-23 “Mariñas-Betanzos” existen un total de 66.697 hectáreas de solo con uso forestal (59% do 
territorio), segundo o Anuario de Estatística Agraria de 2008, dos que 51.185 hectáreas son forestal 
arborado (50% do GDR). 

Para o desenvolvemento rural da comunidade galega é necesario o compromiso coa xestión que 
valorice o potencial forestal desde o punto de vista socioeconómico e ambiental. A xestión forestal que 
garanta a multifuncionalidade do monte galego, tense que desenvolver dunha maneira respectuosa co 
medio ambiente, procurar a rendibilidade económica e social beneficiosa e, ademais, marcar o camiño 
do futuro dos montes galegos. 

Montes veciñais 

A cuarta parte do territorio galego, corresponde a monte veciñal en propiedade comunal, xestionado 
por 2.800 comunidades de montes. Esta figura non só ten importancia como sinal de identidade e da 
cultura galega, senón tamén como un indicador económico e produtivo. A achega do monte veciñal 
nas súas funcións social, económica e ambiental debe ser recoñecida, dirixindo o esforzo cara á 
valorización do monte como elemento de creación de emprego e xeración de riqueza, así como de 
unión e benestar da comunidade local. 

A posta en valor non é exclusivamente mellorar a explotación forestal, tamén é importante 
compatibilizar outros usos e aproveitamentos gandeiros, como proxectos silvopastoriles, produción de 
froitos do bosque, cogomelos, etc., potenciar zonas recreativas e rutas de sendeirismo, programas de 
educación ambiental, coñecemento científico, etc. 

No GDR-23 están constituídos 13 montes veciñais, nos municipios de Aranga, Arteixo, Coirós 
Culleredo, Irixoa e Oza-Cesuras, entre todos supoñen 1.571 hectáreas.  

Táboa 38: Montes veciñais rexistrados. Datos de 2015 

Montes veciñais en man común 
   

Concellos Número de montes  Superficie declarada (ha) 

Aranga 3 250,77 

Arteixo 1 21,86 

Coirós 1 125,35 

Culleredo 2 423,85 

Curtis 1 180,51 

Irixoa 3 562,71 

Oza-Cesuras 1 5,78 

GDR-23 12 1.570,83 

Fonte: Anuario de Estatística Agraria. Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia.  
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Ordenación dos montes 

A ordenación dos montes ten por obxecto conseguir a persistencia, o rendemento sostible e o 
aproveitamento dos recursos, dacordo coas técnicas silvícolas adecuadas. Esta planificación analiza a 
compatibilidade dos diferentes usos, definindo restricións e potencialidades do monte, tomando en 
consideración os factores ecolóxicos, sociais e económicos durante todo o proceso. 

En algún dos montes, que forman parte do territorio do GDR-23, realizáronse proxectos de ordenación 
ou plans técnicos de xestión.  

Táboa 39: Proxectos de ordenación e plans técnicos de xestión de montes. 

Proxectos e Plans 
      

Concellos Expediente Nome Superficie(ha) Tipo Data 

Culleredo 150007 Xalo 115,2 
Proxecto de 
Ordenación 

31/10/2003 

Irixoa 150075 Raño 354,22 
Proxecto de 
Ordenación 

11/12/2009 

Oza dos Ríos 150022 Gato 193,5 
Proxecto de 
Ordenación 

06/05/2003 

Fonte: Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia. 2015 

Tense detectado unha gran necesidade de información ao respecto de posibles usos, así como da 
súa propia xestión, mellorando a conexión co Distrito Forestal. 

 
Produción madeireira 

O volume de cortas realizadas no monte galego ascendeu en 2012 a 7,5 millóns de m3, o que 
representa un lixeiro descenso do 2,6% con respecto ao ano 2011. Na provincia de A Coruña, o 
eucalipto e o piñeiro do país posúen o 85% do volume de madeira e supoñen o 80% dos pés maiores; 
no caso do eucalipto, o destino das cortas é para trituración, pero cabe sinalar que nestes últimos 
anos, se empezan a rexistrar novos usos para esta materia prima, os serradoiros galegos empezan a 
fabricar produtos de eucalipto.  

Por outra parte, existe unha gran dependencia de piñeiro do país nos serradoiros da provincia, 
consumindo elevadas cantidades desta especie para manter a súa produtividade, cortando as masas 
con 15-20 cm de diámetro para serra, cando o óptimo para este destino é 30-50 cm; deste modo o 
ciclo desta especie vese comprometido, limítase a súa competitividade obtendo produtos con reducido 
valor engadido. 

 
Industria madeireira 

Segundo o Estudo de Recursos Forestais de Galicia 2005-2008, concluído no ano 2010, a superficie 
arborada na comunidade galega supera escasamente o millón de hectáreas. Esta cantidade é 
significativamente inferior ás cifras que se barallaron a finais dos anos 90 e na publicación do terceiro 
Inventario Forestal Nacional, polo que a subministración a curto prazo da industria da madeira podería 
verse comprometida. 

A industria de primeira transformación caracterízase por unha falta de competitividade, moi ligada ao 
subministro de madeira, outros factores que inflúen: 

-Ausencia dunha silvicultura que mellore a calidade tecnolóxica da madeira (sobre todo do pino e 
frondosas). 
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-Grandes custos de explotación forestal nunha estrutura da propiedade minifundista. 

-Escasa implantación da certificación forestal. 

-Falta de políticas forestais que incentiven a xestión produtiva do monte e proporcione seguridade á 
mesma. 

Segundo a información dispoñible para Galicia, a industria do serrado e de taboleiros estabilízase no 
ano 2010, mentres que o subsector da produción de pasta de celulosa e papel incrementa a súa 
produción e a súa facturación. No territorio do GDR-23 existen máis de 150 empresas dedicadas á 
primeira transformación da madeira. 

Táboa 40: Número de empresas dedicadas á primeira transformación da madeira no GDR-23. 

Tipoloxía de empresas de primeira transformación da madeira 
  

Tipo empresa Empresas 

Serrado e preparado industrial da madeira 38 

Comercio maiorista de madeira e cortiza - Servizos de saca 107 

Comunidades de MVMC ou agrupacións de propietarios 2 

Envases e embalaxes de madeira 1 

Fabricación en serie de pezas de carpintería 3 

Madeiras chapadas, contrachapadas, etc. 2 

 Total 153 

Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia. 2015 

En canto aos resultados para Galicia no ano 2010, a actividade no mobiliario e carpintería segue 
caendo respecto a anos anteriores, motivado polo descenso da construción no mercado nacional e 
por outra parte, o consumo doméstico do moble non mostra síntomas de recuperación. 

 
Viveiros forestais 

No territorio do GDR-23 existen empresas que se dedican ao cultivo de especies forestais cuxo 
destino é a repoboación forestal. Nos viveiros é importante cumprir tres obxectivos básicos: cubrir as 
necesidades de planta forestal en cantidade, que esta teña a calidade axeitada e facelo a un custo 
razoable. 

Táboa 41: Empresas dedicadas ao cultivo de planta forestal para repoboacións no GDR-23. 

Viveiros de planta forestal 
   

Concellos Nome da empresa Lugar 

Aranga Javier Serantes González Montesalgueiro-Muniferral 

Betanzos Angustia A Angustia. Pedro das Viñas 

Cambre O Rego A Pena 

Carral Ártabro Tabeaio 

Sada A Garantía Espírito Santo 

Fonte: Consellería de Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia. 2015 
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Incendios forestais 

Segundo o Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia de 2014 
(PLADIGA 2014), no territorio do GDR-23, os concellos de: Abegondo, Aranga, Arteixo e Curtis están 
clasificados como Zona de Alto Risco de incendios (ZAR). Nas ZAR lévanse a cabo as accións máis 
intensas de vixilancia, disuasión e investigación que no resto de Galicia. 

Os plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais son competencia de cada 
municipio e deben de estar integrados nos Plans de Emerxencia Municipais (PEMU), tal como se 
indica na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

 
Aproveitamento da biomasa 

Tendo en conta a ampla vocación forestal de Galicia, que no caso do GDR-23 o uso forestal supón 
máis da metade da súa superficie total, o aproveitamento da biomasa forestal non madeirable como 
fonte de materia prima e enerxía parece unha boa alternativa. Esta práctica podería mellorar a 
rendibilidade da propiedade forestal, incrementando e diversificando os beneficios, e de forma 
indirecta, reducindo unha serie de inconvenientes na xestión silvícola ocasionados pola gran 
cantidade de restos que se xeran durante as curtas parciais e finais, como a accesibilidade, 
proliferación de pragas ou risco de incendios. 

7.1.8 Aproveitamento cinexético 

O exercicio da caza está prohibido en varios espazos do GDR-23: 

 Embalse Abegondo-Cecebre, no municipio de Abegondo. 

 Embalse de Sabón, no municipio de Arteixo. 

 LIC Es1110007 Betanzos - Mandeo. 

 Brañas de Sada, concello de Sada. 
 

O resto do territorio encóntrase na súa maioría en réxime cinexético común, non existindo ningún 
espazo sometido a réxime especial.  

7.1.9 Sector Pesqueiro 

En Galicia unhas 120.000 persoas viven, directa ou indirectamente da explotación dos recursos 
mariños, pesqueiros, marisqueiros e acuícolas. A pesca sitúase á cabeza do sector primario galego, o 
que representa o 10% do Produto Interior Bruto do noso país e un volume de negocio que supera os 
dous mil millóns de euros. A nosa comunidade é a máis dependente da pesca en toda Europa, pero 
tamén é a primeira frota en importancia da Unión, e o 40% de todo o Estado Español. 

 
Pesca recreativa 

En canto a pesca en augas continentais dentro do GDR-23, o río Mandeo é o principal foco de 
actividade piscícola destacando pola súa riqueza, con importantes cotos de pesca de salmón e troita. 
Outros lugares onde realizar esta actividade son o Embalse de Cecebre, río Lambre, e o río Mero. 

Na seguinte táboa expóñense os tramos vedados de pesca no territorio do GDR-23. 
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Táboa 42: Tramos vedados de pesca. 

Tramos vedados de pesca 

     

Río Concello Límite superior Límite inferior Lonxitude (km) 

Bolaños ou 
Arteixo 

Arteixo A Ponte do Va Desembocadura 3,3 

Encoro de 
Cecebre 

Abegondo e 
Carral 

Viaduto da Autoestrada 
A6  

Liña recta imaxinaria, 
perpendicular ao borde, que 
une o embarcadoiro de Carril 
ca beira oposta (Abegondo) 

3,4 

Río Mandeo Aranga e Irixioa A Ponte de Muniferral 
Antiga Presa de muíño 
denominada Presa do Gas 

1,1 

Río Mendo Betanzos Ponte da estrada N-VI Desembocadura no Mandeo 1,6 

Río Mero Cambre Presa de Cecebre Ponte Galiñeiros 0,34 

Fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia 2015 

Os cotos de pesca existentes relátanse a continuación: 

Táboa 43: Cotos de pesca. 

Cotos de pesca 

     

Nome Concellos Río Categoría Lonxitude (km) 

Cecebre - tramo 1 Abegondo e Betanzos Mero Troita 3,7 

Cecebre - tramo 2 Cambre Mero Pesca sen morte 2,4 

Cecebre - tramo 3 Cambre Mero Troita 5,7 

Lambre 
Irixoa, Miño, Paderne e 
Vilarmaior 

Lambre Reo 6,3 

Aranga Aranga e Irixoa Mandeo Troita 8,8 

Betanzos 
Aranga, Coirós, Irixoa e 
Paderne 

Mandeo Salmón/Reo 11 

Fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia 2015 

 
Actividade pesqueira 

O sector da pesca e do marisqueo da lugar a actividades dinamizadoras que crean emprego e riqueza 
nas comunidades costeiras de toda Galicia, e é indisoluble do patrimonio cultural e ambiental do 
territorio galego.  

Infraestructuras pesqueiras 

A comercialización faise en primeira instancia nas lonxas, estas son os lugares autorizados para levar 
a cabo a primeira venda dos produtos pesqueiros. Galicia conta con 63 lonxas, xestionadas 
xeralmente por confrarías de pescadores. No territorio do GDR-23 existe unha lonxa, a de Sada. 

Nas instalacións portuarias presentes no territorio do GDR realízanse actividades pesqueiras, 
comerciais ou náutico-deportivas. Pódese considerar que existe unha importante rede de pequenos 
portos, tanto pesqueiros coma deportivos que resultan de grande importancia para a supervivencia do 
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sector pesqueiro en moitas das súas poboacións. Tamén constitúen un atractivo turístico da zona pola 
beleza da paisaxe onde está encadrado. 

As confrarías de pescadores son institucións de profunda tradición histórica en Galicia. Na actualidade 
son corporacións de dereito público, dotadas de personalidade xurídica e capacidade de obrar para o 
cumprimento dos fins e o exercicio das funcións que teñen encomendadas, que actúan como órganos 
de consulta e colaboración coa administración na promoción do sector pesqueiro, representando os 
intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector. 

No territorio do GDR-23 están constituídas tres confrarías, dende as que se atenden aspectos 
administrativos e se coordinan os traballos e zonas de marisqueo. Todas elas contan ademais co 
asesoramento técnico da Consellería de Pesca da Xunta de Galicia. 

Táboa 44: Confrarías no GDR-23. 

Confrarías no GDR-23 

   

Concello Confraría Produtos que comercializa 

Oleiros 
Confraría de pescadores de Lorbé Sardiña, xurelo, choco, polbo, pancho, lirio 

Confraría de pescadores de Mera Sardiña, xurelo, polbo, pancho, lirio, robaliza 

Sada Confraría de pescadores de Sada Sardiña, xurelo, choco, polbo. Fábrica de xeo 

Fonte: Guía de produtos agroalimentarios de Mariñas-Betanzos. Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos” 
(2011). 

 

Recursos humanos 

Segundo a información dispoñible do Grupo de Acción Costeira Golfo Ártabro, no seu territorio de 
acción o número total de empregados na pesca e marisqueo é de 537 persoas. De forma aproximada 
estímase que entorno ao 4% dos pescadores e mariscadores galegos pertencen ao territorio do Golfo 
Ártabro. 

Táboa 45: Nº empregos en pesca e marisqueo no GDR-23. 

Nº empregos 

   

Confrarías 
Empregos por actividade 

Marisqueo a pe Pesca 

Sada - 90 

Mera - 40 

Lorbé - 40 

 Total 170 

Fonte: Plan Estratéxico Zonal “Golfo Ártabro” (2008).  

Empresas transformadoras 

Neste sector destacan dous tipos: industria conserveira e industria conxeladora. Ambas constitúen un 
sector fundamental na economía de Galicia, hoxe en día as compañías galegas dominan o mercado 
español e son un referente na Unión Europea. 

O 45% das empresas conserveiras españolas están establecidas en Galicia (67 empresas) e facturan 
o 87% do total nacional. En canto ás empresas de conxelación, Galicia conta con 113 factorías que se 
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dedican a conxelar produtos do mar antes da súa comercialización; a maioría de eles son almacéns 
frigoríficos encargados de procesar e conservar descargas dos pesqueiros. 

A continuación recóllese o número das principais industrias do sector pesqueiro dentro do territorio do 
GDR-23. Segundo o Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro”, hai un total de 5 almacéns frigoríficos 
e 21 empresas de transformación de produtos pesqueiros, incluíndo as industrias conserveiras. 
Destacar a proximidade dunha das grandes industrias conserveiras a nivel nacional “Calvo S.A.”, 
situado no municipio de Carballo, a 30 km da cidade de A Coruña. Esta industria pode absorber parte 
da produción local sobre todo de certas especies por exemplo, berberechos. 

Táboa 46: Número de industrias por municipio no GDR-23. 

Nº industrias 

   

Concello Almacéns frigoríficos Transformación 

Arteixo - 2 

Bergondo - 2 

Cambre 1 2 

Culleredo - 1 

Oleiros - 1 

Sada - 3 

 Total 1 11 

Fonte: Plan estratéxico zonal “Golfo Ártabro” (2008). 

Destas empresas, solo unha delas, Aldeca S.L. situada no municipio de Cambre, se dedica á 
conserva de mariscos e pescado, representando o 1,5% do total galego en canto a empresas 
conserveiras. Os almacéns frigoríficos no territorio representan o 4,43% do total de Galicia. 

Táboa 47: Listado de empresas do sector por concello. 

Empresas 
  

Concello Nome 

Arteixo 
Bajamar Septima S.L. 

Froitomar S.L. 

Bergondo 
Congelados Asturgal S.L. 

ELCESA 

Cambre 

Galixeo S.A. 

Aldeca S.L. 

Porto Muiños S.L. 

Culleredo Coton y Sánchez S.L. 

Oleiros Frioko S.A. 

Sada 

Comercio Internacional Alimentos Mar S.A. 

Demarlosa Lorbé S.L. 

Proinsa (Cetárea) 

Fonte: Plan estratéxico zonal “Golfo Ártabro” (2008). 
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Vendas nas lonxas 

No ano 2011 vendéronse a través das lonxas galegas un total de 183.501 toneladas de produtos 
mariños frescos, o que supuxo unha facturación do sector de 474.846.966,33 €. 

Os municipios costeiros pertencentes ao GDR-23, inclúense na Zona VII (Ámbito Territorial Marítimo-
Pesquero de A Coruña-Ferrol, que vai desde a Punta Langosteira ata o Cabo Prioriño) do ámbito 
administrativo da actividade pesqueira artesanal na provincia de A Coruña. Na táboa seguinte 
expóñense os datos de vendas nestas lonxas desde o ano 2009 ao 2011. 

Táboa 48: Vendas nas lonxas da Zona VII. 

Evolución de vendas nas lonxas do Golfo Ártabro 

       

 Lonxa  
2009 2010 2011 

Quilos  Importe €   Quilos  Importe €   Quilos  Importe €   

A Coruña (Confraría) 11.232,53 129.815,20 9.573,80 146.621,53 29.499,15 331.224,16 

A Coruña (Lonxa Coruña, S.A.) 37.283.515,50 75.320.745,56 38.657.806,90 79.350.128,99 37.461.426,44 79.892.872,64 

Barallobre 52.769,48 515.010,29 37.991,14 410.694,57 79.638,52 683.948,58 

Ferrol 192.520,15 1.341.821,78 221.368,45 1.260.956,57 231.109,36 1.518.190,01 

Miño 5.662,65 42.846,55 13.080,18 66.967,05 13.401,70 66.971,40 

Mugardos 16.864,65 167.130,32 17.843,70 214.884,12 22.461,75 256.405,71 

Pontedeume 16.346,98 141.990,03 27.512,63 270.670,55 43.401,26 398.974,90 

Sada 1.356.353,95 927.788,72 1.494.798,75 1.218.737,66 865.192,30 997.612,04 

       

Total 38.935.265,89 78.587.148,45 40.479.975,55 82.939.661,04 38.746.130,48 84.146.199,44 

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

 

A lonxa de Sada é a segunda en cantidade de capturas despois de A Coruña (Lonxa Coruña S.A.) na 
Zona VII Coruña-Ferrol. Éste é un sector moi dinámico no que a produtividade dos recursos e dos 
prezos flutúan dun ano para outro, e no que emerxen tanto novas oportunidades como ameazas para 
a explotación sostible e a comercialización rendible destes recursos. 

Algunhas lonxas teñen un prezo de facturación moi superior ao nivel de ventas, este fenómeno 
explícase polo alto prezo dos produtos máis vendidos en cada unha delas. Na lonxa de Sada, as 
especies máis vendidas son as sardiñas, xurelo e cabala, que teñen un prezo de venda moi inferior ao 
das demais especies consideradas.  

Iniciativas do sector no GDR-23 

Entre as diversas iniciativas existentes e con interese no sector, pódese destacar: o Mexillón en 
Lorbé, a acuicultura ou a recollida de algas para usos culinarios. 

 

 

 

 

 

http://www.pescadegalicia.com/
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Figura 22: Bateas produtoras de mexilón de Lorbé. 

 

Fonte: www.torredeartabria.com 

7.2 Sector secundario. Industria e construción 

7.2.1 Tecido empresarial 

O sistema empresarial no territorio do GDR-23 “Mariñas-Betanzos” está formado na súa maioría por 
microempresas e medianas empresas, sendo as máis abundantes as que teñen entre ningún e 9 
asalariados como máximo. Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros son os municipios en onde se 
localizan a maior parte das empresas; as zonas máis rurais teñen menos empresas debido a 
dificultades de acceder aos espazos destinados para actividades industriais, como o elevado prezo do 
solo, demora en conseguir as preceptivas licencias, etc. 

Táboa 49: Empresas por número de asalariados. Datos 2013 

Empresas por número de asalariados (%) 
        

Concellos 
% Total 
GDR-23 

Sen 
asalariados 

De 1 a 5 De 6 a 19 De 20 a 99 De 100 a 249 
De 250 ou 

máis 

Abegondo 2,31 69,48 24,71 4,94 0,87 0,00 0,00 

Aranga 0,74 55,45 39,09 5,45 0,00 0,00 0,00 

Arteixo 16,37 63,79 27,01 5,67 2,71 0,44 0,28 

Bergondo 5,74 59,25 26,46 9,48 3,98 0,53 0,13 

Betanzos 7,16 62,54 30,42 4,98 1,41 0,36 0,27 

Cambre 12,76 67,07 25,24 6,01 1,69 0,00 0,00 

Carral 3,16 61,70 29,15 7,02 1,91 0,00 0,00 

Cesuras 0,63 78,49 20,43 1,08 0,00 0,00 0,00 

Coirós 0,73 49,54 33,03 13,76 2,75 0,00 1,12 

Culleredo 15,06 66,71 25,88 5,31 1,78 0,18 0,05 

http://www.torredeartabria.com/
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Empresas por número de asalariados (%) 
        

Concellos 
% Total 
GDR-23 

Sen 
asalariados 

De 1 a 5 De 6 a 19 De 20 a 99 De 100 a 249 
De 250 ou 

máis 

Curtis 2,26 64,99 27,60 5,93 1,48 0,30 0,00 

Irixoa 0,48 70,42 25,35 4,23 0,00 0,00 0,00 

Oleiros 18,88 71,25 24,23 3,56 0,85 0,15 0,00 

Oza dos Ríos 1,30 69,59 26,29 2,58 1,55 0,00 0,00 

Paderne 0,90 67,16 29,85 2,99 0,00 0,00 0,00 

Sada 7,96 66,41 27,76 4,22 1,52 0,08 0,16 

GDR-23 100 65,24 27,66 5,45 1,41 0,13 1,13 

        

Provincia A Coruña - 65,11 28,13 5,06 1,47 0,19 0,06 

Galicia - 63,66 29,53 5,19 1,43 0,16 0,05 

Fonte: IGE 2015. 

Nos polígonos industriais de Arteixo, Betanzos, Coirós e Sada están instaladas grandes empresas, 
que superan a media provincial e a galega; estes municipios vense favorecidos pola proximidade da 
cidade de A Coruña e en outros casos pola situación estratéxica do municipio respecto a 
infraestruturas de alta capacidade. 

Actualmente, neste territorio existen un total de 20 polígonos empresariais concentrando un 
importante número de industrias e empresas que empregan á poboación das zonas urbanas e rurais. 

O Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade de Galicia8 responde á 
demanda de solo empresarial previsto, buscando o reequilibrio na localización de solo en todo o 
territorio galego. Os novos espazos empresariais e industriais que o Plan propón para o GDR-23 
sitúanse nos concellos de Arteixo, Cambre e Curtis.  

Outras áreas empresariais que se encontran en tramitación localízanse en Aranga, Coirós e Oza-
Cesuras. 

Os prezos do solo nestes polígonos son moi elevados na actualidade, o que impide que pequenas 
actividades agroalimentarias poidan atopar solo industrial fácilmente. 

7.2.2 Clasificación do sector secundario 

O importante desenvolvemento industrial do norte da provincia de A Coruña prodúcese no entorno da 
propia cidade de A Coruña, destacando as industrias manufactureiras e da construción. Isto ten unha 
influencia directa no desenvolvemento económico e o tipo de industrias que se encontran no resto do 
territorio da GDR-23, sobre todo nos concellos da área metropolitana.  

Na táboa seguinte, na que se mostra a cuantificación das empresas relacionadas co sector 
secundario, obsérvase un maior dinamismo económico dos concellos máis próximos á área de A 
Coruña. 

 

                                                           

8 DOG 05/01/2012 
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Táboa 50: Clasificación das empresas do sector secundario. Datos 2013 

Empresas sector secundario 
      

Concellos 
Industria 
extractiva 

Industria 
manufactureira 

Subministración de 
enerxía e auga 

Construción Total 

Abegondo 0 40 1 75 116 

Aranga 1 11 0 15 27 

Arteixo 3 292 3 524 822 

Bergondo 1 112 1 167 281 

Betanzos 0 74 0 153 227 

Cambre 0 193 2 313 508 

Carral 2 58 0 107 167 

Coirós 0 13 1 18 32 

Culleredo 0 190 1 366 557 

Curtis 1 30 0 57 88 

Irixoa 0 5 0 12 17 

Oleiros 1 125 0 345 471 

Oza -Cesuras 0 33 0 78 111 

Paderne 1 12 1 28 42 

Sada 0 73 4 198 275 

GDR-23 11 1.261 14 2.456 3.741 

      

Provincia A Coruña 64 5.580 117 13.053 18.814 

Galicia 346 14.109 257 31.927 46.639 

Fonte: IGE 2015. 

O maior número de empresas dedicadas ao sector secundario encóntranse no municipio de Arteixo, 
onde se localiza o parque empresarial de Sabón con máis de 3 millóns de m2 de superficie, 
aglutinando a un importante número de empresas manufectureiras de gran relevancia como son a 
Central Térmica de Sabón, a empresa de ferroaliaxes Ferroatlántica, empresa de produción de graxas 
e fariñas animais Sarval Bio-Industries Noroeste S.A. (antiga Ártabra), etc.  

Outros concellos cunha porcentaxe alta de empresas relacionadas co sector secundario son Cambre, 
Culleredo e Oleiros, onde o que predominan son as empresas dedicadas á construción. Estes 
municipios contan coa maior poboación de todos os concellos do territorio do GDR-23, o que ofrece 
unha idea da importancia que ten o sector da construción. 

7.2.3 Sector agroindustrial 

No territorio do GDR-23 contabilízanse un total de 184 empresas relacionadas co sector industrial de 
manufactura de produtos alimentarios, segundo os datos do IGE de 2013; este número de empresas 
supoñen o 38,6% das empresas desta tipoloxía da provincia de A Coruña e o 7,94% da total de 
Galicia. 
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A maioría das empresas sobre o procesado de produtos a partir de carne ou peixe localízanse nos 
municipios de Arteixo, Culleredo, Oleiros e Sada; na fabricación de produtos lácteos destaca o 
municipio de Oza-Cesuras, seguido de Irixoa; Abegondo, Cambre e Carral son os únicos municipios 
nos que existen empresas dedicadas aos produtos de moenda e amidóns; na fabricación de produtos 
de panadaría e pastas, Carral está na primeira posición con 19 empresas, seguidos de Arteixo con 16 
e de Cambre e Betanzos; en canto a produtos para alimentación animal, en Abegondo, Arteixo e 
Curtis localízase o mesmo número de manufacturas. Pódese destacar as queixarías artesanais, as 
panadarías de Carral e as adegas de Betanzos. 

As empresas do sector alimentario do GDR, por norma xeral teñen un tamaño moi pequeno, o 80% 
están entre un e nove asalariados; destacan as microempresas con dous ou menos asalariados que 
supoñen algo máis do 50%. Das 184 empresas clasificadas neste sector, 32 delas empregan entre 
dez e corenta e nove persoas; só 4 empresas teñen máis de cincuenta traballadores. A pequena 
envergadura do sector é nalgúns casos un impedimento para a xeración de dinámicas de innovación e 
mellora tecnolóxica, así como de articular melloras para incrementar as producións. 

Non existen no territorio espazos de traballo compartido (co-working), nin viveiros ou incubadoras de 
empresas. 

7.2.4 Artesanía 

No que respecta á artesanía, existe no territorio unha ampla gama de actividades artesáns que 
elaboran produtos de gran calidade e especialización, e que combinan os oficios tradicionais con 
outros  máis innovadores que empregan novas técnicas de traballo que favorecen a optimización dos 
procesos produtivos e melloran a calidade dos produtos artesanais. 

Entre as 31 actividades artesanais existentes no ámbito do GDR-23 e integradas en Artesanía de 
Galicia, podemos destacar; o Obradoiro de Gaitas Seivane en Cambre, con gran sona nacional e 
internacional, as tradicionais carpinterías de ribeira en Sada, xunto á ría de Betanzos, a industria 
xoieira de Bergondo, ademais de cantería, ebanistería, bordados, encaixes e tecidos, escultores, 
tallas de pedra, cerámica, xoguetes e bonecos, etc.  

Resulta de interese o baixo número de tendas existentes dentro de Artesanía de Galicia, onde só 
aparece unha dentro do territorio, no concello de Oleiros. A creación desta tipoloxía de comercio polo 
miúdo debería ser promovido dentro da Estratexia de Desenvolvemento do GDR-23 Mariñas-
Betanzos.  

Na seguinte táboa pódese ver a distribución destas actividades de artesanía polos diferentes 
concellos do territorio, tendo especial relevancia as iniciativas existentes en Cambre, Culleredo e 
Sada :  

Táboa 51: Número de artesáns do territorio incluídos en Artesanía de Galicia. Datos 2016 

Número de artesáns do territorio 
    

Concellos Obradoiros Tendas Total 

Abegondo 1 0 1 

Aranga 0 0 0 

Arteixo 2 0 2 

Bergondo 2 0 2 

Betanzos 2 0 2 

Cambre 7 0 7 
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Número de artesáns do territorio 
    

Concellos Obradoiros Tendas Total 

Carral 2 0 2 

Coirós 0 0 0 

Culleredo 4 0 4 

Curtis 1 0 1 

Irixoa 1 0 1 

Oleiros 2 1 3 

Oza-Cesuras 1 0 1 

Paderne 0 0 0 

Sada 5 0 5 

GDR-23 30 1 31 

Fonte: Artesanía de Galicia (http://artesaniadegalicia.xunta.gal/es) 

7.3 Sector terciario 

A estrutura produtiva do sector terciario do territorio do GDR-23 pódese dividir, debido á gran 
diversidade que caracteriza ao mesmo en varios subsectores: comercio, servizos e transporte, 
utilidades públicas, etc. Do mesmo modo, estes subsectores poden englobar a varias actividades. 

Do conxunto de municipios obxecto deste estudo, Oleiros, Culleredo, Arteixo e Cambre son os que 
maior número de empresas posúen relacionadas co sector terciario, seguidas de Sada e Betanzos. 
Do conxunto de actividades englobadas neste sector e para os concellos do GDR-23, o comercio é a 
que maior número de empresas comprende, seguido de actividades profesionais, científicas e 
técnicas, actividades relacionadas coa hostalería e das que teñen que ver co transporte e 
almacenamento. Os concellos de Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros están á cabeza na cantidade 
de empresas dedicadas a este grupo de actividades. 

7.3.1 Comercio 

O comercio é a actividade con maior influencia na estrutura económica do territorio, xa que supón 
case a metade do total de todas as empresas incluídas no sector terciario e é a que xera maior 
número de empregos. 

O territorio do GDR-23 está comprendido na área comercial de A Coruña, considerando este como o 
espazo xeográfico formado polo conxunto de municipios cuxa poboación se sente atraída 
comercialmente polo municipio de maior equipamento comercial da zona, que constitúe o núcleo 
comercial ou cabeceira, neste caso sería o municipio da Coruña. Dentro desta área, Betanzos 
constitúe un centro de gravitación comercial da poboación que habita nas proximidades, por iso é 
unha cabeceira de subárea comercial. 

 

 

 

 

http://artesaniadegalicia.xunta.gal/es
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Figura 23: Mapa de áreas e subáreas comerciais. Datos 2009 

 

Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia 2009. Caixanova 

Analizando os datos de cada municipio sobre tipoloxías de establecementos comerciais, obsérvase 
que, en relación á área empregada para actividades comerciais, Culleredo é o que posúe maior 
superficie en total, seguido de Oleiros, Sada e Cambre. 

No número de establecementos comerciais, Betanzos é o que posúe maior número deles, 
confirmando así a súa figura de subárea comercial, a continuación están Culleredo, Oleiros e Sada. A 
categoría de “resto non alimentación” ten importante relevancia en número de establecementos, por 
estar incluídas unha gran diversidade de actividades: perfumería, farmacia, plantas, droguería, etc. 

7.3.2 Recursos turísticos 

É importante destacar iniciativas levadas a cabo no territorio para dinamizar o sector turístico, como o 
traballo realizado polo GAL “Terra das Mariñas” ao deseñar unha estratexia para este sector na área 
metropolitana de A Coruña (2004-2007). Posteriormente desenvolveuse o Plan de Dinamización de 
Produto Turístico da Área Metropolitana de A Coruña (2007-2012), cuxo ámbito de actuación no GDR-
23 abranguía os concellos de: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, 
Oleiros e Sada. 

Por outra parte, o Proxecto Mandeo (2007-2013) foi un ambicioso programa que tivo entre os seus 
obxectivos a dinamización turística, coa que se promoveu a aparición de novas actividades produtivas 
no medio rural, contribuíndo a xerar renda e emprego e freando o proceso de despoboamento actual. 
Os concellos colaboradores deste proxecto foron: Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, 
Oza-Cesuras, Paderne e Sobrado. 

A gastronomía xoga un papel cada vez máis importante na elección dun determinado destino turístico. 
Sen dúbida a oferta de Galicia en xeral é excelente en canto a materia prima, e neste sentido o 
territorio do GDR-23 destaca en produtos mariños, peixes e mariscos, hortalizas e froitas, sen 
esquecer produtos con forte tradición na zona como os queixos, o pan de Carral e o viño de Betanzos. 

As actividades de restauración (cafés, bares, cafeterías, restaurantes, xeaderías, quioscos, etc.), 
representan o 14% do total das empresas que forman parte do sector terciario do territorio. Deste 
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valor, os principais responsables son os concellos de Oleiros e Arteixo, influenciados pola área da 
cidade de A Coruña e a súa extensión de costa e praia.  

A pesar da diversidade de recursos turísticos existentes no GDR-23 “Mariñas-Betanzos” o turismo 
predominante é o que busca praia, e por conseguinte concéntrase nos meses estivais e nos 
municipios máis poboados e costeiros, onde se rexistra maior cantidade de empresas dedicadas á 
hostalería. 

A oferta total de restaurantes comprende 30.658 prazas, repartidas en 311 establecementos. De eles, 
un 75% son restaurantes de 1 garfo, un 24% son de 2 garfos e menos do 1% son de 3 garfos. 

Táboa 52: Restauración no territorio. Datos 2013 

Restauración  

      

Concellos  Nº establecementos 
Garfos 

Nº prazas 
1 2 3 

Abegondo 9 9 0 0 1.244 

Aranga 3 3 0 0 135 

Arteixo 54 44 9 1 8.471 

Bergondo 20 16 4 0 1.737 

Betanzos 24 19 5 0 1.598 

Cambre 19 16 3 0 2.175 

Carral 16 14 2 0 1.513 

Coirós 6 4 2 0 520 

Culleredo 38 25 12 1 3.190 

Curtis 9 8 1 0 1.148 

Irixoa 2 2 0 0 76 

Oleiros 73 49 23 1 5.456 

Oza Cesuras 7 6 1 0 635 

Paderne 1 1 0 0 40 

Sada 30 17 13 0 2.720 

 GDR-23 311 233 75 3 30.658 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Directorio de Empresas e Actividades Turísticas 2014 (Restauración, 
intermediación turística e profesións turísticas). Xunta de Galicia. 

Ademáis dos anteriores, no territorio  do GDR-23 contamos cun restaurante galardoado cunha Estrela 
Michelin, trátase de “A Estación”, situado no concello de Cambre. A Estación ocupa a cantina e o 
almacén da antiga estación de tren. Conta con entre 12 e 18 mesas nun comedor principal, un 
reservado e terraza en verán. 

A continuación recóllese a oferta de aloxamentos no territorio do GDR-23. En relación aos 
establecementos hoteleiros, existen 26 hoteis que suman 1.995 prazas e 39 pensións con 718 prazas; 
os concellos de Arteixo, Culleredo, Oleiros e Sada son os que concentran o maior número deste tipo 
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de establecementos. En canto á oferta extrahoteleira, que contempla apartamentos, campings, 
albergues e casas de turismo rural, existen un total de 35 establecementos que ofrecen 3.901 prazas. 

Táboa 53: Aloxamentos turísticos no territorio. 

Aloxamentos turísticos no territorio 

       

Concellos  Hoteis Pensións 
Turismo 

rural 
Albergues 

do Xacobeo 
Campings 

Apartamentos 
turísticos 

Abegondo 0 1 2 0 0 0 

Aranga 0 0 0 0 0 0 

Arteixo 8 8 1 0 1 0 

Bergondo 2 2 0 0 8 1 

Betanzos 2 3 0 1 0 1 

Cambre 0 2 1 0 0 0 

Carral 0 2 2 1 0 0 

Coirós 0 0 1 0 0 0 

Culleredo 3 8 1 0 0 1 

Curtis 1 3 1 0 0 0 

Irixoa 0 1 0 0 0 0 

Oleiros 8 4 0 0 2 3 

Oza -Cesuras 0 0 1 0 0 0 

Paderne 0 2 2 0 0 0 

Sada 2 3 0 0 2 2 

 Total 26 39 12 2 13 8 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do Directorio de Empresas e actividades turísticas 2014. Consellería de Cultura e 
Turismo. Xunta de Galicia 

7.3.3 Xeodestinos 

Os Xeodestinos turísticos de Galicia queren ofrecer ao visitante todo o potencial do destino turístico 
de Galicia. 

O desenvolvemento do turismo tamén se logra, implicando aos compoñentes sociais, económicos, 
ambientais e monumentais dunha zona xeográfica determinada. 

Os atractivos radican non soamente na oferta en sí, senon tamén na complementacion dos recursos 
turísticos dun mesmo territorio. Os coñecidos como destinos xeográficos son zonas aptas para recibir 
turismo polos seus equipamentos e polos efectos positivos ambientais, de praia ou interior, ademais 
da cultura local expresada nos seus monumentos; e no caso de Galicia, nas súas festas, costumes e 
etnografía.  

Existe unha interdependencia territorial que articula medio ambiente, elementos históricos, cultura e 
turismo. Existen moitas diferenzas entre as áreas litorais, o turismo rural, as zonas naturais e o 
turismo urbano. Lograr que esas diferenzas se acorten é o obxectivo dos 14 Xeodestinos que Galicia 
ten creado. Unha importante ferramenta que permite crear destinos turísticos especializados.  
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Estes 14 espazos están delimitados dun xeito natural pola súa historia e as súas singularidades.  

En canto ao territorio do GDR “Mariñas-Betanzos”  forma parte de dous Xeodestinos:  02B A Coruña e 
As Mariñas, onde están incluídos todos os concellos do GDR, agás o Concello de Curtis que está 
incluído no 03 Terras de Santiago. 

7.3.4 Club de Produto Turístico “Reservas de Biosfera” 

O Club de Produto Turístico Reservas de Biosfera, é unha iniciativa da Secretaría de Estado de 
Turismo, pertencente ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, que pretende aproveitar as 
vantaxes que pode proporcionar o significado do recoñecemento do territorio como Reserva da 
Biosfera de cara á promoción e comercialización da comarca, os produtos locais e desta figura 
recoñecida internacionalmente pola UNESCO. 

Figura 24: Logotipo Club de Produto Turístico “Reservas de Biosfera”. 

 

Dita estratexia, recolle a testemuña e trata de englobar actuacións realizadas neste territorio, como é 
o caso do Plan de Dinamización do Produto Turístico, o Proxecto Mándeo, así como a promoción do 
xeodestino da Coruña e As Mariñas. 

O método de “Club de Produto Turístico”, xa non é simplemente o uso dun argumento para a 
promoción diferencial dun territorio formado por 17 concellos da provincia da Coruña, senón que a 
estratexia deséñase dende un principio de forma participada, outorgando un máximo protagonismo 
aos xestores dos recursos básicos, que diferencian ao produto final. 

A implantación deste método pretende desenvolver de forma simultánea ademais dunha formación 
práctica e personalizada dirixida aos empresarios que voluntariamente queiran adherirse a este club, 
co fin de que poidan mellorar a competitividade e sostibilidade dos seus negocios comunicando aos 
seus clientes a contribución que fan co gasto turístico ao desenvolvemento sostible das Reservas da 
Biosfera, o apoio ás liñas de comercialización e promoción dos produtos locais, a mellora da 
promoción e difusión dos circuítos curtos de comercialización e das producións locais de calidade. 

Oportunidades para o territorio: 

 Permitirá aos produtores agroalimentarios, empresas de restauración, aloxamentos, 
empresas de turismo activo, etc., coa adhesión ao Club de Produto, conseguir un equivalente 
á Carta Europea de Turismo Sostible. 

 

 Contribuirá á estratexia provincial, xa que permitirá que a única Reserva de Biosfera da 
provincia da Coruña, sexa a primeira de Galicia en incorporarse ó Club de Produto Turístico 
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Reservas de Biosfera, aportando un valor engadido ó territorio, ós seus produtos e ás súas 
empresas. 

 

 Coherencia con outras políticas, como por exemplo, coa promoción dos Xeodestinos. 
 

 Enfoque ao mercado para que sexa rendible: 

A perspectiva estatal facilitará o aproveitamento eficiente dos instrumentos de financiamento para 
acometer a implantación do Club (apoio técnico de TURESPAÑA), e as posibilidades de promoción 
internacional (cooperación entre as administracións implicadas, TURESPAÑA e o sector privado), 
mentres que a implantación a nivel local permitirá a creación efectiva das modalidades turísticas máis 
idóneas que dean como resultado o produto turístico Reservas de Biosfera. 

 Considera as tendencias da demanda: 

Os turistas buscan a vivencia de experiencias únicas, demandando cada vez máis produtos turísticos 
personalizados desenvolvidos en territorios atractivos polas súas paisaxes e o seu patrimonio cultural. 

 Apoio ás liñas de comercialización e á promoción dos produtos locais de calidade, así como 
a formación e o fomento do emprendemento entre as mozas e mozos. 

 

 Baseado nas Reservas de Biosfera para constituír un produto turístico que proporcione 
vivencias: 

A esencia e o factor diferencial do produto turístico Reservas de Biosfera españolas búscase nun 
modo innovador de comunicar o significativo das Reservas, mediante a participación dos empresarios 
de turismo e a poboación local nun produto que propicie a conexión entre turista e habitante. 

 Beneficios para o Sector empresarial turístico 

Os empresarios que participan no Club teñen os seguintes beneficios:  

- Ser recoñecidos a nivel internacional pola demanda. 
- Formar parte dunha experiencia de ecoturismo diferenciada, contribuíndo a conservar a 

natureza. 
- Ter unha mellor comunicación co xestor do Espazo Natural Protexido onde está ubicado 

como empresa. 
- Mellorar a calidade dos seus servizos. 
- Aforrar custes ao mellorar a súa eficiencia ambiental. 
- Optar á promoción pública www.spain.info 
- Formar parte dunha marca común e dunha promoción privada en www.soyecoturista.com 

Contribución ó Desenvolvemento Local: 

 Apoio á economía local e reforzo do vínculo coa poboación 

- Fomentando o consumo de produtos e servizos locais. 
- Aumentando a visibilidade da Reserva de Biosfera entre a poboación local. 
- Creando unha Rede estable de comunicación co sector turístico da zona. 
- Fomentando a contratación de persoal entre a poboación local. 
- Fomento das boas prácticas nos establecementos turísticos, do aforro e eficiencia 

enerxética, sostibilidade dos recursos naturais e patrimoniais… 
- Apoio das empresas a causas locais, cun aumento da participación do sector privado no 

cumprimento dos obxectivos da Reserva. 
- Fomento da Responsabilidade Social Empresarial entre as empresas que se adhiran ao Club 

http://www.spain.info/
http://www.soyecoturista.com/
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7.3.5 Refuxios do Mandeo 

 “Refuxios do Río Mandeo” é unha marca de calidade creada pola Deputación da Coruña no marco do 
Proxecto Mandeo, que ten como principal obxectivo potenciar o turismo rural e gastronómico nos 
municipios que integran esta conca hidrográfica, un privilixiado espazo natural, que está incluído no 
GDR-23 “Mariñas Betanzos” e zona de paso do Camiño Inglés. 

Figura 25: Logotipo Refuxios do Mandeo. 

 

 

Ademais, os Refuxios tamén queren garantir a sostibilidade do territorio no que desenvolven a súa 
actividade, de aí que outro dos obxectivos sexa “sensibilizar á poboación local, profesionais e ao 
público en xeral en canto á necesidade de coñecer, valorar, protexer e o patrimonio natural e cultural 
dos territorio”.  

Nos aloxamentos e restaurantes adheridos á marca “Refuxios do Mandeo”, ademais de nos 
Albergues, existe información da Reserva da Biosfera sobre os recursos do territorio e sobre o 
Camiño Inglés, estando algúns aloxamentos próximos ao Camiño Inglés e prestando servizos aos 
peregrinos. 

7.3.6 Rutas da Reserva de Biosfera MCeTM 

Moitas das Rutas da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo están dentro do 
territorio do GDR 23 e do Camiño Inglés, polo que desde a Asociación Mariñas-Betanzos tense 
buscado o reforzamento e complemento da oferta de rutas co Camiño por excelencia e de sona 
mundial, o Camiño a Compostela. 

Está implatado no territorio un plan de traballo coas rutas existentes no territorio do GDR 23 para a 
súa visita e estudo de campo, para a recompilación, organización e actualización dos contidos e 
posterior publicación no portal WEB DE RUTAS WIKILOC:  

(http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1304308)  

Tamén existe un Programa de Seguimento das Rutas cun Programa de visitas de campo anual, e 
tense creado un foro onde os peregrinos/usuarios poden compartir as súas valoracións da ruta e 
potenciar o feedback. 

Traballo desenvolto pola Asociación Mariñas Betanzos: 

- Coñecer a situación e estado actual das diferentes rutas para elaborar un informe que recolla 
toda a información: necesidades, melloras, etc. 

- Identificar actuacións de mellora da información dos paneis actuais, actualizando a 
información sobre a Reserva da Biosfera (códigos QR, etc.) e en xeral, da sinalización das 
rutas e do Camiño Inglés ao seu paso pola Reserva da Biosfera. 

- Ampliación da información existente referente a cada unha das rutas. 
 

 

 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1304308
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Ruta das Adegas 

A zona amparada pola Indicación Xeográfica Protexida “Viño da Terra de Betanzos” está constituída 
polas terras aptas para a produción de uva dos concellos de Bergondo, Betanzos, Coirós, Miño e 
Paderne, así como das parroquias de Abegondo, Cabanas, Cerneda, Cos, Cullergondo, Leiro, 
Limiñón, Mabegondo, Meangos, Montouto, Presedo, Sarandós, Vilacoba e Viós no Concello de 
Abegondo; das parroquias de Banxoxa, Cis, Cuiña, Mondoi, Oza, Porzomillos, Reboredo, Salto e 
Vivente do Concello de Oza-Cesuras e das parroquias de Osedo e Soñeiro do Concello de Sada, 
todas elas na provincia de A Coruña. 

A comarca de Betanzos está considerada como unha das zonas vitícolas históricas de Galicia, 
atendendo ao seu carácter ancestral e tradicional que se soubo preservar ata os nosos días, 
mantendo un potencial propio e exclusivo que o diferencia do resto das comarcas produtoras de viño 
galegas. 

A denominación de calidade “Viño da Terra de Betanzos” creouse no ano 2000.  Entre as variedades 
deste Viño temos Godello, Agudelo e a autóctona Branco Lexítimo, responsable do carácter diferente 
dos viños brancos desta zona. Nas variedades de uva tinta destacan Mencía, Brancellao e Merenzao. 

Actualmente 6 adegas forman parte desta denominación, existindo no territorio unha ruta turística por 
estas seis adegas. 

Figura 26: Mapa da Ruta das Adegas. 

 
Fonte: elaboración propia. Asociación Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos”. 

 



 

102 

 

Rutas de Turismo Ornitolóxico 

A ornitoloxía é unha parte da zooloxía que estuda a morfoloxía, anatomía, fisioloxía e costumes das 
aves. A súa abundancia, colorido e capacidade para o voo suscitan un grande interese entre os 
naturalistas, afeccionados ou profesionais. O número de persoas interesadas polas aves aumenta día 
a día. 

No territorio de Mariñas Betanzos, podemos destacar entre outras, dúas rutas de interese: 

Ruta Ornitolóxica  “O Bosque Animado”   

Tematización desta Ruta que percorre parte do encoro de Abegondo-Cecebre, Zona de Especial 
Conservación (Rede Natura 2000) e unha das zonas núcleo da Reserva de Biosfera "Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo". 

Esta Ruta é un referente pola forma de interpretar e divulgar as aves e as lendas típicas galegas, todo 
isto nunha zona, as "fragas de Cecebre", onde se inspirou a obra de Wenceslao Fernández Florez "O 
Bosque Animado".  

Ruta Ornitolóxica “Ría do Burgo” 

Tematización do Paseo Marítimo da Ría do Burgo, a través do cal se pode coñecer información sobre 
as aves máis frecuentes de observar, así como información sobre outras curiosidades e procesos 
ecolóxicos típicos desta zona.  

É destacable a riqueza a nivel aves deste espazo, podendo chegar a observarse ata 160 especies 
diferentes de aves ó longo do ano. 

Figura 27: Itinerario Ruta Ornitolóxica “Ría do Burgo”. 

 

Fonte: elaboración  propia. Reserva Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

Ruta do Impresionismo no Xeodestino “ A Coruña e As Mariñas” 

A figura do paisaxista galego Francisco Lloréns foi seleccionada, xunto a outros artistas de enorme 
prestixio internacional, para a valorización turística e intelectual do impresionismo en Europa, co fin de 
que o Consello de Europa certifique as “Rutas do Impresionismo” como Itinerario Cultural Europeo.  

Deste xeito, Francisco Lloréns sería o único pintor impresionista seleccionado a nivel galego e estatal, 
para desenvolver as Rutas do Impresionismo a nivel europeo.  
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Dunha maneira innovadora, ponse en valor as paisaxes impresionistas europeas, a través da Ruta 
cultural deste pintor, artista galego de referencia a nivel internacional.  

Figura 28: Francisco Lloréns (1874-1948). 

 

Francisco Lloréns, é o primeiro pintor español que entraría a formar parte deste Itinerario Cultural, 
sendo a paisaxe de As Mariñas, un dos lugares principais onde se inspirou para realizar a súa obra 
creativa.  

En definitiva a creación desta Ruta do Impresionismo das Mariñas constitúe un gran potencial tanto 
cultural como turístico para o territorio das Mariñas Betanzos, contribuíndo a situar no mapa europeo e 
internacional a marca Galicia, a través da figura do pintor Lloréns e a súa obra nas Mariñas.   

Ademais, dinamizase o Xeodestino e as actuacións deste proxecto constitúen un recurso pedagóxico- 
social, non só para o perfil dun turista europeo (Posta en valor do Itinerario Cultural do Impresionismo 
en Europa), senón tamén para a comunidade educativa, a cidadanía local, asociacións culturais e 
medioambientais.   

7.3.7 O Camiño Inglés como elemento a potenciar 

O Camiño Inglés realizábano os peregrinos que chegaban a Galicia a través do mar dende os portos 
do Báltico, Países Escandinavos, Países Baixos, Flandes, norte de Francia e, sobre todo, do Reino 
Unido e Irlanda. Dende os portos de Ferrol ou Coruña comezaban a súa marcha a pé ata Santiago. 

A utilización da vía marítima xustifícase por ser unha ruta máis rápida e económica que a feita por 
camiños de terra, aínda que non estaba exenta de perigos polo risco de naufraxios e ataques dos 
piratas, que nesas épocas proliferaban polas rutas comerciais. 

A ruta terrestre conta con dous tramos diferenciados segundo o camiño polo que se queira partir: 

 Tramo de Ferrol-Santiago de Compostela (120,4 km): transcorre por Narón, Neda, Fene, 
Cabanas, Pontedeume, Miño, Santuario de Nosa Señora do Camiño (onde se cruza co 
Camiño que ven de Oviedo), Betanzos, Abegondo e Bruma (Mesía) onde se une co tramo de 
A Coruña para continuar ata Santiago. 

 Tramo de A Coruña-Santiago de Compostela (74,7 km): pasa por O Burgo, Cambre, unha 
variante, a outra por Alvedro (é a principal), Carral, Abegondo, Bruma (Mesía), Ordes, A 
Igrexa (Oroso), Sigüeiro e Santiago. 
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Existe un potencial aproveitamento do patrimonio,  cuxa xestión -realizada de maneira sustentable- é 
compatible e beneficiosa para a súa preservación e mantemento. Por iso é necesario aproveitalo 
correctamente. 
 
Os camiños de Santiago -distinguidos como embaixadores da Marca España- son un exemplo de que 
promocionar adecuadamente o Camiño necesariamente implica o coidado e respecto da contorna do 
que dependen os negocios ligados ao turismo. Unha boa xestión ten unha repercusión positiva sobre 
o medio rural, xerando dinamismo económico e  reforzando a creación de postos de traballo. Porque o 
turismo é un sector estratéxico na xeración de emprego, e de riqueza. Por iso, a interiorización social 
da importancia do patrimonio é un elemento crave no éxito da industria turística, e consecuentemente 
a mellor estratexia para protexelo e mantelo. 
 
Nos últimos meses do  2014 a Deputación da Coruña realizou un estudo que tiña como obxectivo 
detectar as actuacións que poderían acometerse ao longo do Camiño Inglés para potencialo, e para 
iso contouse coa colaboración da asociación International National Trusts Organisation (INTO), da que 
forma parte a entidade sen ánimo de lucro "Tesouros de Galicia"  e que ten como finalidade a 
protección do patrimonio e a promoción dos destinos turísticos sustentables. 

Os expertos de INTO recomendaron como accións para levar a cabo ao longo da ruta, a mellora da 
información, mencionándose explicitamente os sinais, que deberían incluír ademais datos sobre as 
distancias percorridas e restantes ao final de cada etapa. Tamén se suxire a dispoñibilidade de datos 
históricos con tradución ao inglés, a mellora de información e señalética así como a incorporación de 
códigos QR que remitan á información contida na internet sobre o camiño co fin de promocionar a 
ruta. Nun segundo lugar,  INTO propón a adaptación da ruta a un trazado rural, con menor presenza 
do asfalto e melloras en materia de limpeza.  

Por último tamén se suxiren actuacións paisaxísticas en diferentes puntos do percorrido, facilitando un 
sistema de reservas para peregrinos, con información de posibles hospedaxes ante a eventualidade 
de que os albergues non estean dispoñibles. 

Aos membros da National Trusts expúxoselles  a oportunidade de realizar suxestións en relación co 
Camiño Inglés, que van desde a conveniencia de contar a historia dos peregrinos (os modos de facer 
o camiño, as dificultades ou as comidas de cada época, os riscos, etc.) ata a explicación da 
arquitectura tradicional  e outros aspectos culturais como a música, os costumes ou a gastronomía e 
mesmo a creación dun museo sobre esta ruta. Desde INTO destácanse como valores importantes do 
Camiño Inglés o feito de que sexa unha ruta non masificada, orixinal e que se pode realizar en só 
cinco días. Ademais, insisten na conveniencia de manter programas de actuación a medio ou longo 
prazo e de sensibilizar á poboación dos lugares polos que pasa o camiño “para que se convertan en 
protagonistas, mantedores e promotores dos produtos locais”. 

Un aspecto destacable do estudo, é que tras Betanzos, que resultou o lugar máis citado de forma 
espontánea como o máis interesante da ruta -excluído Santiago- é Ferrol o que ocupa o segundo 
lugar. No terceiro recibiron idéntica porcentaxe de contestacións Pontedeume e a natureza do camiño. 
 

7.3.8 Outros programas no territorio 

Programa Mandeo 

Dende o seu nacemento a 700 metros de altitude nos picos da Cova da Serpe no concello de 
Sobrado, o río Mandeo percorre máis de cincuenta quilómetros ata chegar á súa desembocadura na 
fermosa ría de Betanzos, onde se une co río Mendo. O tramo inferior do Mandeo está catalogado 
como espazo natural protexido, ao estar integrado na Rede Natura 2000. 
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A superficie de actuación deste proxecto estaba delimitada pola cunca hidrolóxica do río Mandeo que 
abarca dez concellos da provincia da Coruña: Aranga, Bergondo, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, 
Irixoa, Oza dos Ríos, Paderne e Sobrado, o que suma unha poboación total de 40.033 habitantes ou 
posibles beneficiarios. Este dato supón o 1,44% da poboación total de Galicia. Todos os concellos, 
agás o Concello de Sobrado, están incluídos no territorio do GDR 23 Mariñas Betanzos. 

Dentro desta área de actuación existe, ademáis, un amplo territorio catalogado como zona protexida 
pola Rede Natura 2000 de Galicia. A superficie, que se extende polo tramo inferior do río, abarca unha 
extensión de 1.020 ha. dentro dos concellos de Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Paderne 
e Oza dos Ríos. É un espazo de gran valor natural, cultural e paisaxístico pero con importantes 
déficits e riscos ambientais a corrixir. 

Consciente do importante patrimonio ambiental e cultural desta cunca, a Deputación da Coruña iniciou 
un programa piloto exportable a outras cuncas para potenciar o desenvolvemento sostible, utilizando o 
propio río como elemento integrador e dinamizador. 

O obxectivo principal do proxecto era potenciar o desenvolvemento sostible da cunca do Mandeo, 
utilizando o propio río como elemento potenciador e dinamizador da área. O recurso "auga" era o 
punto de partida e eixe unificador de todo este proxecto de rexeneración e recuperación ambiental. 

Actuacións 

Acadar os diferentes obxectivos parciais do Proxecto Mandeo supuxo desenvolver a curto, medio e 
longo prazo unha ampla lista de actuacións. Os organismos políticos e sociais implicados 
concentraron estas actuacións en tres áreas que, á súa vez, estaban subdivididas en actividades con 
entidade propia: 

 
1. Optimización dos usos da auga, a través da que se fomentou un modelo sostible do consumo do 
recurso "auga". 

2. Dinamización turística, coa que se promoveu a aparición de novas actividades produtivas no 
medio rural, contribuíndo a xerar renda e emprego e freando o proceso de despoboación actual. 
 
3. Educación e formación ambiental, para incrementar o coñecemento ambiental a todos os niveis e 
concienciar e sensibilizar a sociedade sobre a riqueza e valores da cunca do Mandeo. 

Máis información: http://www.riomandeo.com/Index.php?s=18&cat=s 

 
Plan de dinamización do Produto Turístico de A Coruña 

O Plan de Dinamización do Produto Turístico de A Coruña e Área Metropolitana, desenvolveuse a 
través dun Convenio de Colaboración subscrito no ano 2008, entre o Ministerio de Industria, Turismo 
e Cultura, a Secretaria Xeral de Turismo da Xunta de Galicia, o Concello de A Coruña, O Consorcio 
de As Mariñas (Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada) e 
a Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería de A Coruña. 

Este Plan foi no territorio un punto de inflexión na xestión turística dos concellos que conforman o 
destino turístico, permitindo unha maior cohesión entre os municipios da zona e formando un único 
destino conxunto a través do cal os visitantes integren a súa estancia na visita aos Concellos do 
Consorcio de As Mariñas, concellos coincidentes co territorio do GDR 23 Mariñas Betanzos. 

A finalidade deste Plan era aumentar a actividade turística nos dez municipios implicados e os 
rendementos que a actividade xeraba. Un dos obxectivos do Plan era acadar que a oferta turística 
deste territorio fose competitiva e sostible. 

http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1001&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1002&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1003&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1004&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1005&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1006&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1007&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1008&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1009&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/index.php?nivel=4&idnivel=1010&s=19&cat=s
http://www.riomandeo.com/Index.php?s=18&cat=s
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Para a consecución destes fins o Plan concretouse na realización de actuacións co obxecto de acadar 
os seguintes obxectivos: 

- Aumento da calidade dos servizos turísticos do destino. 
- Mellora do medio urbano e natural dos municipios. 
- Ampliación e mellora dos espazos do uso público. 
- Mellora dos servizos públicos. 
- Aumento, diversificación e mellora da oferta complementaria. 
- Posta en valor de recursos turísticos. 
- Creación de novos produtos. 
- Sensibilización e implicación da poboación e axentes locais nunha cultura de calidade. 

 
Este Plan de Dinamización contou cun orzamento de 3.990.000 euros, financiado conxuntamente polo 
Ministerio de Cultura e Turismo, a Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, o Concello 
de A Coruña e o Consorcio de As Mariñas. 

Máis información: http://www.amcoruna.com/index.php 

 
Turismo Industrial Provincia de A Coruña 

Proxecto da Deputación de A Coruña e o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo a través da EOI, 
cofinanciado pola Unión Europea a través dos Fondos FEDER.  

Ten por principal obxectivo incentivar e dinamizar ás empresas do sector industrial e turístico da 
provincia de A Coruña a través dunha serie de accións e desenvolvementos tecnolóxicos innovadores. 
Posta en marcha dunha oferta turística industrial capaz de dar satisfacción aos intereses dos 
visitantes que buscan un turismo de experiencias. 

Esta iniciativa consiste nunha selección de pemes industriais e turísticas da provincia de A Coruña, en 
onde están participando moitas pemes do territorio do GDR 23 Mariñas Betanzos, procedendo ao 
deseño dun produto turístico capaz de representar e aglutinar ás empresas industriais e as empresas 
turísticas a través de eixes temáticos que permitan configurar unha oferta industrial coherente.  

O núcleo central deste proxecto é o desenvolvemento dunha nova Plataforma Tecnolóxica “Turismo 
industrial provincia de A Coruña”. Portal web que permite a promoción de toda información turística , 
puntos de interese para os visitantes e das empresas do sector turístico industrial que aportan valor 
ao destino. Un segundo compoñente desta Plataforma tecnolóxica son as aplicacións para teléfonos 
móbiles.  

Dentro do territorio do GDR-23 existen diferentes rutas que se atopan dentro de dous dos eixes  
temáticos deste proxecto. Así, a ruta principal que atravesa o territorio está englobada no eixe de 
“Reinventando a alimentación”, composta por diversos percorridos desde a costa ao interior da 
provincia da Coruña: 

Doces e lácteos do Mandeo (concellos de Aranga e Curtis dentro do GDR-23; Sobrado e 
Mesía) 

A través desta ruta pódese coñecer un produto tan doce como innovador, a estevia, e visitar centros 
etnográficos onde coñecer a historia de importantes actividades produtivas da zona: 

-Artexana Mondi: é unha empresa que nace no ano 2012, situada na Reserva da Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo. Dedícase á produción, recolección, secado, envasado e distribución 
da estevia, así como á elaboración de bixutería en coiro e xabón natural. Está tamén implicada na 
difusión e divulgación das propiedades da estevia e dispón de tenda física e en liña, onde se ofrece 
unha ampla gama de produtos. 

http://www.amcoruna.com/index.php
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-Centro etnográfico do Mandeo: o Centro de Formación e Interpretación dos valores etnográficos do 
Mandeo persegue, como indica o seu nome, unha dobre función: formativa e divulgativa. O edificio 
recibiu unha Mención de Honra no Premio Internacional de Arquitectura Barbara Cappochin en 2013, 
e o centro conta cunha museografía interactiva, posto que vai dirixido fundamentalmente aos mozos. 
Por exemplo, existen instalacións de realidade aumentada para visitar un campamento romano.  
Entre os elementos do patrimonio cultural da súa contorna, cuxa difusión é un dos obxectivos do 
centro, hai que destacar o Mosteiro de Sobrado dos Monxes ou o Campamento Romano de Cidadela. 

A artesanía da cervexa galega (concellos de Betanzos e Sada) 

Un percorrido para acercarse á reinvención da tradición e á historia da cervexa artesanal galega nesta 
comarca que tan unida estivo a este produto, agora reinventado. Por unha banda, na localidade 
mariñeira de Sada, pódese aproveitar para realizar algunha actividade náutica no seu importante porto 
deportivo, e na que tamén se poden descubrir os detalles do proceso de fabricación artesanal da 
cervexa. 

 En Betanzos, pódese realizar a Ruta do Lúpulo e a cervexa galega, na que se mostran unha chea de 
historias relacionadas coa vinculación deste territorio co cultivo deste produto. Tamén nesta vila 
medieval pódense percorrer as rúas empedradas, dedicadas a oficios tan tradicionais como a 
ourivaría: 

-Porto deportivo de Sada: a súa dársena deportiva, a máis grande de toda Galicia, conta con 1.300 
amarres para albergar embarcacións de ata 25 metros de eslora. 

-Bandua Beer: empresa situada no Porto de Sada, que elabora a cervexa artesanal BANDUA. 
Caracterízase por non empregar aditivos químicos nin proceso de pasteurización ou filtrado. A visita 
ás súas instalacións permite coñecer o proceso de elaboración desta cervexa artesanal. 

-Lutega: Lúpulo Tecnoloxía de Galicia, Sociedade Cooperativa Galega, é unha empresa situada no 
concello de Betanzos, que traballa na reimplantación do cultivo do lúpulo en Galicia, na súa 
transformación e comercialización entre os principais produtores nacionais de cervexa. Realiza visitas 
guiadas gratuítas baixo petición previa, de marzo a outubro (coincidindo cos días de labores agrarias: 
poda, esqueixado, trepado con pardalera e colleita; participando nas tarefas en práctica). 

-Centro histórico de Betanzos: a cidade histórica de Betanzos, encaixada entre os ríos Mendo e 
Mandeo e ao final da ría do seu mesmo nome, conta cun amplo patrimonio tanto natural (Reserva da 
Biosfera As Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo, Zona de Especial Conservación Betanzos-
Mandeo) como cultural (están declarados Ben de Interese Cultural o conxunto do centro histórico, as 
murallas, o Parque de O Pasatempo e outros edificios). 

-Anarosetón: ubicada no casco histórico de Betanzos, esta empresa de ourivaría é famosa pola súa 
coñecida colección de rosetóns do románico galego, así como polo seu Rosario de Castañas 
(elaborado en cobre, e que reproduce o rosario de castañas cocidas que levaban outrora colgando ao 
pescozo os nenos o 1 de novembro, día de Todos os Santos), e o amuleto da Castaña da Envexa. As 
súas pezas son elaboradas principalmente en prata de lei, a demanda e realízanse seguindo métodos 
artesanais. 

Tradición e innovación na mesa (concellos de  A Laracha; A Coruña; e dentro do GDR-23 
Arteixo, Cambre, Carral e Culleredo) 

Neste percorrido pódese coñecer como se elaboran algúns dos produtos máis tradicionais e 
recoñecidos deste territorio: patacas e churros artesanais, pan de Carral.., e a evolución dos seus 
procesos de elaboración ao longo do tempo, á vez que se poden descubrir outros máis innovadores, 
como as algas , máis recentes nas cociñas: 
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-Bonilla a la vista: esta empresa é toda unha institución no seu segmento de mercado, tanto en Galicia 
como fóra dela. A fábrica situada no polígono de Sabón, en Arteixo, permite coñecer máis a maneira 
artesanal na que se elaboran os seus produtos (patacas, churros), tal e como viñan facéndoo os seus 
antepasados. O esmerado coidado nos procesos de produción fai desta empresa unha visita de 
indubidable interese. 

-Muíños de mareas de Acea de Ama: datados no século XII, son os máis antigos do seu tipo en 
Galicia, aínda que sufriron numerosas reformas ao longo da súa existencia. Están hoxe plenamente 
inmersos no tecido urbano de O Burgo, aínda que conservan todos os seus elementos, albergan salas 
de exposicións sobre o mundo dos muíños e un museo dedicado a Andrés Pan Vieiro, alcalde de 
Culleredo na década de 1920 e promotor dunha fábrica industrial de fariña, situada preto dos muíños 
e dedicada hoxe a edificio multiusos. 

-Antiga fábrica de Cros: a fábrica química Cros, creada a comezos do século XIX en Cataluña, 
expandiuse extraordinariamente na época da Primeira Guerra Mundial, abrindo novos 
establecementos industriais en diversas cidades españolas. No caso de O Burgo (Culleredo), xunto á 
ría do mesmo nome, construíuse en 1931 unha fábrica de superfosfatos de cal para uso como 
fertilizantes. 

-Panadería da Cunha: está situada en pleno Camiño Inglés de Santiago no municipio de Carral, onde 
se elabora o famoso Pan de Carral coñecido xa desde o s. XVIII pola súa boa calidade. Na 
elaboración dos seus produtos empregan técnicas artesanais tradicionais e materias primas da mellor 
calidade, como as fariñas do país moídas no seu propio muíño de pedra a partir de cereal procedente 
tanto de cultivo propio como dos agricultores da zona. 

-Conxunto etnográfico dos muíños da Costa da Égoa: este conxunto está formado por catorce muíños 
en torno ao curso do río Abelleira, vinculados fundamentalmente á moenda de trigo para o pan. 
Ademais da beleza da paisaxe, o conxunto é moi interesante polo seu valor didáctico, xa que se 
poden distinguir tres secuencias de muíños (de máis antiga a máis moderna) ata acabar nos restos 
dunha pequena fábrica de luz, o que posibilita comprobar a evolución e as técnicas utilizadas neste 
tipo de instalacións. 

Outra das rutas que atravesa só algún dos concellos que conforman o territorio do GDR-23 atópase 
dentro do eixe “Construíndo o cotián”, desta só dous percorridos pasan por puntos concretos do 
territorio: 

Cerámica do antigo olimpo celta (concellos de Sada, A Coruña, Carnota, Muros, Porto do Son) 

Dentro do territorio do GDR-23, no concello de Sada, pódese visitar: 

-Cerámicas O Castro de Sargadelos: a cerámica de Sargadelos presenta un amplísimo catálogo de 
formas, motivos, relevos e cores exclusivos, desde completas vaixelas a figuras decorativas e xoias 
de deseño orixinal. Sargadelos mantén unha permanente actividade creativa e innovadora desde a 
súa fundación, na que tenta incorporar os mellores creadores contemporáneos e as últimas 
tendencias do deseño industrial. 

Mosaico da industria textil (concellos de Vimianzo, Camariñas, Zas, A Coruña; Cambre, Oleiros 
e Sada dentro do territorio) 

A través deste percorrido pola industria e os recursos da provincia da Coruña pódese coñecer a 
historia da súa actividade téxtil, sector de extensa tradición dentro da estrutura empresarial galega, e 
no que conviven a día de hoxe grandes empresas de ámbito internacional con pequenos talleres 
artesáns especializados na recuperación de tecidos e que traballan con métodos tradicionais: 
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-Belategui Regueiro: é unha empresa situada en Cambre especializada no deseño e fabricación de 
complementos de moda e fogar elaborados artesanalmente en teares tradicionais utilizando materias 
primas de alta calidade (liño, seda, alpaca...). 

-Marina Seoane Ilustracións & Artesanía: Marina Seoane, veterana ilustradora e artesá, destaca polas 
súas ilustracións, que foron publicadas en numerosas editoriais ao longo de 35 anos, e a súa 
artesanía de autor. Traballa pezas de creación única cos materiais máis diversos e naturais: 
marionetas, tapices, colares, bixutería...Ademais, no seu taller, pretende introducir a persoas de todas 
as idades, incluídos nenos, no mundo da creatividade e a artesanía a través de diferentes talleres 
enfocados a familias. 

-Náutica Cadenote: é unha empresa náutica con máis de 20 anos de experiencia, situada na mariña 
Sada. Entre as súas actividades destacan a escola homologada para titulacións e Escola de Oficios 
Náuticos,  excursións pola ría en veleiro, ou o taller artesanal de fabricación de velas. 

Máis información: http://turismo.dicoruna.es/industrial/es 

 

Mar de Sada 

 “Mar de Sada” é un proxecto subvencionado polo Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro” e 
promovido polo Concello de Sada no ano 2015, enfocado a fortalecer o vínculo entre o mar e o 
interese turistico. O proxecto estaba aberto á participación de calquera establecemento hosteleiro, 
empresas do sector turístico relacionadas co mar e aqueles emprendedores que estaban barallando 
unha idea de negocio relacionada co mundo do mar. 

Máis información do proxecto: http://mardesada.com/mar-de-sada/ 
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1. ANÁLISE DAS NECESIDADES DE DESENVOLVEMENTO E POTENCIAL DA ZONA DE 
ACTUACIÓN   

A partir da realización da análise territorial, da experiencia da Asociación Mariñas-Betanzos na xestión do 
Programa Leader 2007-2013 e outros programas de desenvolvemento, e da participación dos axentes locais a 
través do proceso de participación pública, elaborouse unha análise DAFO (Debilidades-Ameazas-Fortalezas-
Oportunidades) centrado nos trazos característicos do territorio, clasificando e ordenando as prioridades 
segundo as conclusións extraídas. 

Esta análise axudou a identificar as necesidades de desenvolvemento e as potencialidades do territorio, así 
como a establecer os obxectivos e actuacións da estratexia que axuden a contrarrestar as ameazas, atenuar as 
debilidades, aproveitar as oportunidades, impulsando e potenciando as fortalezas.  

O proceso seguido para a recollida de información e identificación realista, obxectiva e achegada á realidade 
sobre ás necesidades e vantaxes do territorio foi o seguinte: 

1. Análise pormenorizado dos factores socioeconómicos do territorio, mediante o estudio do estado 
natural, poboación, servizos, patrimonio, ordenación e planificación, así como os sectores produtivos no 
ámbito da Asociación Mariñas-Betanzos.  

2. Realización de mesas de traballo sectoriais sobre temáticas específicas, onde se detectaron 
necesidades e recolleron propostas dos axentes territoriais e persoas interesadas. Desenvolvéronse 
reunións de traballo temáticas nos diferentes concellos do ámbito da Asociación, nun total de 9 reunións 
con máis de 200 participantes, que facilitaron as achegas de colectivos con experiencia e coñecemento 
do territorio, e axudaron a establecer as necesidades con maior concreción e eficacia. As mesas de 
temáticas organizadas foron as seguintes: 

o Mesa sectorial do Sector institucional. Abegondo, 20 de abril de 2016. 

o Mesa sectorial de Asociacións medio ambientais e mozos. Oleiros, 21 de abril de 2016. 

o Mesa sectorial de Asociacións de mulleres. Cambre, 22 de abril de 2016. 

o Mesa sectorial de Asociación de empresarios, artesanía e turismo. Culleredo, 26 de abril de 
2016. 

o Mesa sectorial de Administracións locais. Abegondo, 2 de maio de 2016. 

o Mesa sectorial de Colectivos sociais e ONGD. Sada, 2 de maio de 2016. 

o Mesa sectorial de Pesca, marisqueo, acuicultura e desenvolvemento do litoral. Sada, 2 de 
maio de 2016. 

o Mesa sectorial de Asociacións culturais, deportivas, recreativas e de veciños. Paderne, 3 de 
maio de 2016. 

o Reunión técnicos de Emprego e Desenvolvemento Local. Abegondo, 4 de maio de 2016. 

o Reunión técnicos de Medio Ambiente e Turismo. Abegondo, 4 de maio de 2016.  

o Mesa sectorial do Agrario, gandeiro, forestal e da madeira. Oza-Cesuras, 5 de maio de 2016.  

o Reunión participación pública, temática Veciños. Aranga, 13 de maio de 2016. 

o Reunión participación pública, temática Proxectos Sociais. Culleredo, 19 de maio de 2016. 

o Reunión participación pública, temática Cultura, Turismo e Hostalería. Betanzos, 23 de maio 
de 2016. 

o Reunión participación pública, temática Medio Ambiente. Arteixo, 24 de maio de 2016. 

o Reunión participación pública, temática Sector Agrario e Forestal. Curtis, 25 de maio de 2016. 

o Reunión participación pública, temática Sector Empresarial e emprendemento. Bergondo, 26 
de maio de 2016. 
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3. Conclusións extraídas da Ficha de participación social (xúntase como anexo), difundida por correo 
electrónico, a través da páxina web ou de forma directa a persoas interesadas en xeral, socios, 
participantes de cursos de formación, xornadas, reunións, entrevistas, etc., na que se solicitaba 
información dos participantes, e tamén as necesidades, actividades, opinións razoadas e ideas para o 
territorio que detectaban. En total cubríronse de 73 fichas de participación social. 

4. Respostas ao cuestionario on-line deseñado para facilitar a participación pública e posto a disposición 
na páxina web da Asociación, no que se recolleron cuestións sobre diferentes aspectos da realidade 
socioeconómica do territorio,  e se valoraron e propuxeron actuacións e traballos que se poderían 
desenvolver e apoiar dentro da Estratexia Leader.  

5. Experiencias e aprendizaxes adquiridas polo traballo realizado pola Asociación Mariñas-Betanzos na 
xestión do Programa Leader (2007-2015), e anteriormente na Asociación Terra das Mariñas no 
Programa Proder II (2000-2006), ademais da promoción e administración doutros proxectos e traballos 
que fomentaron e favoreceron o desenvolvemento rural e o aproveitamento sostible dos recursos no 
territorio. Utilizouse para elo a Avaliación final do Programa Leader 2007-2013 no territorio da 
Asociación Mariñas-Betanzos, realizado para recoller as iniciativas desenvolvidas, conclusións e 
aprendizaxes dos traballos realizados e propostas e recomendacións para o novo período Leader 2014-
2020.  

Para unha descrición máis detallada do proceso de participación elaborado ao longo do deseño da Estratexia de 
Desenvolvemento Local Participativo de Mariñas-Betanzos pódese consultar o Apartado 2.8.  

 

2. ANÁLISE DAFO 

Expóñense as conclusións distribuídas en cinco bloques que corresponden ás principais actividades no territorio, 
buscando unha análise multisectorial e que son ámbitos de acción da Medida Leader. Bloques temáticos: 
Agroforestal e sector do mar; Medio ambiente, desenvolvemento sostible e cambio climático; Turismo e 
hostalería; Poboación, servizos, comercio e artesanía; actividade empresarial, emprendemento e mercado 
laboral; Cultura e patrimonio cultural. 

Durante o proceso de participación e elaboración da diagnose identificáronse un total de 95 Debilidades, 55 

Fortalezas, 36 Ameazas e 53 Oportunidades, nos diferentes sectores analizados:  

1. Agroforestal e Sector do Mar: Debilidades 34; Ameazas 11; Fortalezas 19; Oportunidades 11. 

2. Medio ambiente, desenvolvemento sostible e cambio climático: Debilidades 19; Ameazas 8; Fortalezas 
8; Oportunidades 8. 

3. Turismo e hostalería:  Debilidades 12; Ameazas 5; Fortalezas 11; Oportunidades 11. 

4. Poboación, servizos, comercio e artesanía; actividade empresarial, emprendemento e mercado laboral: 
Debilidades 24; Ameazas 8; Fortalezas 9; Oportunidades 13. 

5. Cultura e patrimonio cultural: Debilidades 6; Ameazas 5; Fortalezas 7; Oportunidades 10. 
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1. AGROFORESTAL E SECTOR DO MAR 

 

Debilidades 

1.01. Fragmentación do territorio a nivel de parcela, propiedade e uso. 

1.02. Escasa mobilización de terras e complexo acceso á mesma.  

1.03. Falta de solo barato ou de espazos compartidos para iniciar actividades de transformación 
agroalimentaria por persoas emprendedoras. 

1.04. Diminución da Superficie Agraria Útil pola competencia dos usos forestais e urbanos, ou por 
abandono.  

1.05. Pequeno tamaño e capitalización de explotacións e industrias agrarias, en especial as de horta e 
vinícolas, que dificulta a mecanización e automatización da produción, a innovación e a mellora 
tecnolóxica. Necesidade de aumentar a súa base territorial.  

1.06. Producións agrarias con baixo valor engadido. 

1.07. Falta de organización e cooperación entre produtores agrarios e forestais. 

1.08. Reducido número de produtores ecolóxicos e falta de formación ao respecto.  

1.09. Dificultade para encontrar semente e plántulas de produtos ecolóxicos e variedades autóctonas 
no territorio. 

1.10. Dificultade para a incorporación laboral de novos activos no sector agroforestal, en especial dos 
colectivos en risco de exclusión e con discapacidade, así como os mozos/as e mulleres.  

1.11. Falta de relevo xeracional nas explotacións, que incide na dificultade de incorporación de novos 
activos humanos.  

1.12. Falta de formación en temas de marketing agroalimentario e estratexias de organización e 
cooperación para a comercialización. 

1.13. Dificultades na comercialización mediante canles curtas e distribución dos produtos agrarios por 
parte dos produtores locais. 

1.14. Existencia de grandes áreas comerciais no ámbito do territorio que motivan a desaparición das 
tendas minoristas.  

1.15. Fracaso de iniciativas cooperativas previas na comercialización de produtos. 

1.16. Baixo investimento en I+D+i no sector agrario e agroalimentario. 

1.17. Escasa información e baixa transferencia de resultados desde os nodos da innovación. 

1.18. Inexistencia de ordenación e planificación nos usos forestais.  

1.19. Sector forestal centrado principalmente na produción de madeira de crecemento rápido, cun 
descenso de prezos nos últimos anos. 

1.20. Incremento das plantacións realizadas con eucalipto, para a produción de pasta, producindo un 
monocultivo forestal, moitas veces en desorde.  

1.21. Reducido aproveitamento e uso de frondosas autóctonas caducifolias, empregándose case 
exclusivamente para leña.  

1.22. Falta de proxectos de ordenación dos montes veciñais ou pouca utilidade dos realizados.  

1.23. Pouca selección xenética de especies forestais frondosas. 

1.24. Inexistencia de silvicultura e asociacionismo nas explotacións forestais e baixa incidencia da 2ª e 
3ª transformación no sector forestal.  

1.25. Escasa implantación de certificación forestal. 

1.26. Contaminación das áreas de pesca e marisqueo, por depuración deficiente.  

1.27. Dificultade de comercialización dos produtos do mar e competencia dos produtos pesqueiros e 
marisqueiros foráneos a baixo prezo.  
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1. AGROFORESTAL E SECTOR DO MAR 

1.28. Competencia da “pesca recreativa” coa pesca artesanal de menor escala nos canais de 
comercialización.  

1.29. Concentración da actividade comercial dos produtos do mar no porto da Coruña.  

1.30. Descoñecemento por parte da sociedade do sector do mar e pouca coordinación entre os 
diversos axentes involucrados na xestión da zona litoral. 

1.31. Falta de gobernanza na xestión da zona costeira.  

1.32. Escasa implantación de sistemas de aforro enerxético e enerxías renovables.  

1.33. Dificultade para o acceso ás novas tecnoloxías por parte das explotacións agrarias.  

1.34. Falta de información sobre convenios e consorcios públicos nas Comunidades de Montes 
Veciñais en Man Común. 

Fortalezas 

1.01. Boa imaxe das producións agrarias, pesqueiras e marisqueiras locais. 

1.02. Existencia de variedades autóctonas e produto local (cebola e repolo de Betanzos, cebola Chata 
de Miño, tomate Negro, pan de Carral, galiña Piñeira, lúpulo, queixo de Abegondo, ameixas, 
sardiñas, etc.) con boa imaxe e potencial. 

1.03. Imaxe dos Viños de Betanzos como produtos de calidade (Blanco lexítimo) 

1.04. Forte potencial da produción ecolóxica como oportunidade para a inserción laboral. 

1.05. Territorio con tradición e experiencia en producións agrícolas, na industria agroalimentaria e nos 
aproveitamentos do mar. 

1.06. Territorio con boas capacidades agronómicas (solo, clima, orografía, etc.). 

1.07. Mellora da valorización social do traballo agrario.  

1.08. Existencia de cooperativas agrarias, tecido asociativo e empresas agroalimentarias líderes no 
sector. 

1.09. Proximidade dos centros de consumo ás áreas de produción.  

1.10. Existencia de redes de tendas, feiras e mercados que demandan produto local. 

1.11. Existencia durante 5 anos do Programa Integrado para o Emprego, enfocado á formación de 
persoas na agricultura ecolóxica.  

1.12. Elevada produtividade das plantacións forestais de ciclo corto.  

1.13. Importante tamaño medio dos montes veciñais, cunha superficie que lle permite realizar un 
aproveitamento forestal sostible e viable.  

1.14. Proximidade e existencia de centros de formación e innovación (CIAM, Universidade, CFEA 
Guísamo, outros centros de investigación).  

1.15. Existencia de dinámicas de cooperación cos axentes locais (Rede de Técnicos Locais de 
Emprego, Fundación Juana de Vega, Oficinas Agrarias Comarcais, Cooperativas, CFEA de 
Guísamo) para a formación, a inserción laboral e a incorporación de activos agrarios.  

1.16. Declaración do territorio como Reserva de Biosfera no ano 2013. 

1.17. Existencia dun Plan Alimentario da Reserva de Biosfera (2013-2020). 

1.18. Actividades mariñeiras, marisqueiras e acuícolas de interese para potenciar un turismo 
mariñeiro. 

1.19. Lonxa nas proximidades da zona costeira e existencia de confrarías organizadas.  
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1. AGROFORESTAL E SECTOR DO MAR 

Ameazas 

1.01. Globalización mundial do comercio, o que favorece a competencia a diminución dos prezos dos 
produtos locais, e dificulta a súa distribución e comercialización.  

1.02. Inestabilidade e variacións do prezo de insumos para as explotacións agrarias e dos prezos das 
producións agroforestais.  

1.03. Falta de financiamento e complexos trámites burocráticos para a posta en marcha de iniciativas 
empresariais.  

1.04. Dificultade para atraer investimentos aos municipios máis rurais.  

1.05. Incerteza da política agraria común da Unión Europea e doutras liñas de axuda das 
administracións públicas. 

1.06. Posible sobreexplotación dos recursos mariñeiros por parte da pesca recreativa, furtivos ou 
profesionais non concienciados.  

1.07. Presión do sector urbanístico nas zonas máis próximas a Coruña e realización de grandes 
infraestruturas ou obras que poden xerar impactos nos terreos agrarios produtivos. 

1.08. Inexistencia dunha estratexia coordinada de xestión dos recursos.   

1.09. Despoboamento e envellecemento por zonas, creando un desequilibrio territorial. 

1.10. Afeccións que pode producir o cambio climático nos usos e cultivos agronómicos (temperatura, 
humidade, precipitacións, secas, etc.).  

1.11. Zonas clasificadas de Alto Risco de Incendio (ZAR): Abegondo, Aranga, Arteixo e Curtis. 

Oportunidades 

1.01. Incremento incesante da demanda de produtos naturais, ecolóxicos e de proximidade por parte 
dos consumidores.  

1.02. A marca da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que facilite a 
comercialización e a revalorización dos produtos elaborados e cultivados no territorio.  

1.03. Experiencias no territorio en actividades ligadas ao Emprendemento Verde, a Economía Circular 
e Social, como sectores emerxentes. 

1.04. Existencia de masa crítica de consumidores e mercados de proximidade.  

1.05. Existencia de novos aproveitamentos dos terreos forestais que axuden a complementar e 
diversificar os usos madeireiros tradicionais do monte.  

1.06. Fomento do asociacionismo e a xestión conxunta sostible de propietarios forestais. 

1.07. Aumento da demanda de produtos do mar entre os consumidores próximos.  

1.08. Novos aproveitamentos e producións do medio mariño (ourizos, algas, etc.). 

1.09. Existencia de entidades para a formación e apoio para emprendedores e empresas innovadoras. 

1.10. Axudas para o desenvolvemento de proxectos no medio rural (2014-2020).  

1.11. Existencia de planta de fabricación de pellets cerca do territorio. 
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2. MEDIO AMBIENTE, DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

Debilidades 

2.01. Descoñecemento dos valores naturais, do uso sostible dos recursos e da Reserva de Biosfera 
por parte da poboación.  

2.02. Baixa conciencia ambiental e pouca implicación da poboación e das administracións na 
protección e conservación dos espazos naturais.  

2.03. Existencia de espazos de interese ambiental carentes de protección.  

2.04. Importante afección de especies exóticas invasoras, extensión das mesmas, descordinación na 
súa loita entre as diferentes administracións e falta dunha estratexia global para o seu control.  

2.05. Falta de traballo en rede e formación específica das administracións locais en temas ambientais. 

2.06. Escasa participación da poboación en actividades e programas de voluntariado ambiental.  

2.07. Baixo mantemento das instalacións asociadas aos espazos naturais (observatorios, sinalización, 
etc.). 

2.08. Pouca incidencia da filantropía das empresas instaladas no territorio en proxectos de 
conservación do medio ambiente.  

2.09. Contaminación e mala conservación das rías do Burgo e Betanzos.  

2.10. Mal funcionamento e mantemento das Estacións Depuradoras de Augas Residuais (EDAR), que 
chega a provocar contaminacións nas canles fluviais e espazos mariños.  

2.11. Existencia de casos de contaminación de orixe agrícola debida aos xurros das explotacións 
gandeiras.  

2.12. Aumento do cambio climático e das súas consecuencias e repercusións na flora e fauna do 
territorio.  

2.13. Fortes impactos ambientais de obras e infraestruturas realizadas.  

2.14. Poucas iniciativas experimentais e pilotos para a mellora da xestión ambiental e dos residuos 
sólidos urbanos. 

2.15. Sistemas de xestión de residuos pouco eficientes e baixa implicación da poboación na mellora e 
clasificación dos mesmos.  

2.16. Malas prácticas nos traballos de roza de maleza das beiras das estradas con produtos químicos 
ou tratamentos daniños para a vexetación.  

2.17. Descoordinación dos plans de ordenación municipais. 

2.18. Existencia de puntos incontrolados de lixo. 

2.19. Mala xestión dos envases e plásticos nas explotacións agrarias. 

Fortalezas 

2.01. Declaración do territorio como Reserva de Biosfera no ano 2013.  

2.02. Existencia de espazos naturais con diversas figuras de protección (Costa Dexo, Ría de 
Betanzos, Costa da Morte, Encoro de Abegondo-Cecebre. Ribeiras do Mero-Barcés, Río 
Abelleira ou Esteiro do río Baxoi). 

2.03. Existencia de centros de divulgación e formación ambiental (aulas da natureza municipais, 
centros do Proxecto Mandeo, CEIDA, observatorios, etc.).  

2.04. Proximidade e existencia de centros de formación e innovación (CIAM, Universidade, outros 
centros de investigación).  

2.05. Conservación en áreas rurais de sistemas agroforestais tradicionais, que manteñen a 
biodiversidade e a paisaxe.  
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2. MEDIO AMBIENTE, DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E CAMBIO 
CLIMÁTICO 

2.06. Alto valor natural do territorio e riqueza da rede hidrográfica e paisaxística.  

2.07. Experiencias de éxito en actividades de divulgación, concienciación, conservación, protección do 
medio ambiente e custodia por parte de asociacións e entidades ambientalistas do territorio.  

2.08. Experiencia de traballos conxuntos en materia de xestión de residuos e iniciativas ambientais 
dos concellos do Consorcio das Mariñas. 

Ameazas 

2.01. Perda da paisaxe e biodiversidade ligada aos sistemas agroforestais tradicionais. 

2.02. Presión do sector urbanístico nas zonas máis próximas á Coruña.  

2.03. Problemas de contaminación nos sistemas veciñais de abastecemento de augas e 
contaminación de ríos por augas residuais. 

2.04. Risco de eliminación de hábitats protexidos pola perda dos usos tradicionais da terra ou polo 
descoñecemento da importancia e valor natural que posúen. 

2.05. Risco degradación hábitats protexidos, bosques autóctonos, especies endémicas ou espazos de 
interese ambiental por descoñecemento ou desinformación. 

2.06. Introdución e expansión de novas especies exóticas invasoras.  

2.07. Existencia de especies de flora e fauna en perigo de extinción non inventariadas. 

2.08. Falta de información sobre uso de terras agrarias para botar lodos de depuradora. 

Oportunidades 

2.01. Creación e expansión de novos espazos naturais protexidos segundo a súa tipoloxía  (ENIL, 
Rede Natura, etc.). 

2.02. Desenvolvemento de actividades ambientais ligadas á Reserva de Biosfera que permita difundir 
e concienciar sobre a conservación, a protección e a educación ambiental.  

2.03. Recuperación de hábitats e especies no dominio público (costa litoral entre Fontán e Lorbé; ría 
de Betanzos, Encoro de Abegondo-Cecebre, etc.). 

2.04. Plan de xestión e control das especies exóticas invasoras na Reserva de Biosfera, centrándose 
nas zonas núcleo e tampón.  

2.05. Incentivos para a plantación e posta en valor das especies forestais autóctonas. 

2.06. Existencia de grandes empresas no territorio que poden participar mediante a Responsabilidade 
Social en proxectos de restauración e conservación do territorio. 

2.07. Traballo en rede das Aulas da Natureza do territorio e desenvolvemento dos seus contidos a 
centros de ensino mediante xornadas de divulgación.  

2.08. Mellorar a información e a concienciación da poboación respecto á xestión dos residuos (puntos 
limpos, clasificación segundo materiais, sanción de vertidos incontrolados, etc.). 
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3. TURISMO E HOSTALERÍA 

 

Debilidades 

3.01. Escasa e desorganizada oferta turística tematizada e falta de coordinación turística no territorio. 

3.02. Baixa integración da oferta coas axencias de viaxes en orixe. 

3.03. Falta de coordinación e colaboración co concello de A Coruña e de potenciación dos produtos 
turísticos conxuntos. 

3.04. Forte estacionalidade da demanda turística e competencia de produtos doutros territorios no 
consumo hostaleiro e turístico.   

3.05. Pouco desenvolvemento de paquetes turísticos e cooperación entre os aloxamentos e a súa 
ligazón con actividades no territorio (rutas, degustacións, explotacións agrarias, etc.). 

3.06. Competencia desleal e falta de formación e modernización do sector hostaleiro.  

3.07. Apatía e escepticismo do sector ante propostas de promoción e dinamización. 

3.08. Falta de organización e inversión en actividades de promoción, empregando novas tecnoloxías e 
redes sociais.  

3.09. Descenso do gasto por parte da sociedade en ocio e turismo pola crise económica. 

3.10. Falta de lugares emblemáticos hostaleiros con produtos locais. 

3.11. Dificultades administrativas e de infraestruturas para a creación de novos produtos turísticos 
(turismo mariñeiro, etc.). 

3.12. Baixa capacidade de aloxamento nos espazos rurais. 

Fortalezas 

3.01. Existencia de centros de divulgación e formación ambiental (aulas da natureza municipais, 
centros do Proxecto Mandeo, CEIDA, observatorios, Escola de imaxe e son da Coruña, etc.).  

3.02. Existencia de museos de referencia no territorio (Museo das Mariñas, Sargadelos, etc.) 

3.03. Importantes elementos de interese susceptibles da súa posta en valor turístico (miradoiros, 
fervenzas, bosques, ornitoloxía, modernismo, turismo industrial, praias e portos, patrimonio 
arqueolóxico e arquitectónico, etc.). 

3.04. Existencia de áreas de especial interese paisaxístico (POL) 

3.05. Potencia do recurso “Camiño Inglés” e do Casco histórico de Betanzos. 

3.06. Existencia de camiños históricos e rutas consolidadas ligadas aos valores culturais e naturais do 
territorio (Ruta Mariñán, Ruta das Adegas, Vía Per Loca Marítima, Rutas Ornitolóxicas, incipiente 
Ruta do Paisaxismo Pintor Lloréns). 

3.07. Actividades mariñeiras, marisqueiras e acuícolas con interese para o turismo mariñeiro. 

3.08. Posibilidades de utilizar as rías como atractivo para “turismo científico”. 

3.09. Declaración do territorio como Reserva de Biosfera e posibilidade de entrar como destino 
Ecoturismo en Turespaña (Club do Produto Reservas de Biosfera). 

3.10. Importante infraestrutura hostaleira dispersa polo territorio e existencia de recursos turísticos xa 
consolidados (rutas, feiras especializadas, competicións deportivas, etc.).  

3.11. Existencia de centros de formación en A Coruña e aulas homologadas de formación en 
hostalería cociña no territorio. 
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3. TURISMO E HOSTALERÍA 

Ameazas 

3.01. Risco de degradación dos recursos potencialmente valorizables como produtos turísticos 
(valores patrimoniais, culturais, naturais, arquitectura, recursos inmateriais, etc.) por falta de 
interese, preocupación ou simple descoñecemento. 

3.02. Necesidade de ter localizado e inventariado o patrimonio arqueolóxico sobre todo nos espazos 
forestais.  

3.03. Falta de regulación e control nas vivendas vacacionais.  

3.04. Competencia con destinos turísticos máis consolidados. 

3.05. Crise económica que impide un crecemento do gasto por parte da poboación en ocio e turismo.  

Oportunidades 

3.01. Incorporación de produtos da Reserva de Biosfera nas cartas dos locais de hostalería.  

3.02. Crecemento do turismo rural en España como turismo sostible e dando continuidade ao 
incremento de usuarios existente nos últimos anos. 

3.03. Cambios de fluxos de destinos turísticos máis consolidados.  

3.04. Fomentar a transversalidade nas accións de promoción, buscando a confluencia de iniciativas en 
paquetes globalizados desde un punto de vista territorial.  

3.05. Existencia de paquetes de turismo industrial e agroalimentario. 

3.06. Promoción por parte de Turgalicia de rutas e experiencias turísticas a nivel internacional. 

3.07. Creación da marca do Club de Produto Turístico da Reserva de Biosfera. 

3.08. Complementar o medio rural co produto turístico das zonas costeiras (Club de Produto de 
Turismo Mariñeiro). 

3.09. Cooperación entre organismos, entidades e empresas para a promoción do territorio como 
exemplo de desenvolvemento sostible.  

3.10. Potencialidade do “Camiño Inglés” e a celebración do Ano Santo en 2021. 

3.11. Cooperación con outros territorios e co Concello de A Coruña. 
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4. POBOACIÓN, SERVIZOS, COMERCIO E ARTESANÍA; ACTIVIDADE 
EMPRESARIAL, EMPRENDEMENTO E MERCADO LABORAL 

 

Debilidades 

4.01. Despoboamento e envellecemento da poboación, nos concellos menos dinámicos e máis rurais. 

4.02. Excesiva concentración da poboación nos concellos costeiros e nas áreas urbanas. 

4.03. Elevada dispersión da poboación e custo dos servizos nas zonas máis rurais. 

4.04. Importantes diferenzas entre as áreas rurais e as áreas periurbanas (con máis densidade de 
poboación e máis servizos). 

4.05. Diminución de axudas públicas e privadas para asociacións e entidades de acción social que 
traballan con colectivos desfavorecidos o que complica o mantemento de servizos ofrecidos. 

4.06. Incumprimento por parte das empresas da Responsabilidade Social Corporativa no que se refire 
ao emprego de persoas con discapacidade.  

4.07. Servizo de transporte metropolitano de autobús e ferroviario de proximidade deficiente e escaso 
de frecuencias.  

4.08. Dificultades de acceso a Banda Ancha de Alta Velocidade nas áreas rurais e periurbanas debido 
á obsolescencia das infraestruturas existentes.  

4.09. Baixo traballo en rede e promoción dos produtos artesanais e das actividades de artesanía. 

4.10. Número reducido de tendas que comercialicen produtos artesanais incluídos en “Artesanía de 
Galicia”.  

4.11. Diversidade de normas nos distintos plans de ordenación municipais e falta de coordinación. 

4.12. Complexos trámites burocráticos para instalar empresas. 

4.13. Falta de financiamento para iniciativas emprendedoras.  

4.14. Necesidade de formación específica adaptada á demanda do mercado laboral, en especial dos 
colectivos en risco de exclusión e con discapacidade, así como os mozos/as e mulleres 

4.15. Falta de cultura e formación emprendedora, así como formación empresarial na xestión. 

4.16. Microempresas incapaces de innovar e cooperar con outras empresas, limitando a captación de 
talento.  

4.17. Falta e pouca visibilidade de servizos especializados en asesoramento a persoas con ganas de 
emprender, e sobre innovación ás empresas. 

4.18. Inexistencia ou inactividade dos centros de iniciativas empresariais (centros de negocios, 
incubadoras, viveiros de empresas ou espazos coworking). 

4.19. Falta de cooperación e colaboración entre as universidades e as empresas do territorio. 

4.20. Alta taxa de desemprego, en especial de colectivos desfavorecidos (xente moza, mulleres, 
inmigrantes e parados de longa duración), e de persoas cun baixo nivel formativo e maiores de 
45 anos. 

4.21. Importante volume de emprego irregular, precario e non declarado. 

4.22. Baixo nivel de renda bruta dispoñible. 

4.23. Solo industrial dispoñible non empregado e de difícil acceso a micropemes (elevado custe).   

4.24. Descoñecemento do gasto enerxético e dos posibles aforros que poderían producir as enerxías 
renovables e a mellora na eficiencia enerxética. 
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4. POBOACIÓN, SERVIZOS, COMERCIO E ARTESANÍA; ACTIVIDADE 
EMPRESARIAL, EMPRENDEMENTO E MERCADO LABORAL 

Fortalezas 

4.01. Alta participación da poboación no desenvolvemento rural e na toma de decisións.  

4.02. Existencia de persoas mozas con ampla formación académica. 

4.03. Ampla rede de tecido asociativo empresarial, que prestan servizos  aos asociados e pode servir 
de dinamizador. 

4.04. Existencia dun ampla rede de asociacións sociais con experiencia no traballo con colectivos en 
risco de exclusión e con discapacidade, así como os mozos/as e mulleres. 

4.05. Ampla gama de actividades e produtos artesanais. 

4.06. Existencia durante 5 anos do Programa Integrado para o Emprego, promovido pola Asociación 
Mariñas-Betanzos, enfocado á formación de persoas desempregadas na agricultura ecolóxica.  

4.07. Proximidade ás universidades e centros de innovación. 

4.08. Existencia de importantes infraestruturas de comunicación con boa mobilidade interterritorial e 
conectividade co exterior (autoestradas, aeroporto e portos). 

4.09. Potencial de conectividade a través das infraestruturas do interior e exterior do territorio.  

4.10. Gran cantidade de terreo en polígonos industriais e no medio rural sen ocupar que podería 
utilizarse para o emprendemento.  

Ameazas 

4.01. Envellecemento en determinadas zonas, creando un maior desequilibrio territorial. 

4.02. Concentración da presión demográfica nas áreas próximas á cidade da Coruña.  

4.03. Incremento da poboación dependente. 

4.04. Emigración dos recursos humanos máis cualificados por falla de oportunidades laborais no 
territorio. 

4.05. Desaparición de oficios tradicionais e artesáns. 

4.06. Presión do sector urbanístico nas zonas máis próximas a Coruña.  

4.07. Crise económica xeneralizada e problemas de viabilidade de empresas. 

Oportunidades 

4.01. Cooperación entre organismos, entidades e empresas para a promoción do territorio como 
exemplo de desenvolvemento sostible.  

4.02. Crecente demanda e valorización dos produtos tradicionais e artesanais.  

4.03. Posibilidade de sinerxías entre entidades de acción social e actividades agrarias para a creación 
de iniciativas sociais e empresariais que faciliten a incorporación ao mercado laboral de persoas 
con discapacidade e de colectivos desfavorecidos.  

4.04. Incorporacións de TIC´s nas instalacións de entidades de acción social para a mellora da 
calidade de vida das persoas de colectivos desfavorecidos. 

4.05. Facilitar o emprego e a empregabilidade de persoas de  colectivos en risco de exclusión e con 
discapacidade, así como os mozos/as e mulleres.   

4.06. Desenvolvemento de instalacións de enerxías renovables que axuden á viabilidade de empresas 
(biomasa, eólica, solar, etc).  

4.07. Liñas de apoio  para emprendedores e empresas innovadoras. 

4.08. Viveiros e incubadoras de empresas como estratexia para a promoción do emprendemento.  
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4. POBOACIÓN, SERVIZOS, COMERCIO E ARTESANÍA; ACTIVIDADE 
EMPRESARIAL, EMPRENDEMENTO E MERCADO LABORAL 

4.09. Axudas para o desenvolvemento de proxectos e servizos no medio rural (2014-2020).  

4.10. Beneficios para as empresas que contraten a mozos/as e persoas con discapacidade, e 
incentivar o emprendemento a persoas maiores de 45 anos con experiencia nos sectores 
susceptibles de ser dinamizados.  

4.11. Tendencia crecente á comercialización on-line e ao emprego de estratexias de marketing dixital 
para o posicionamento das empresas e a ampliación de mercados.  

4.12. Novas oportunidades para a internacionalización das empresas e a exportación. 

4.13. Existencia do Porto Exterior de Arteixo. 

 

5. CULTURA E PATRIMONIO CULTURAL 

 

Debilidades 

5.01. Escasa posta en valor dos restos arqueolóxicos que existen no territorio por descoñecemento 
destes (petróglifos, castros, mámoas e outros). 

5.02. Falta dun inventario actualizado dos recursos patrimoniais e culturais e dispersión da información 
existente. 

5.03. Descoñecemento da súa xeolocalización e sinalización, sobre todo na zona de monte, que 
permita a técnicos e poboación xeral coñecer os recursos. 

5.04. Falta de estruturación e desvinculación territorial dos recursos culturais existentes, sen ligazón 
nalgún caso co turismo.  

5.05. Situación do patrimonio en propiedades privadas, que impide o seu acceso, a súa rehabilitación 
e conservación axeitada.  

5.06. Desvalorización do patrimonio cultural inmaterial. 

Fortalezas 

5.01. Declaración do territorio como Reserva de Biosfera.  

5.02. Importantes elementos de interese susceptibles da súa posta en valor turístico (cascos 
históricos, restos arqueolóxicos, petróglifos, etc.). 

5.03. Existencia de camiños históricos e rutas consolidadas ligadas aos valores culturais e naturais do 
territorio (Camiño Inglés, Vía Per Loca Marítima, etc). 

5.04. Existencia de relevantes hitos en proceso de posta en valor (Pena furada, Campamento romano 
de Ciadella, etc.). 

5.05. Importante patrimonio cultural inmaterial existente no territorio (etnografía, expresións orais, 
actos sociais, técnicas artesanais, coñecemento da natureza e o universo, etc.). 

5.06. Importante dinamismo e valorización social das asociacións culturais e de defensa do patrimonio 
do territorio.  

5.07. Demanda e consolidación de circuítos culturais, exposicións e xornadas.  
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5. CULTURA E PATRIMONIO CULTURAL 

Ameazas 

5.01. Presión do sector urbanístico nas zonas máis próximas a Coruña.  

5.02. Dano dos recursos patrimoniais por falta de interese ou descoñecemento dos propietarios dos 
terreos (propietarios individuais, comunidades de montes, empresas inmobiliarias, etc.). 

5.03. Perda do patrimonio cultural inmaterial non rexistrado nin gardado por causa do proceso de 
envellecemento demográfico.  

5.04. Uso forestal que impide a localización dos recursos sobre o terreo. 

5.05. Pouca atención polos valores patrimoniais e de importancia cultural nos inventarios dos plans de 
ordenación municipais.  

Oportunidades 

5.01. A marca da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para facilitar a posta 
en valor do patrimonio pola vía do turismo sostible. 

5.02. Axudas para o desenvolvemento de proxectos no medio rural (2014-2020).  

5.03. Identificar este patrimonio nos plans de ordenación de montes. 

5.04. Existencia de novas fórmulas de custodia cultural. 

5.05. Existencia de fundacións con interese no patrimonio cultural do territorio (castros). 

5.06. Posible creación dunha fundación ou federación que agrupe ás asociacións culturais de Mariñas-
Betanzos e que busque a cooperación e promova actividades culturais conxuntas. 

5.07. Existencia das novas tecnoloxías para identificar, inventariar e xestionar este patrimonio. 

5.08. Propostas de traballo xa definidas para inventariar e catalogar de maneira dixital varios concellos 
do territorio do GDR-23 e que poida servir de material para a protección correcta destes bens.  

5.09. Poñer a disposición e facilitar o acceso ao patrimonio material e inmaterial a persoas con 
discapacidade.  

5.10. Fomento do mecenado cultural e patrimonial.  

 

 

3. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DAFO DO TERRITORIO 

A ferramenta DAFO complétase analizando de xeito illado cada enfrontamento entre os elementos de cada 

grupo de factores (Figura 1), estudando así as consecuencias e as accións que de dita situación podan 

producirse (necesidades detectadas e estratexias a desenvolver).  

Figura 1: Modelo Matriz DAFO. 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

Reforzar, para aproveitar as 
oportunidades. 

Estratexias de Supervivencia 

Diminuír, para empregar as 
oportunidades. 

Estratexias de Reorientación 

Ameazas 

Asegurar, contra as futuras 
amezas. 

Estratexias Defensivas 

Evitar, para escapar das trampas. 

Estratexias Ofensivas 

Fonte: Elaboración propia. 
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Desta maneira, identificáronse 44 necesidades-retos estratéxicos que actúan de maneira transversal sobre as 

debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades e que permiten formular os Obxectivos da Estratexia. 

As necesidade detectadas segundo o ámbito sectorial da análise son as seguintes: 

Ámbito sectorial Necesidades 

1. Agroforestal e sector do 
mar 

1.01. Incremento da produtividade das explotacións agrarias e 
forestais. 

1.02. Ordenación dos usos agrarios e forestais e dinamización da 
mobilidade de terras. 

1.03. Formación para a mellora da xestión e modernización das 
producións agrarias e forestais. 

1.04. Fomento dos usos do solo segundo a súa aptitude. 

1.05. Promoción da agricultura ecolóxica. 

1.06. Innovación dos cultivos e aproveitamentos agrarios e 
forestais.  

1.07. Recuperación, conservación, mellora e promoción das razas, 
especies e variedades locais e autóctonas. 

1.08. Diversificación das actividades das explotacións agrarias. 

1.09. Transformación e comercialización das producións agrarias 
e forestais para aumentar o seu valor engadido. 

1.10. Fomento do cooperativismo entre os produtores para 
favorecer a comercialización. 

1.11. Promoción da comercialización en circuítos curtos e mellora 
das prazas e mercados locais. 

1.12. Creación e promoción da marca de calidade Produto da 
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo, que axude á comercialización e imaxe dos produtos 
locais. 

1.13. Fomento dos aproveitamentos alternativos do monte.  

1.14. Agrupación e cooperación na xestión dos terreos forestais, 
promovendo a certificación forestal. 

1.15. Colaboracións coas comunidades de montes veciñais en 
man común para desenvolver actividades conxuntas.  

1.16. Mellora da gobernanza nos espazos litorais.  

2. Medio ambiente, 
desenvolvemento sostible e 
cambio climático 

2.01. Mellora e conservación dos espazos naturais protexidos, das 
áreas de especial valor ambiental, da biodiversidade e da 
paisaxe. 

2.02. Fomento da educación, concienciación, e divulgación 
ambiental. 

2.03. Control e loita contra as especies exóticas invasoras. 

2.04. Divulgación e difusión da Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo.  

2.05. Mellora da eficiencia enerxética e instalación de enerxías 
renovables en explotacións, empresas, entidades, etc. 

2.06. Mellora e optimización da xestión de residuos. 

2.07. Promoción e fomento de iniciativas de mobilidade sostible e 
a construción con materiais tradicionais e naturais.  
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Ámbito sectorial Necesidades 

3. Turismo e hostalería 

3.01. Fomento de establecementos, servizos e produtos turísticos 
sostibles e respectuosos co medio ambiente e co patrimonio. 

3.02. Aproveitamento turístico e posta en valor do patrimonio 
natural, cultural, histórico, arqueolóxico, etc, dunha maneira 
responsable e respectuosa. 

3.03. Creación de servizos e produtos turísticos relacionados coa 
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo (Clube de Produto Turístico).  

3.04. Cooperación e coordinación dos diferentes axentes 
turísticos. 

3.05. Fomento do recurso “Camiño Inglés” a Santiago e outros 
camiños históricos, como potenciais valores de turismo 
sostible.   

4. Poboación, servizos, 
comercio e artesanía, 
actividade empresarial, 
emprendemento e mercado 
laboral 

4.01. Fomento de actividades económicas que creen servizos 
inexistentes no medio rural. 

4.02. Creación e modernización de empresas cun modelo 
produtivo sostible. 

4.03. Fomento e conservación da artesanía e das profesións 
tradicionais do territorio. 

4.04. Mellora e promoción da formación e inserción laboral de 
persoas en desemprego, en especial de colectivos 
desfavorecidos e con discapacidade. 

4.05. Colaboración e promoción de iniciativas empresariais e de 
persoas emprendedoras.  

4.06. Fomento da cooperación e colaboración entre empresas, 
entidades e administracións locais do territorio.  

4.07. Incorporación das TIC´s e melloras tecnolóxicas en 
explotación, empresas, entidades e administracións locais. 

4.08. Creación, mellora e implantación de servizos que melloren a 
calidade de vida do medio rural, en especial de persoas con 
discapacidade e de colectivos desfavorecidos. 

4.09. Creación, reforma e ampliación de locais e centros sociais 
nas parroquias onde se ten detectado e identificado esa 
necesidade: Limiñón, Montouto e Sarandós no concello de 
Abegondo; Cambás no concello de Aranga; Guísamo e 
Moruxo no concello de Bergondo; Piadela, Pontellas, 
Requián, San Pedro das Viñas e Tiobre no concello de 
Betanzos; Bribes, Cecebre, Cambre, Pravio, Vigo no 
concello de Cambre; Paleo no concello de Carral; Castelo, 
Celas, Sésamo, Sueiro e Veiga no concello de Culleredo; 
Verís no concello de Irixoa.  

4.10. Animación da participación da poboación local en 
actividades de conservación, gobernanza e nos procesos de 
tomas de decisións.  

4.11. Aumento da cooperación entre os centros de investigación e 
innovación e as empresas, explotacións, produtores, etc.  

5. Cultura e patrimonio 
cultural 

5.01. Recuperación, conservación e mellora do patrimonio cultural, 
histórico, arqueolóxico e etnográfico.  
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Ámbito sectorial Necesidades 

5.02. Inventario e protección do patrimonio existente. 

5.03. Mellora das instalacións e medios dos colectivos culturais.  

5.04. Fomento da cooperación e colaboración entre colectivos 
culturais.  

5.05. Emprego de novas tecnoloxía e TIC´s para o coñecemento e 
protección do patrimonio. 

 

 

4. OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 

4.1. ANTECEDENTES 

O deseño da estratexia parte do encaixe do territorio en procesos, compromisos ou obrigas a un maior nivel 

(mundial, europeo, rexional, etc.), que serven de base e sobre os que debe aliñarse o deseño da estratexia 

LEADER definida a nivel local, e que ten como base a diagnose do territorio e os retos de futuro, así como o 

marco de actuación que permite o PDR de Galicia e a Medida LEADER 2014-2020. 

Aliñamento da Estratexia a nivel internacional 

 Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible da Organización das Nacións Unidas (ONU). 

Plan de acción adoptado pola ONU en agosto de 2015 para favorecer ás persoas, o planeta e a 

prosperidade, e fortalecer a paz universal e o acceso á xustiza.  

A Axenda establece 17 Obxectivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan as esferas 

económica, social e ambiental. Esta estratexia marcará os programas de desenvolvemento mundiais no 

período 2015-2030, comprometéndose os Estados a mobilizar os medios necesarios para a súa 

implementación mediante alianzas centradas especialmente nas necesidades dos máis pobres e 

vulnerables. 

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible marcados son: 

- Fin da pobreza. 

- Fame cero. 

- Saúde e benestar. 

- Educación de calidade. 

- Igualdade de xénero. 

- Auga limpa e saneamento. 

- Enerxía alcanzable e non contaminante. 

- Traballo decente e crecemento económico. 

- Industria, innovación e infraestruturas. 

- Redución das desigualdades. 

- Cidades e comunidades sostibles. 

- Produción e consumo responsables. 

- Acción polo clima. 

- Vida submarina. 

- Vida de ecosistemas terrestres. 

- Paz, xustiza e institucións sólidas. 
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- Alianzas para lograr os obxectivos. 

 

 Plan Estratéxico para a Diversidade Biolóxica 2011-2020 e as Metas de Aichi. 

Este Plan, aprobado en 2010 contempla un marco de acción de dez anos para todos os países asinantes do 

Convenio sobre a Diversidade Biolóxica, tendo como obxectivo salvagardar a diversidade biolóxica e 

mellorar os beneficios que a biodiversidade proporciona ás persoas. Como parte do Plan estratéxico, 

adoptáronse 20 ambiciosas pero realistas metas, coñecidas como as Metas de Aichi para a Diversidade 

Biolóxica. 

Estas 20 Metas de Aichi clasifícanse en 5 Obxectivos Estratéxicos: 

- Abordar as causas subxacentes da perda de diversidade biolóxica mediante a incorporación da 

diversidade biolóxica en todos os ámbitos gobernamentais e da sociedade. 

- Reducir as presións directas sobre a diversidade biolóxica e promover a súa utilización sostible. 

- Mellorar a situación da diversidade biolóxica salvagardando os ecosistemas, as especies e a 

diversidade xenética. 

- Aumentar os beneficios da diversidade biolóxica e os servizos dos ecosistemas para todos. 

- Mellorar a aplicación a través da planificación participativa, a xestión dos coñecementos e a 

creación de capacidades. 

 

 Compromisos derivados da declaración do territorio Mariñas-Betanzos como Reserva de 
Biosfera dentro do Programa MaB da UNESCO.  

o Plan de Acción de Lima do Programa sobre “Home e Biosfera” (MAB) da UNESCO e a 
súa Rede Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025). 

O Plan de Acción de Lima 2016-2025 aprobado en marzo do 2016, contén un conxunto de accións 

exhaustivas, co fin de garantir a implementación efectiva da Estratexia do MaB 2015-2025 na Rede 

Mundial de Reservas de Biosfera. 

Tanto a Estratexia do MaB 2015-2025 como o Plan de Acción de Lima 2016-2025 se fundamentan 

na continuidade da Estratexia de Sevilla e no Marco Estatutario da Rede Mundial de Reservas de 

Biosfera e baséanse nas conclusións da avaliación da implementación do Plan de Acción de 

Madrid para as Reservas de Biosfera (2008-2013). 

A Estratexia prevé que no período 2015-2025, o Programa MaB concentre o seu apoio aos Estados 

Membros e ás propias Reservas, na conservación da biodiversidade; a restauración e a mellora 

dos servizos dos ecosistemas; o fomento do uso sostible dos recursos naturais; a contribución a 

unha sociedade sostible, san e igualitaria; a unha economía e un conxunto de asentamentos 

humanos prósperos en harmonía coa biosfera; á facilitación da biodiversidade e a ciencia; a 

formación para o desenvolvemento sostible e o fomento de capacidades, e o apoio á mitigación do 

cambio climático e a súa adaptación a este, e a outros aspectos do cambio climático global.  

A Misión do Programa MaB para este período é: 

 Desenvolver e fortalecer os modelos para o desenvolvemento sostible. 
 Comunicar as experiencias e leccións aprendidas, para facilitar a difusión e a 

aplicación global destes modelos. 
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 Fomentar a avaliación e a xestión, as estratexias e políticas de calidade para o 
desenvolvemento e a planificación, así como apoiar a constitución de institucións 
responsables e resilientes. 

 Axudas ás Reservas de Biosfera a cumprir os Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible por medio de experiencias entre Reservas de Biosfera, en particular 
mediante o estudio e exame de políticas, tecnoloxías e innovacións para a xestión 
sostible da biodiversidade e os recursos naturais, así como a mitigación do cambio 
climático e a adaptación a este. 

 
O Plan de Acción de Lima 2016-2025 estrutúrase segundo as Áreas de Acción Estratéxicas da 

Estratexia do MaB 2015-2025, incluíndo obxectivos, accións e resultados que contribuirán á 

implementación eficaz dos fins estratéxicos. As 5 Áreas de Acción son: 

- A Rede Mundial de Reservas de Biosfera consistente en modelos eficaces para o 

desenvolvemento sostible. 

- Colaboración e asociación inclusiva, dinámica e pragmática dentro do Programa MaB e a 

Rede Mundial de Reserva de Biosfera. 

- Relacións externas eficaces e financiamento suficiente e sostible para o Programa MaB e 

a Rede Mundial de Reserva de Biosfera. 

- Comunicación, información e publicación de datos exhaustivas, modernas, abertas e 

transparentes.  

- Gobernanza efectiva no Programa MaB e na Rede Mundial de Reservas de Biosfera e 

dentro de estas. 

 

o Plan de Acción (2013-2022) e Plan de Xestión 2013-2017 da Reserva de Biosfera MCeTM 

A candidatura a Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, elaborada de xeito 

participativo durante 3 anos, establece o Plan de Acción para o período 2013 –2022, aprobado pola 

UNESCO na declaración oficial da Reserva da Biosfera que foi acordada na XXV Reunión do 

Consello Internacional de Coordinación do Programa MaB, celebrada na sede da UNESCO en 

París do 27 ao 30 de maio de 2013. 

A VISIÓN que se propón para a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo é: 

Fomentar a conservación do patrimonio natural e cultural que identifica este territorio, 

a través da compatibilización do usos e aproveitamentos sostibles da poboación local, 

que permitan mellorar a calidade de vida de xeito sustentable. Mediante a 

participación da poboación local se compromete á conservación dos recursos naturais 

a través dun modelo de desenvolvemento económico sostible, que xere oportunidades 

para a igualdade, sen comprometer a xeracións futuras, mellorando o uso racional do 

territorio e a súa gobernanza, desenvolvendo actividades de formación e 

investigación, así como poñendo en marcha experiencias demostrativas de 

desenvolvemento sostible. 

Na primeira reunión do Consello de Dirección da Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras 

do Mandeo”, acórdase traballar na elaboración dun Plan de Xestión (2013 –2017) a cinco anos que 

concrete as accións recollidas no Plan de Acción (2013 –2022). Este Plan de Xestión foi  froito da 



 

20 
 

participación e consenso dos axentes do territorio e das entidades que participan na xestión e que 

teñen competencias na Reserva da Biosfera.  

O Plan de Xestión constitúe un plan de desenvolvemento sostible da Reserva da Biosfera, cuxa 

finalidade é establecer as liñas de actuación concretas para o cumprimento dos obxectivos das 

Reservas da Biosfera para o período 2013 –2017. A posta en marcha e desenvolvemento do Plan 

de Xestión (2013 –2017) desenvolve a Visión compartida e a Misión da Reserva da Biosfera 

“Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

A Visión céntrase en fomentar a conservación do patrimonio natural e cultural que identifica a este 

territorio, a través da compatibilización dos usos e aproveitamentos sostibles da poboación local, 

que permita a mellora da súa calidade de vida dun modo sostible. 

Os Eixos nos que se estrutura o Plan de Xestión 2013-2017 son os seguintes: 

- Xestión adaptativa, comunicación e cooperación. 

- Conservación dos recursos naturais e patrimoniais. 

- Sostibilidade do medio rural e do medio mariño, producións e servizos. 

- Ciencia e desenvolvemento de capacidades. 

- Entorno socioeconómico, emprego e cambio climático. 

 

o Plan Alimentario (2014-2022) da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo 

Este Plan, elaborado durante o anos 2013-2014 de xeito participativo, integrase de maneira 

transversal en varias liñas do Plan de Xestión 2013-2017 da Reserva de Biosfera, buscando 

desenvolver unha estratexia alimentaria na Reserva que estimule a produción, transformación e 

consumo de produtos agroalimentarios locais e agroecolóxicos, baseándose nos seguintes 

principios: 

- Mellora do acceso a terra para produción agraria. 

- Produción e consumo sustentable: produtos de temporada e proximidade. 

- Agricultura ecolóxica e variedades locais. 

- Canles curtas de comercialización: Comedores públicos e outros centros de consumo 

social, tendas locais e restaurantes do territorio. 

- Marca de calidade dos produtos da RB: promoción dos produtos locais vinculados 

estreitamente con a promoción do territorio e das súas peculiaridades, para lograr o pleno 

desenvolvemento das súas potencialidades económicas, sociais e culturais. 

- Soberanía alimentaria 

- Redución da pegada ambiental. 

O Plan define 5 Liñas de Acción Prioritarias, así como un total de 12 obxectivos: 

ACCIÓN PRIORITARIA 1. Fomento da produción e transformación agroecolóxica 

Obxectivo 1. Fomentar o empredemento agroecolóxico  

Obxectivo 2. Favorecer a mobilidade de terras e o acceso a estruturas produtivas  
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Obxectivo 3. Fomentar o uso de variedades e razas autóctonas  

Obxectivo 4. Mellora da capacidade de transformación das producións locais 

ACCIÓN PRIORITARIA 2.  Fomento do consumo de alimentos locais. 

Obxectivo 5. Promover os produtos da Reserva de Biosfera  

Obxectivo 6. Dinamizar as canles curtas de comercialización mediante acordos de 
distribución  

Obxectivo 7. Mellora da loxística de distribución dos produtores locais  

ACCIÓN PRIORITARIA 3. Mellorar a gobernanza no sistema alimentario local. 

Obxectivo 8. Eliminar as barreiras políticas obstáculo ao desenvolvemento dun 
sistema alimentario local sostible. 

Obxectivo 9. Fortalecer o asociacionismo no sistema alimentario local. 

ACCIÓN PRIORITARIA 4. Concienciación da sociedade sobre os beneficios dos sistemas 

alimentarios locais  

Obxectivo 10. Divulgar os beneficios dos sistemas alimentarios locais  

Obxectivo 11. Promover a participación cidadá na preservación da biodiversidade 
agraria e a produción ecolóxica  

ACCIÓN PRIORITARIA 5: Reforzar a innovación no sistema alimentario local  

Obxectivo 12. Posta en marcha de proxectos de innovación e colaboración entre 
axentes, centros de investigación e institucións locais e territoriais.  

 

Aliñamento da Estratexia a nivel da Unión Europea 

 Europa 2020. 

Europa 2020 é a estratexia de crecemento que a Unión Europea deseñou para a segunda década do século 

XXI. Esta estratexia aposta pola promoción dunha economía intelixente, sostible e integradora, contribuíndo 

aos obxectivos de emprego (emprego para o 75% das persoas de 20 a 64 anos), innovación (inversión do 

3% do PIB da UE en I+D), cambio climático e sustentabilidade enerxética (redución da emisións dos gases 

de efecto invernadoiro un 20%; 20% de enerxía consumida que proveña de renovables, e aumento dun 20% 

da eficiencia enerxética; educación (reducir as taxas de abandono escolar e aumento da formación) e a loita 

contra a pobreza e a exclusión social (reducir en 20 millóns o número de persoas en situación ou risco de 

pobreza e exclusión social). 

 Regulamento (UE) Nº1306/2013 do Parlamento Europeo sobre o financiamento, xestión e 
seguimento da Política Agrícola Común. 

Este Regulamento da UE, establece as normas sobre: 

- O financiamento dos gastos da Política Agrícola Común (PAC), incluídos os de desenvolvemento rural.  

- O sistema de asesoramento ás explotacións. 

- Os sistemas de xestión e control implantados polos Estados membros. 
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- O sistema de condicionalidade. 

- A liquidación de contas. 

 

 Marco Nacional 2014-2020. 

O Regulamento nº 1305/2013 de axuda ao desenvolvemento rural para o período 2014-2020, permite aos 

Estados Membros con programas rexionais que presenten un Marco nacional que regule elementos comúns 

para eses programas. Deste xeito, en España elaborouse un Marco nacional que recolleu os elementos 

comúns dos programas de desenvolvemento rural e que se refire ás seguintes medidas: 

- Servizos de asesoramento, xestión e substitución de explotacións agrarias. 

- Agro ambiente e clima. 

- Agricultura ecolóxica. 

- Zonas con limitacións naturais e outras limitacións específicas. 

- Medidas forestais. 

- Inversións de mellora das explotacións agrarias. 

- Infraestruturas públicas de regadío. 

- Transformación e comercialización de produtos agrarios. 

- Instalación de agricultores mozos. 

- Innovación. 

- Estratexia LEADER. 

Ademais do anterior, o Marco tamén inclúe os seguintes aspectos: 

- Cadro financeiro resume da contribución anualmente do FEADER aos programas de 

desenvolvemento rural en España. 

- Mecanismo de transferencia de fondos entre programas, para aplicar no caso de que exista risco 

de falta de compromiso. 

- Condicións comúns a varias medidas, entre outras: a liña de base, exclusión do dobre 

financiamento, agricultor activo, operacións que afecten a dúos o máis CCAA, etc. 

- Delimitación entre as medidas do programa nacional e os programas das comunidades autónomas. 

- Instrumento financeiro plurirrexional de adhesión voluntaria. 

 

 Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020 de Galicia (PDR). 

Neste programa estrutúranse as prioridades de Galicia no que respecta ao emprego de fondos públicos 

dispoñibles para o período 2014-2020. O PDR de Galicia busca apoiar iniciativas que axuden ao 

desenvolvemento rural, promovendo a xestión sustentable dos bosques, a restauración, preservación e 

mellora dos ecosistemas relacionados coa agricultura e silvicultura, a mellora da viabilidade das 

explotacións agrícolas, a competitividade de todos os tipos de agricultura e a promoción das tecnoloxías 

agrícolas innovadoras. Para elo define unha serie de obxectivos e prioridades: 

- Prioridade 1: Fomentar a transferencia de coñecemento e innovación nos sectores agrarios e forestais e 
nas zonas rurais. 

- Prioridade 2: Mellorar a viabilidade das explotacións agrarias e a competitividade de todos os tipos de 
agricultura e promover tecnoloxías agrícolas innovadoras e a xestión forestal sustentable. 

- Prioridade 3: Fomentar a organización da cadea alimentaria, incluíndo a transformación e 
comercialización de produtos agrícolas, o benestar animal e a xestión de riscos no sector agrícola. 
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- Prioridade 4: Restaurar, conservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a 
silvicultura. 

- Prioridade 5: Promover a eficiencia dos recursos e fomentar o paso a unha economía baixa en carbono 
e capaz de adaptarse ao cambio climático nos sectores agrario, alimentario e forestal. 

- Prioridade 6: Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico das 
zonas rurais (Apoio aos Grupos de Desenvolvemento Rural de Leader e ás súas estratexias de 
desenvolvemento local). 

 

 Plan Estratéxico de Galicia (2015-2020) 

Esta estratexia busca definir un modelo de crecemento baseado na innovación e o capital humano, 

consolidando a recuperación económica na Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo xeral do Plan é 

impulsar o crecemento económico de Galicia partindo dun modelo baseado na innovación e no capital 

humano, que colabore a conseguir unha Galicia moderna e cohesionada social e territorialmente e que 

permita diminuír o desemprego, aumentar a produtividade e a renda dos galegos/as colaborando a retomar 

a senda do crecemento económico.  

Os obxectivos transversais deste Plan son: 

- Impulsar a cultura da innovación. 

- Fomentar o emprendemento, a industrialización e a internacionalización. 

- Dinamización demográfica. 

- Cohesión territorial e fixación da poboación no medio rural. 

Para conseguir estes obxectivos traballarase en cinco eixos: 

- Empregabilidade e crecemento intelixente. 

- Benestar das persoas e as familias e cohesión social. 

- Crecemento sostible, territorio, agricultura, gandería, mar e montes. 

- Sociedade dixital, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno. 

- Administración moderna, eficiente e de calidade.  

 

 

 Estratexia de Especialización Intelixente (2014-2020): Estratexia RIS3 Galicia. 

Galicia definiu no ano 2014 a súa Estratexia de Especialización Intelixente para o período 2014-2020 (en 

adiante, Estratexia RIS3 Galicia) a través dun proceso participativo, coordinado pola Axencia Galega de 

Innovación, no que interviñeron todos os axentes do Sistema Galego de Innovación, dende os distintos 

departamentos da propia administración autonómica até a cidadanía, pasando por outras institucións e 

axentes económicos e sociais. 

Este proceso responde a unha esixencia da Comisión Europea, cara as rexións e os Estados membros que 

desexen optar a fondos estruturais no período 2014-2020, de identificar as áreas de especialización 

susceptibles de recibir financiamento comunitario para a realización de proxectos de I+D, innovación e TIC. 

Este cambio de paradigma na xeración das políticas de innovación a escala europea responde á necesidade 

de facer un uso eficiente dos recursos, máxime no contexto de crise económica actual, en aras a acadar un 

crecemento intelixente, sostible e integrador, convertendo a innovación nunha prioridade para toda Europa 
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Para iso, Galicia partiu da elaboración dunha diagnose do potencial de desenvolvemento de Galicia, que se 

materializou na formulación duns retos concretos e dunha proposta detallada de prioridades acadables 

mediante a definición dun plan de acción coherente. 

A visión estratéxica exposta no apartado anterior estrutúrase arredor de 3 Retos, e as prioridades asociadas 

a cada un deles, que orientarán a definición detallada da estratexia de actuación para o período 2014-2020: 

Reto 1: Novo modelo de xestión de recursos naturais e culturais baseado na innovación. 

Reto 2: Novo modelo industrial sustentado na competitividade e o coñecemento. 

Reto 3: Novo modelo de vida saudable cimentado no envellecemento activo da poboación. 

  

4.2. DEFINICIÓN DOS OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA 

Tomando como ámbito de actuación Marco anteriormente descrito, e a Visión do que debe ser a Reserva de 

Biosfera MCeTM, así como a experiencia do traballo previo do Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación 

Mariñas-Betanzos no territorio, a diagnose realizada, as Necesidades do territorio extraídas do análise DAFO e 

as opinións e propostas recollidas vía web ou en persoa nas diversas reunións, entrevistas e xornadas 

realizadas, defínese como Eixo vertebrador da estratexia de desenvolvemento local participativa do GDR-23 

Mariñas-Betanzos: “A Reserva de Biosfera como espazo protector do ser humano”. 

Este Eixe vertebrador propón un cambio de enfoque e de paradigma no que se refire á relación entre o ser 

humano e o ambiente, transformando a visión existente onde os espazos naturais son contemplados como unha 

fonte de custes e conflitos, cara a outra onde se valoriza a multitude de beneficios e servizos que a natureza 

aporta á sociedade, mellorando o benestar e a calidade de vida (depuración de augas, regulación de 

enfermidades e clima, produción de alimentos, apoio á polinización de cultivos, formación de solos, beneficios 

recreativos, sociais e culturais, xeración de rendas, ocio e tempo libre, saúde, etc.), e onde a diversidade 

biolóxica se considere prioritaria para o desenvolvemento sostible e equilibrado das actividades económicas, 

sociais e culturais, así como un indicador da sustentabilidade dos procesos de desenvolvemento 

socioeconómico.   

O compromiso que supuxo promover a declaración e a xestión da Reserva de Biosfera MCeTM dende a 

Asociación Mariñas-Betanzos, e as bases que ese compromiso supuxo, de fomento da conservación do 

patrimonio e a súa compatibilización cun desenvolvemento e aproveitamento sostible das actividades do 

territorio, fundamentan a Estratexia Leader e as iniciativas que dende el se promovan, dándolle continuidade aos 

traballos xa emprendidos como a creación da marca de calidade dos produtos agroalimentarios da Reserva, o 

fomento e promoción do empredemento, en especial do emprendemento verde e a economía social, ou a 

creación e conservación dos espazos e valores naturais.  

O GDR Mariñas-Betanzos contempla a Medida Leader 2014-2020 como unha ferramenta fundamental e punto 

de encontro para promover no territorio rural actividades economicamente viables, socialmente equitativas e 

ambientalmente responsables, que poida manter e mellorar a calidade de vida, sen comprometer os recursos e 

posibilidades das futuras xeracións.  

Na busca de conseguir esta meta principal e de dar solución ás 44 necesidade identificadas, defínense 5 

Obxectivos Estratéxicos, que se dividen á súa vez en 13 Obxectivos Específicos de maior concreción, que 

formarán os eixes principais da Estratexia Leader do GDR Mariñas-Betanzos. 
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A continuación realízase unha breve descrición de cada Obxectivo Estratéxico:  

I. Promover a sustentabilidade e a innovación no sector agrario  

As explotacións agrarias do territorio do GDR Mariñas-Betanzos caracterízanse por ter unha forte tradición e 

gran experiencia para elaborar e cultivar produtos de calidade e con boa imaxe. Pero o seu pequeno tamaño, 

debido á fragmentación do terreo, producións de baixo valor engadido, e pouca organización e colaboración, 

complican que poidan realizar unha transformación e comercialización axeitada dos seus produtos.  

Este obxectivo busca aumentar a competitividade das explotacións agrarias e forestais, mellorando a formación 

dos traballadores, optimizando e promovendo a transformación dos produtos e aumentando e facilitando a 

comercialización en circuítos curtos e mercados locais. Considérase preciso fomentar a agricultura ecolóxica 

como unha oportunidade de futuro para crear un modelo sostible de aproveitamento agrario, así como fomentar 

un cambio nos aproveitamentos forestais, e impulsión da certificación forestal para crear un modelo de xestión 

axeitada dos montes.  

II. Fomentar a biodiversidade e a mellora do patrimonio cultural  

A conservación e protección dos ecosistemas naturais, dos recursos ambientais, a paisaxe e o patrimonio do 

territorio, resulta prioritarias para a sustentabilidade do medio rural, mediante o coidado e utilización adecuada 

dos recursos naturais.  

Considérase necesario restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade, os sistemas agrarios de alto valor 

natural, así como o estado das paisaxes rurais, de xeito que se mellore a calidade de vida das persoas, 

mellorando a prestación dos servizos e dos ecosistemas.  

Promoveranse iniciativas de conservación nos hábitats máis sensibles e valiosos e as áreas naturais, así como a 

formación e concienciación ambiental e os procesos de custodia territorial.  

III. Impulsar un modelo económico sostible, capaz de crear e manter emprego no medio rural  

É necesario mellorar as condicións para crear e manter o emprego no medio rural, realizando un aproveitamento 

axeitado dos recursos naturais e impulsar unha economía baixa en carbono, capaz de contribuír á mitigación do 

cambio climático fomentando a utilización das enerxías renovables e a eficiencia enerxética. Primarase a 

promoción e apoio a proxectos piloto ou demostrativos que axuden a estender e difundir o cambio de modelo 

económico. A animación ao emprendemento agroalimentario ligado ao “emprendemento verde” e á economía 

social será unha ferramenta a utilizar.  

IV. Favorecer a dotación de servizos para a mellora da calidade de vida da poboación local  

Mellorar e implementar servizos á poboación nas zonas rurais, favorecendo a mellora do nivel de vida, a 

inclusión social e a redución da pobreza, prestando especial atención aos colectivos máis desfavorecidos, como 

as mulleres, os mozos/as, as persoas con discapacidade, as persoas maiores, etc.  

V. Animar a participación social e a gobernanza nos procesos de desenvolvemento rural  

Considérase necesario potenciar a gobernanza, a animación social e a participación da poboación local no 

desenvolvemento de actividades e procesos que repercutan no territorio, sendo o propio GDR o axente animador 

deste proceso.  

Enuméranse a continuación os Obxectivos Específicos identificados e o seu encadre dentro dos Estratéxicos: 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA OBXECTIVO ESTRATÉXICO  

I. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

1. Optimizar a xestión e incrementar a competitividade no sector agrario 

2. Fomentar os usos sostibles e a viabilidade das explotacións forestais 

3. Promover a formación, a innovación e a transferencia de coñecemento no sector agrario e forestal 

II. FOMENTAR  A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

4. Mellorar a xestión ambiental do territorio en consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-2020) 

5. Rehabilitar e conservar as paisaxes rurais e a biodiversidade 

6. Conservar e valorizar o patrimonio cultural do territorio 

III. IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER DE EMPREGO 
NO MEDIO RURAL 

7. Promover unha economía baixa en carbono 

8. Diversificar a economía e xerar emprego 

9. Fomentar un modelo turístico sostible 

IV. FAVORECER A DOTACIÓN DE SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA 
POBOACIÓN LOCAL 

10. Promover servizos para a mellora da calidade de vida da poboación rural 

11. Apoiar servizos para a integración das persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos 

V. ANIMAR A PARTICIPACIÓN SOCIAL E A GOBERNANZA NOS PROCESOS DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 

12. Promover a participación da poboación, do tecido produtivo e da xuventude 

13. Impulsar os procesos de desenvolvemento territorial 

 

No seguinte cadro crúzanse as Necesidades identificadas na Diagnose territorial cos Obxectivos Estratéxicos 

definidos polo GDR Mariñas-Betanzos, para comprobar o seu encaixe e a súa lóxica: 
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1 2 3 4 5 

Necesidades 

1.01. Incremento da produtividade das explotacións agrarias 
e forestais. X      X X 

1.02. Ordenación dos usos agrarios e forestais e 
dinamización da mobilidade de terras. X     X X X 

1.03. Formación para a mellora da xestión e modernización 
das producións agrarias e forestais. X      X X 

1.04. Fomento dos usos do solo segundo a súa aptitude. X     X X X 

1.05. Promoción da agricultura ecolóxica. X     X X X 

1.06. Innovación dos cultivos e aproveitamentos agrarios e 
forestais.  X     X X X 

1.07. Recuperación, conservación, mellora e promoción das 
razas, especies e variedades locais e autóctonas. X      X X 

1.08. Diversificación das actividades das explotacións 
agrarias. X      X  

1.09. Transformación e comercialización das producións 
agrarias e forestais para aumentar o seu valor 

X      X  
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Necesidades 

engadido. 

1.10. Fomento do cooperativismo entre os produtores para 
favorecer a comercialización.         

1.11. Promoción da comercialización en circuítos curtos e 
mellora das prazas e mercados locais. X      X  

1.12. Creación e promoción da marca de calidade Produto 
da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo, que axude á comercialización e imaxe 
dos produtos locais. 

X      X  

1.13. Fomento dos aproveitamentos alternativos do monte.  X     X X X 

1.14. Agrupación e cooperación na xestión dos terreos 
forestais, promovendo a certificación forestal. X     X X X 

1.15. Colaboracións coas comunidades de montes veciñais 
en man común para desenvolver actividades 
conxuntas.  

X     X X X 

1.16. Mellora da gobernanza nos espazos litorais.     X X X  

2.01. Mellora e conservación dos espazos naturais 
protexidos, das áreas de especial valor ambiental, da 
biodiversidade e da paisaxe. 

 X    X  X 

2.02. Fomento da educación, concienciación, e divulgación 
ambiental.  X    X  X 

2.03. Control e loita contra as especies exóticas invasoras.  X      X 

2.04. Divulgación e difusión da Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo.   X   X X  X 

2.05. Mellora da eficiencia enerxética e instalación de 
enerxías renovables en explotacións, empresas, 
entidades, etc. 

X  X X     

2.06. Mellora e optimización da xestión de residuos.   X    X  

2.07. Promoción e fomento de iniciativas de mobilidade 
sostible e a construción con materiais tradicionais e 
naturais. 

  X      

3.01. Fomento de establecementos, servizos e produtos 
turísticos sostibles e respectuosos co medio ambiente 
e co patrimonio. 

  X      

3.02. Aproveitamento turístico e posta en valor do 
patrimonio natural, cultural, histórico, arqueolóxico, 
etc, dunha maneira responsable e respectuosa. 

  X   X X  

3.03. Creación de servizos e produtos turísticos 
relacionados coa Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo (Clube de Produto 
Turístico).  

  X   X X X 

3.04. Cooperación e coordinación dos diferentes axentes   X   X X  
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Necesidades 

turísticos. 

3.05. Fomento do recurso “Camiño Inglés” a Santiago e 
outros camiños históricos, como potenciais valores de 
turismo sostible.   

  X   X X  

4.01. Fomento de actividades económicas que creen 
servizos inexistentes no medio rural.   X   X X X 

4.02. Creación e modernización de empresas cun modelo 
produtivo sostible.   X      

4.03. Fomento e conservación da artesanía e das 
profesións tradicionais do territorio.   X      

4.04. Mellora e promoción da formación e inserción laboral 
de persoas en desemprego, en especial de colectivos 
desfavorecidos e con discapacidade. 

  X X  X X X 

4.05. Colaboración e promoción de iniciativas empresariais 
e de persoas emprendedoras.    X   X X X 

4.06. Fomento da cooperación e colaboración entre 
empresas, entidades e administracións locais do 
territorio.  

  X  X X X X 

4.07. Incorporación das TIC´s e melloras tecnolóxicas en 
explotación, empresas, entidades e administracións 
locais. 

X  X X X    

4.08. Creación, mellora e implantación de servizos que 
melloren a calidade de vida do medio rural, en 
especial de persoas con discapacidade e de 
colectivos desfavorecidos. 

   X     

4.09. Creación, reforma e ampliación de locais e centros 
sociais nas parroquias onde se ten detectado e 
identificado esa necesidade: Limiñón, Montouto e 
Sarandós no concello de Abegondo; Cambás no 
concello de Aranga; Guísamo (creación) e Moruxo no 
concello de Bergondo; Piadela, Pontellas, Requián, 
San Pedro das Viñas e Tiobre no concello de 
Betanzos; Bribes, Cecebre, Cambre, Pravio, Vigo no 
concello de Cambre; Paleo no concello de Carral; 
Castelo, Celas, Sésamo, Sueiro e Veiga no concello 
de Culleredo; Verís no concello de Irixoa.  

   X     

4.10. Animación da participación da poboación local en 
actividades de conservación, gobernanza e nos 
procesos de tomas de decisións.  

    X X X  

4.11. Aumento da cooperación entre os centros de 
investigación e innovación e as empresas, 
explotacións, produtores, etc. 

X  X  X X X X 

5.01. Recuperación, conservación e mellora do patrimonio 
cultural, histórico, arqueolóxico e etnográfico.   X    X  X 
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Necesidades 

5.02. Inventario e protección do patrimonio existente.  X    X  X 

5.03. Mellora das instalacións e medios dos colectivos 
culturais.     X     

5.04. Fomento da cooperación e colaboración entre 
colectivos culturais.   X    X X  

5.05. Emprego de novas tecnoloxía e TIC´s para o 
coñecemento e protección do patrimonio.  X    X X X 

 

5. CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS DA ESTRATEXIA 

O deseño da Estratexia Leader 2014-2020 de desenvolvemento rural tivo en conta as diversas realidades e 

características que existen no seu ámbito territorial, así como buscar integrar as necesidades dos sectores que 

no mesmo existen, catalizando e explotando todos os multiplicadores locais entre sectores (agricultura, 

alimentación artesanía, turismo, servizos, medio ambiente, etc.).  

Os obxectivos definidos buscan efectuar unha secuencia integrada de liñas de apoio, que teña un efecto 

multiplicador das inversións realizadas e que teña efectos nos diversos axentes que interveñen e poden influír no 

desenvolvemento local.  

5.1. INTEGRACIÓN TERRITORIAL 

Na elaboración da Estratexia Leader do GDR Mariñas-Betanzos, como resultado da diagnose realizada do 

territorio, constatouse a existencia dun desequilibrio territorial entre a área metropolitana que rodea a cidade de 

Coruña máis dinámica e urbanizada, e as zonas menos próximas e de maior altitude, onde a actividade 

económica e social é máis reducida.  

No deseño da estratexia tívose en conta a necesidade de promover un equilibrio territorial, facilitando o 

financiamento e apoio das iniciativas promovidas en zonas de menor dinamismo e con maiores necesidades, na 

busca dun desenvolvemento harmónico do territorio e buscando conectar as zonas desfavorecidas do territorio 

coas zonas de oportunidade. Estas diferenzas de regulación do apoio e axuda financeira son definidas no 

apartado 5.Normas de Xestión da Estratexia.  

5.2. INTEGRACIÓN SECTORIAL 

A análise profunda que se realizou do territorio axudou á identificación do estado e das necesidades sectoriais 

actuais. Os diversos enfoques analizados foron unificándose e aglutinándose nos Obxectivos estratéxicos, e a 

partir deles nos Obxectivos específicos, podendo actuar dunha forma integral sobre diversas problemáticas e 

cun enfoque multisectorial.  

Na seguinte táboa pódese comprobar a relación e afección existente entre os obxectivos específicos e os 

vínculos cos diversos sectores: 
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Obxectivos específicos 

1. Optimizar a xestión e incrementar a 
competitividade no sector agrario 

X X X   

2. Fomentar os usos sostibles e a viabilidade das 
explotacións forestais 

X X X   

3. Promover a formación, a innovación e a 
transferencia de coñecemento no sector agrario e 
forestal 

X X  X  

4. Mellorar a xestión ambiental do territorio en 
consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-
2020) 

X  X X X 

5. Rehabilitar e conservar as paisaxes rurais e a 
biodiversidade 

X  X X  

6. Conservar e valorizar o patrimonio cultural do 
territorio 

X  X X  

7. Promover unha economía baixa en carbono X X X X X 

8. Diversificar a economía e xerar emprego X X X X X 

9. Fomentar un modelo turístico sostible X  X X  

10. Promover servizos para a mellora da calidade de 
vida da poboación rural 

  X X  

11. Apoiar servizos para a integración das persoas 
con discapacidade e colectivos desfavorecidos 

X  X X  

12. Promover a participación da poboación, do tecido 
produtivo e da xuventude 

  X X X 

13. Impulsar os procesos de desenvolvemento 
territorial 

X X X X X 
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5.3. INTEGRACIÓN ADMINISTRATIVA E DA PARTICIPACIÓN 

O proceso de participación desenvolvido na deseño da Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Mariñas-

Betanzos, promoveu a gobernanza e a integración dos diversos sectores e axentes territoriais públicos e 

privados, mediante  reunións, mesas de traballo, xornadas, ferramentas telemáticas, e outras actividades 

organizadas, aportando ideas e observacións que facilitaron a identificación das necesidades e retos territoriais, 

e facilitando un importante proximidade á realidade existente. 

Esta existencia de coordinación horizontal dentro do proceso e da Asociación Mariñas-Betanzos, combínase ca 

necesaria coordinación vertical entre as diversas políticas e iniciativas promovidas dende as administracións 

públicas, tanto locais, autonómicas, estatais e comunitarias. No que a isto se refire, no apartado 3.4.1. 

presentouse a integración da estratexia dentro das diversas normativas e proxectos cos que se pode relacionar, 

tendo especial relevancia a coordinación e aliñamento con todas elas, cunha estreita relación entre os 

obxectivos perseguidos no ámbito territorial do GDR Mariñas-Betanzos, da Comunidade e da Unión Europea.  

A continuación móstrase como demostración da integración da Estratexia un cadro coa vinculación entre os 

Obxectivos Específicos da Estratexia e as prioridades definidas no Programa de Desenvolvemento Rural 2014-

2020 de Galicia:  
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1. Optimizar a xestión e incrementar a 
competitividade no sector agrario 

X X X X X X X X X 

2. Fomentar os usos sostibles e a viabilidade 
das explotacións forestais 

X X X X X X X X X 

3. Promover a formación, a innovación e a 
transferencia de coñecemento no sector 
agrario e forestal 

X X X X X X X   

4. Mellorar a xestión ambiental do territorio en 
consonancia co Plan de Acción de Lima 
(2014-2020) 

   X  X  X X 

5. Rehabilitar e conservar as paisaxes rurais e 
a biodiversidade 

   X  X  X X 

6. Conservar e valorizar o patrimonio cultural 
do territorio 

    X X  X  

7. Promover unha economía baixa en carbono     X X X X X 
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8. Diversificar a economía e xerar emprego     X X X   

9. Fomentar un modelo turístico sostible     X X X  X 

10. Promover servizos para a mellora da 
calidade de vida da poboación rural 

     X  X  

11. Apoiar servizos para a integración das 
persoas con discapacidade e colectivos 
desfavorecidos 

     X X   

12. Promover a participación da poboación, do 
tecido produtivo e da xuventude 

     X  X X 

13. Impulsar os procesos de desenvolvemento 
territorial 

X X    X  X X 

 

6. CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS DA ESTRATEXIA 

6.1. A RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO COMO MODELO 
INNOVADOR DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E IMPULSO AO EMPREGO E A ECONOMÍA 
SOCIAL 

A estratexia territorial definida aposta por un novo modelo de 

relación entre o ser humano e a natureza, tomando os principios das 

Reservas de Biosfera (definidos no Programa MaB e no 

recentemente aprobado Plan de Acción de Lima 2016-2025) como 

metas, e onde todas as actividades promovidas e apoiadas a través 

do Leader contribúan á consecución destas metas.  

Este eixe central da estratexia ligado á Reserva de Biosfera, servirá para que a poboación se identifique con ela, 

e contribúa a interiorizar e impulsar un crecemento económico e actividades empresariais respectuosas co 

entorno e o medio ambiente, e que axuden á mellora dos servizos á poboación e á súa calidade de vida. 

Minimizar a pegada ecolóxica, potenciando a reutilización e peche de ciclos produtivos no territorio cara a unha 

economía circular, así como a promoción do emprendemento e a economía social, son outros elementos 

innovadores que aporta esta estratexia. 



 

33 
 

A Reserva de Biosfera MCeTM, como integrante da Rede Mundial de Reservas de Biosfera, promove unha serie 

de valores que se integran na Estratexia Leader da Asociación Mariñas-Betanzos como son: a conservación da 

biodiversidade; a restauración e mellora dos servizos ecosistémicos; o uso sostible dos recursos naturais; a 

contribución a unha sociedade próspera, san e igualitaria e a unha economía e asentamentos humanos 

prósperos en harmonía coa biosfera. Ademais, será tamén unha ferramenta clave para este proceso a aplicación 

da ciencia e a formación, para o desenvolvemento e fomento de capacidades que axuden á mitigación do 

cambio climático e a súa adaptación a este.  

Estes valores contidos no Plan de Acción da Reserva de Biosfera (2013-2022) e desenvolvidos nas 5 liñas de 

acción que o conforman, incorpóranse na estratexia Leader para tratar de impulsar este modelo de 

desenvolvemento sostible, así como de divulgar e intercambiar información, aprendizaxes e coñecementos con 

outros territorios, aspecto este que tratará de aplicarse a través da medida de cooperación. 

 Novas iniciativas e formas de facer as cousas 

Dende a estratexia Leader fomentarase a transformación dos produtos primarios, tratando de incrementar o seu 

valor engadido e facilitando a súa promoción e comercialización, en especial en circuítos curtos, buscando 

mellorar a súa competitividade, ampliar a marxe de beneficio dos produtores e que as explotacións sexan 

rendibles e viables a longo prazo, o que facilitará o mantemento de poboación e da actividade no medio rural.  

O esforzo realizado neste sentido será especialmente importante no sector agrogandeiro e forestal, e irá 

acompañado da creación e divulgación da Marca “Produto da Biosfera”, que axudará a coñecer e divulgar as 

producións e cultivos do territorio que estean comprometidos a realizar unha xestión sostible e axeitada dos 

recursos.  

A promoción da agricultura ecolóxica como modelo de xestión máis axeitado para as explotación agrarias, a 

recuperación de variedades e razas autóctonas con maior adaptación ao medio e a busca de novos cultivos con 

interese nos mercados e que se poidan elaborar e cultivar de maneira sostible, serán actividades que 

complementarán á promoción da marca propia e que incentivarán a innovación no territorio.  

Figura 1: Logotipo da marca “Produto da Reserva”. 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de imaxe corporativa Reserva de Biosfera MCeTM. 

Terá tamén especial relevancia neste novo período a formación e asesoramento a traballadores e 

desempregados, tratando de mellorar a xestión empresarial e animando a creación de emprego pola vía do 

emprendemento. Identificaranse novas oportunidades de emprego no medio rural, en especial para persoas de 

colectivos en risco de exclusión e con discapacidade, así coma de xente moza e mulleres, que teñen maior 

dificultade á hora de incorporarse ao mercado laboral. As actividades formativas incluídas dentro do Plan de 
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Formación do GDR Mariñas Betanzos dentro da Medida Leader, servirán como ferramenta para impulsar e 

conseguir os obxectivos específicos da Candidatura.  

6.2. ”SEMENTES” PARA O MEDIO RURAL 

O apoio a proxectos que teñan unha elevada compoñente de innovación e diferenciación, para que poidan 

funcionar como proxectos piloto, forma parte da estratexia de animación de modelos alternativos de 

aproveitamento dos recursos. Estes proxectos servirán para propoñer diferentes formas de produción e traballo 

no rural, incorporando melloras tecnolóxicas, enerxéticas, de comunicación, de comercialización, etc., creando 

novas expectativas e visións na comunidade local. Promoveranse proxectos de pequeno investimento, para que 

o número de promotores beneficiados sexa maior e se poidan distribuír os fondos dunha forma máis homoxénea 

no territorio, co obxectivo de crear unha “rede” de pequenos proxectos interconectados e que fomenten a 

economía circular. 

Cos proxectos apoiados desde a estratexia, buscarase crear un efecto multiplicador dos recursos, onde o 

investimento realizado con fondos públicos sexa compaxinado cun investimento privado, mobilizando desta 

maneira capitais para desenvolver e activar a economía no medio rural.  

6.3. COOPERACIÓN ENTRE AXENTES, TRABALLO EN REDE E TRANSFERENCIA DE 
COÑECEMENTOS 

A estratexia incorpora unha liña de Animación do proxecto de desenvolvemento local, convencidos de que o 

fomento da colaboración e cooperación entre os axentes que interveñen no desenvolvemento territorial resulta 

fundamental para unha implementación axeitada da estratexia. Estas colaboracións fomentan as sinerxías e a 

creación de novas iniciativas e actividades. 

Por outra banda, inclúese na Estratexia un Plan de Cooperación a desenvolver desde Leader, que creará 

espazos de traballo conxunto con outros territorios, tanto nacionais coma internacionais, buscando resolver 

problemáticas comúns e fomentando a transferencia de coñecementos e a innovación, tanto no sector agrario 

como noutras actividades no medio rural. Potenciarase mediante a cooperación o impulso da Estratexia, en 

particular das accións para a mellora da comercialización dos produtos agrarios, a creación de novos produtos 

turísticos sostibles, o emprendemento de iniciativas verdes e a xestión forestal sostible.   

A estratexia tamén propón traballar na conexión e colaboración cos centros de investigación e innovación de 

Galicia, trasladando esas innovacións ao territorio Leader como aspecto clave para mellorar os procesos e 

traballos diarios (economía do coñecemento). O obxectivo será transferir coñecemento que axude a optimizar e 

mellorar as explotacións agrarias, forestais, actividades culturais, turísticas ou empresariais.  

Por último, a estratexia incorpora un Plan específico de comunicación, consciente dos rápidos cambios que 

están a producirse e da necesidade de traballar en rede e coas novas tecnoloxías no medio rural, sendo canle 

de innovacións, identificación de problemas, difusión do propio Leader ou feedback na súa avaliación. 
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7. REPERCUSIÓN DA ESTRATEXIA 

7.1. REPERCUSIÓN DA ESTRATEXIA NO EMPREGO, IGUALDADE E INTEGRACIÓN SOCIAL 

A xeración e mantemento de emprego no medio rural de maneira sostible é unha das metas fundamentais da 

Estratexia, sendo ademais unha prioridade para a Medida Leader no período 2014-2020. Para elo, ademais  de 

apoiar proxectos que teñan especial relevancia na creación de emprego, dende o GDR Mariñas-Betanzos 

preténdese realizar un forte esforzo na formación da poboación tratando de motivar un cambio no modelo 

produtivo, incentivando o emprendemento e/ou autoemprego como vía de creación de emprego. Este cambio 

resulta indispensable despois do efecto que a crise económica produciu no mercado laboral, cun niveis de 

desemprego incompatibles co mantemento do benestar social.   

A formación promovida dende a Estratexia Leader, buscará fomentar a cultura emprendedora, acompañando ás 

persoas na posta en marcha dos proxectos, promoverá o traballo en rede e a colaboración entre 

emprendedores, empresas e axentes implicados. Buscará incorporar coñecementos específicos e as novas 

tecnoloxías (TIC’s, cooperativismo e economía social, produción e comercialización, etc.) como fonte de 

diferenciación, e promoverá a innovación e a creatividade para novos aproveitamentos dos recursos locais, 

estimulando unha economía baixa en carbono e o establecemento de redes locais de colaboración sectorial e 

intersectorial.  

Existen na estratexia obxectivos específicos que pretenden fomentar a igualdade e a integración social, facendo 

un especial esforzo na formación de persoas de colectivos en risco de exclusión social, con discapacidade, 

mozos/as e mulleres. Nos criterios de baremación de proxectos se apoian especificamente este tipo de 

proxectos, así como os promovidos por este tipo de colectivos. 

 

7.2. REPERCUSIÓN DA ESTRATEXIA NA CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO 
NATURAL, ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO E TRANSICIÓN PARA UNHA SOCIEDADE 
QUE DIMINÚA AS EMISIÓNS 

A estratexia deseñada, en liña co Plan de Acción de Lima (2014-2020) e do Plan de Xestión da Reserva de 

Biosfera MCeTM, recolle explicitamente que apoiará iniciativas de protección e conservación do medio ambiente, 

mediante a promoción de actividades de custodia do territorio; a rehabilitación, mellora e conservación de áreas 

naturais de especial interese ecolóxico, espazos protexidos e zonas da Rede Natura 2000, así como proxectos 

que favorezan a biodiversidade, a conservación dos hábitats de maior sensibilidade, a loita contra especies 

exóticas invasoras e a protección e mellora da paisaxe. 

Formará parte da estratexia do GDR implicar á cidadanía en proxectos de mellora ambiental, así como divulgar 

os beneficios dunha axeitada conservación do medio ambiente (servizos ecosistémicos), mellorando deste xeito 

a visibilidade da Reserva de Biosfera MCeTM. Neste  período 2014-2020 tamén serán prioritarios os proxectos 

destinados á mellora dos centros de interpretación da natureza existentes e se realizarán accións de formación e 

concienciación ambiental entre a poboación en xeral, facendo especial fincapé no público infantil e xuvenil e nas 

administracións públicas (implicación dos técnicos municipais). 

A promoción dun modelo de economía baixa en carbono é outro dos obxectivos específicos da estratexia. Para 

elo, apoiaranse proxectos que melloren a eficiencia enerxética e implanten enerxías renovables en empresas e 

entidades, así como proxectos que melloren a xestión dos residuos, a mobilidade sostible e o emprego da 

bioconstrución nas edificacións. Ademais, dentro da Estratexia, tamén se realizarán actividades de animación de 

boas prácticas nos fogares, centros escolares e empresas, tratando de concienciar á poboación da repercusión 

que produce unha mala utilización dos recursos para o medio ambiente.  
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Por último, a través da liña de cooperación preténdese traballar en novos modelos de xestión forestal máis 

respectuosos co medio ambiente, a paisaxe e a biodiversidade. 

 

7.3. REPERCUSIÓN DA ESTRATEXIA NO MANTEMENTO, DESENVOLVEMENTO E CONSERVACIÓN 
DOS SERVIZOS SOCIAIS 

Dende a estratexia do GDR Mariñas-Betanzos se animará a implantación de novos servizos nas entidades onde 

non existan, así como a modernización dos existentes que melloren a calidade de vida da poboación no rural, 

motivando un reequilibrio territorial interno entre as zonas con maior dispoñibilidade de servizos e recursos e as 

áreas con maiores dificultades.  

Poderán contar co apoio financeiro da Medida Leader a creación de todo tipo de servizos para a poboación, en 

especial aquelas dirixidas aos servizos sociais básicos que traten de evitar o despoboamento e o 

envellecemento das áreas rurais e que axuden á integración das persoas de colectivos en risco de exclusión 

social, con discapacidade, mozos/as, mulleres e persoas maiores (centros de día, locais sociais e culturais, 

parques biosaudables, garderías, melloras de mobilidade e accesibilidade, centros de terapias innovadores, 

novas tecnoloxía da información e comunicación, etc.).  

 

7.4. REPERCUSIÓN DA ESTRATEXIA NA CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 

Dende a Estratexia definida incorpórase a conservación e mellora do patrimonio cultural como un dos obxectivos 

específicos a perseguir, buscando coñecer, recuperar, mellorar e poñer en valor os recursos culturais, 

etnográficos e históricos do territorio (Camiño Inglés, xacementos arqueolóxicos, bens culturais, camiños 

históricos, pequeno patrimonio rural, patrimonio cultural inmaterial, etc.). Para elo, apoiaranse proxectos que 

axuden a poñer en valor e conservar o patrimonio cultural, fomentando ademais o seu uso sostible como 

potencial valor turístico e económico (identificación de elementos patrimoniais e culturais, caracterización e 

necesidades de conservación, rehabilitación, recuperación e conservación, elaboración de materiais divulgativos 

ou creación de rutas temáticas). 

 

8. COMPLEMENTARIDADE E COHERENCIA DA ESTRATEXIA CON OUTROS PROGRAMAS 
DE DESENVOLVEMENTO DO TERRITORIO 

Existen no ámbito territorial do GDR Mariñas-Betanzos outras ferramentas de financiamento e liñas de axuda 

con fondos comunitarios que resulta necesario coordinar co Leader para buscar a maior eficiencia na aplicación 

do gasto público. A estratexia Leader proposta busca complementar estes outros programas, establecendo 

tamén pautas de coordinación para o seu desenvolvemento.  

 

8.1. OS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP) DO FONDO EUROPEO 
MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP) 

Os Grupos de Acción Local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións sen ánimo de lucro constituídas ao 

abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e da normativa de aplicación 

do Estado e da Comunidade Autónoma. 
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Están compostos por entidades que representan os intereses socioeconómicos locais públicos e privados dentro 

da zona, e  nin as autoridades públicas, nin ningún tipo de interese concreto representa nos grupos máis do 49% 

dos dereitos de voto na toma de decisións. As entidades que forman parte dos GALP representan aos seguintes 

sectores: 

a) Sector pesqueiro: asociacións e entidades de interese colectivo pesqueiro, marisqueiro e acuícola 

con personalidade xurídica propia. 

b) Sector social: asociacións socioculturais, deportivas, ecoloxistas, recreativas e educativas,  

asociacións de mulleres, asociacións relacionadas coa inclusión social e outras similares. 

c) Sector económico: asociacións de empresarios e empresarias, asociacións de axentes económicos e 

organizacións sindicais. 

d) Sector público: integrado polas administracións públicas de ámbito local e entidades do sector 

público vinculadas ou dependentes destas. 

Os Grupos de Acción Local do sector pesqueiro (GALP)  elaboraron para cada zona unha estratexia de 

desenvolvemento local participativo (EDLP) para o período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de 

Pesca (FEMP)  2014-2020. A Consellería do Mar identificou oito zonas ao logo do litoral de Galicia que son ou 

serán beneficiarias dos FEMP.  

Dentro do ámbito territorial do GDR Mariñas-Betanzos, existen un total de 7 concellos que poderían obter 

financiamento do F.E.M.P., a través dos GALP e da Medida Leader a través do GDR. A maior parte dos mesmos 

(Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo) están incluídos no GALP Golfo Ártabro Sur, estando só 

o concello de Paderne no GALP Golfo Ártabro-Norte.  

Existen entre as estratexias definidas a nivel dos GALP e do GDR, unha serie de puntos en común nos seus 

obxectivos e liñas de acción: favorecer un aproveitamento sostible dos recursos, crear emprego e oportunidades 

económicas, mellorar a calidade de vida da poboación, incrementar a competitividade do sector primario 

ampliando o valor engadido das producións, fomentar unha transición a unha economía de baixas emisións de 

carbono ou conservar o patrimonio cultural. 

Para evitar unha posible duplicidade co financiamento das dúas estratexias de desenvolvemento local 

establecéronse unha serie de medidas que garantirán unha coherencia e complementariedade axeitada:  

- Todos os proxectos e iniciativas que teñan como obxectivo ou garden relación co sector do mar 
(produción, transformación, comercialización, turismo, servizos, actividade de divulgación, etc.) non 
están incluídos dentro de Estratexia do GDR Mariñas-Betanzos, polo que non terán carácter de 
proxecto programado. 

- Os expedientes que se desenvolvan en concellos non incluídos nos GALP, recibirán maior porcentaxe 
de axuda que si estiveran en zona GALP. 

- Os proxectos promovidos dende concellos establecidos dentro dalgún territorio GALP, e teñan encaixe 
nas súas estratexias, serán transferidos aos mesmos.  

- Darase información aos promotores de proxectos sobre a incompatibilidade de financiar unha iniciativa 
mediante fondos da Medida Leader e fondos do FEMP ou con outros fondos de similares 
características. Informarase tamén ás persoas promotoras de si a proposta de proxecto que presentan 
resulta encaixable a través dos programas dos GALP. 

- A Xunta Directiva da Asociación Mariñas-Betanzos revisará en detalle todos aqueles posibles proxectos 
que proveñan dos concellos establecidos dentro dalgún GALP, e revisarán o seu posible dobre 
financiamento. 
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- Realizarase unha comunicación directa e continua entre os equipos técnicos do GDR e dos GALP, para 
trasladar toda aquela información que poida resultar de interese.  

 

8.2. OUTROS PROGRAMAS E AXUDAS 

Todos aqueles programas complementarios ás axudas da Medida Leader, serán revisadas e estudadas para 

garantir a súa coherencia e impedir duplicidades de financiamento.  

Terán especial interese e relevancia as liñas de axuda, asesoramento e financiamento que potencien e apoien a 

emprendedores, microempresas, PEMES, comercio e outros iniciativas, sobre todo a desenvolver as primeiras 

fases da creación e posta en marcha da empresa, sendo este o momento máis crítico para a xeración dunha 

actividade empresarial.   

Considéranse de especial interese a coordinación coas axudas promovidas e xestionadas polo Instituto Galego 

de Promoción Económica (IGAPE) para novos emprendedores, autónomos e PEMES, e as liñas de 

financiamento e microcréditos establecidas polas entidades financeiras.   

 

9. PLAN DE ACCIÓN 

9.1. ACCIÓNS IDENTIFICADAS 

Establecese un Plan de Acción co fin de crear e establecer unha serie de actuacións concretas que permitan a 

consecución dos obxectivos definidos e axuden á desenvolver a Estratexia.  

Segundo os Obxectivos estratéxicos e específicos determínanse un total de 54 accións, que buscan concretar os 

traballos, iniciativas e proxectos que se poderán promover e apoiar dende o GDR Mariñas-Betanzos no marco 

da Medida Leader, incluíndo as actuación de Animación, Formación e Cooperación.   

Accións para cada un dos Obxectivos específicos: 

1. Optimizar a xestión e incrementar a competitividade no sector agrario. 

1.1 Investimentos en proxectos de produción agrícola, gandeira e agroforestal complementarios á 
actividade principal non agraria da unidade familiar, en especial de produtos e variedades 
locais, agricultura ecolóxica e introdución de cultivos con elevada demanda nos mercados. 
*(Cooperación) 

1.2 Recuperación de cultivos e variedades locais e tradicionais. *(Formación e Cooperación)  

1.3 Investimentos en novas actividades nas explotacións agrarias. *(Cooperación) 

1.4 Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, en especial de 
variedades locais e produtos ecolóxicos, e fomento da cooperación e organización da cadea 
agroalimentaria e do cooperativismo orientado á transformación e comercialización de 
produtos agrarios. *(Cooperación) 

1.5 Mellora de prazas e mercados locais que faciliten a comercialización das producións do medio 
rural. *(Cooperación) 

1.6 Accións para fomentar a comercialización de produtos agrarios en circuítos curtos, facendo 
fincapé na Marca da Reserva de Biosfera. *(Cooperación) 
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2. Fomentar os usos sostibles e a viabilidade das explotacións forestais. 

2.1 Promover novos aproveitamentos e usos do monte que favorezan a biodiversidade e a 
paisaxe. *( Animación, Formación e Cooperación) 

2.2 Fomentar o asociacionismo, a certificación forestal e a cooperación na xestión e 
aproveitamento dos terreos forestais. *( Animación, Formación e Cooperación) 

2.3 Investimentos para a transformación e comercialización da madeira como materia prima e 
fonte de enerxía (leña e pellets). *(Cooperación) 

3. Promover a formación, a innovación e a transferencia de coñecemento no sector agrario e 
forestal. 

3.1 Actividades de mellora e optimización dos usos e ordenación das terras agrarias e forestais do 
territorio, e identificación dos espazos agrícolas de especial valor. *( Animación, Formación e 
Cooperación) 

3.2 Actividades de aconsellamento e asesoramento técnico para a innovación e mellora varietal 
das producións agrícolas e forestais. *( Animación, Formación e Cooperación) 

3.3 Creación de campos demostrativos de novos cultivos innovadores e con elevada demanda nos 
mercados, agricultura ecolóxica e aproveitamentos forestais alternativos. *(Formación e 
Cooperación) 

3.4 Fomentar e animar a produción ecolóxica e apoio á reconversión, a conectividade entre a 
produción, gastronomía, formación e investigación, e a creación de Grupos Operativos de 
Innovación e outras iniciativas que dean resposta a problemas existentes no territorio mediante 
a innovación e a investigación. *( Animación, Formación e Cooperación) 

4. Mellorar a xestión ambiental do territorio en consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-2020). 

4.1 Investimentos para iniciativas de custodia do territorio en espazos naturais protexidos, áreas 
de valor ambiental, Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) e zonas adxacentes. 

4.2 Actividades de promoción dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e de formación e 
sensibilización ambiental da poboación e dos traballadores de PEMES, entidades, asociacións 
e administracións públicas. *(Formación e Animación) 

4.3 Recuperación, tematización e sinalización dos espazos naturais protexidos. 

4.4 Creación e mellora dos centros de interpretación da natureza ligados a espazos naturais 
protexidos. Tematización en coordinación ca Reserva de Biosfera. 

4.5 Actividades de loita, control e xestión de especies exóticas invasoras.  

4.6 Visibilizar o territorio da Reserva de Biosfera MCeTM como lugar de excelencia no 
desenvolvemento sostible e a conservación e identificación e valorización dos servizos 
ecosistémicos que presta o territorio. *(Formación e Animación) 

5. Rehabilitar e conservar as paisaxes rurais e a biodiversidade. 

5.1 Identificación, protección e mellora das paisaxes rurais. *(Formación e Animación) 

5.2 Diminución do impacto visual e naturalización de infraestruturas rurais e creación de pequenas 
zonas húmidas para fomentar a biodiversidade. Melloras ambientais en empresas. 

5.3 Identificación, protección e mellora de áreas de valor natural, árbores de interese e potenciar 
os corredores de biodiversidade. 

5.4 Creación e mellora de microrreservas para a protección da biodiversidade. 
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6. Conservar e valorizar o patrimonio cultural do territorio. 

6.1 Recuperación, inventario, mellora e posta en valor de recursos culturais, etnográficos e 
históricos do territorio. 

6.2 Creación e sinalización de rutas temáticas que poñan en valor o patrimonio natural, cultural e 
arqueolóxico do territorio.  

6.3 Animación dos procesos de xestión do patrimonio cultural.*(Animación) 

7.  Promover unha economía baixa en carbono.  

7.1 Investimentos para a mellora da eficiencia enerxética e o emprego de enerxías renovables en 
explotacións, empresas e entidades.  

7.2 Proxectos piloto e promoción de boas prácticas para mellorar a xestión de residuos, o 
mantemento e xestión de áreas naturais e mellora de comportamentos ambientais. 

7.3 Creación de servizos que fomenten as iniciativas de mobilidade sostible e a construción 
natural. 

8. Diversificar a economía e xerar emprego.  

8.1 Investimentos no sector do comercio polo miúdo. En especial a creación e mellora de tendas 
que comercialicen produtos elaborados ou cultivados no territorio e de agricultura ecolóxica. 

8.2 Creación, modernización e ampliación de empresas non agrarias e artesanía. 

8.3 Creación e potenciación de centros de formación orientados ao emprego. 

8.4 Creación de espazos para o emprendemento.  

8.5 Actividades para a formación e o apoio ao emprendemento e ás empresas innovadoras. 
*(Animación, Formación e Cooperación) 

8.6 Fomentar o contacto entre empresas e fortalecer as redes de empresariais. 

8.7 Potenciar a incorporación das TIC en empresas e entidades. *(Formación) 

8.8 Animar os procesos de emprendemento verde e a economía social. *(Animación, Formación e 
Cooperación) 

9. Fomentar un modelo turístico sostible.  

9.1 Creación de novos servizos e produtos turísticos relacionados coa Reserva de Biosfera.  

9.2 Creación/mellora de aloxamentos e servizos de turismo ligados a elementos patrimoniais.  

9.3 Posta en marcha do Club Turístico “Reserva de Biosfera”. *(Animación, Formación e 
Cooperación) 

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

10. Promover servizos para a mellora da calidade de vida da poboación rural. 

10.1  Investimentos para a creación, mellora ou ampliación de todo tipo de servizos para a 
poboación rural. 

10.2  Investimentos en servizos e centros sociais, así como o seu acondicionamento e 
equipamento.  

10.3  Fomento de hábitos de vida saudable e investimentos que o promovan. 
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11. Apoiar servizos para a integración das persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos.  

11.1  Investimentos para favorecer a incorporación ao mercado laboral de persoas con 
discapacidade e colectivos desfavorecidos . *(Cooperación) 

11.2  Investimentos para a mellora e creación de servizos, mellora da mobilidade, accesibilidade e 
transporte de persoas con discapacidade. 

11.3  Incorporación de TIC en entidades para a mellora da formación e terapias innovadoras de 
colectivos desfavorecidos e persoas con discapacidade..  

11.4  Investimentos para a mellora da eficiencia enerxética e o emprego de enerxías renovables en 
entidades de servizos sociais.   

12. Promover a participación local, do tecido produtivo e da xuventude. 

12.1 Implicar ás empresas nos procesos de desenvolvemento no seu territorio, promovendo foros e 
proxectos de Responsabilidade Social Empresarial entre as empresas e as entidades do 
territorio. *(Animación e Cooperación) 

12.2 Animación do voluntariado e da implicación da xuventude nas actividades de conservación e 
desenvolvemento rural. *(Animación e Cooperación) 

13. Impulsar os procesos de desenvolvemento territorial. 

13.1  Divulgar, consolidar e coordinar a xestión da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo”. *( Animación e Cooperación) 

13.2  Artellar un modelo de xestión nas zonas litorais do territorio, en coordinación cos Grupos de 
Acción Local de Pesca do Golfo Ártabro, complementario e coordinado coa Medida Leader.  
*(Animación e Cooperación). 

13.3  Accións de promoción da innovación no territorio mellorando a conectividade entre centros de 
investigación e iniciativas produtivas existentes no territorio. *(Animación, Formación e 
Cooperación) 

13.4  Fomento da interacción urbano-rural. *(Animación, Formación e Cooperación) 

 

9.2. FICHAS DAS ACCIÓNS 

Elaboráronse dentro da Estratexia unha serie de fichas dos proxectos “programados” (ver Anexo 1), onde se 

describen cada un dos Obxectivos específicos posibles actuacións e proxectos elixibles, detallando en para cada 

un: as actividades incluídas, os potenciais beneficiarios e promotores, os requisitos para desenvolvelas, os 

indicadores cuantitativos e cualitativos, a natureza dos proxectos e as especificacións que debe posuír.  

Este grao de definición permite demostrar a especificidade e realismo das actuacións propostas, así como a 

posibilidade de medir a consecución destes obxectivos establecidos dentro da Estratexia durante o tempo de 

execución da mesma.  
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ANEXO 1. FICHAS DAS ACCIÓNS PROGRAMADAS NA ESTRATEXIA 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

1.- Optimizar a xestión e incrementar a competitividade no sector agrario 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Investimentos en proxectos de produción agrícola, gandeira e agroforestal 
complementarios á actividade principal non agraria da unidade familiar, en especial de 
produtos e variedades locais, agricultura ecolóxica e introdución de cultivos con 
elevada demanda nos mercados. 

1.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoiar o xurdimento de pequenas explotacións agrarias que complementen á renda percibida de 
actividades non agrarias da unidade familiar e contribúan á conservación da paisaxe e a manter un 
medio rural vivo. Apoiarase a creación de explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais, tendo 
prioridade as iniciativas de agricultura ecolóxica, horta que incorpore variedades locais (tomate Negro de 
Santiago, cebola de Betanzos e Miño, etc), razas autóctonas (porco celta, ovella e cabra galega, galiña 
Piñeira, etc.), producións froiteiras ou cultivos innovadores con demanda nos mercados (estevia, quinoa, 
etc.).  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións  Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais  

CMVMC  Outros X 

REQUISITOS 

Actividade agrícola, gandeira ou forestal complementaria á actividade principal non agraria da unidade 
familiar e que consistan en pequenos investimentos (ata un máximo de 30.000 € de orzamento 
subvencionable, podendo incrementarse este límite acorde ás condicións que fixe Agader).  

O total da renda da unidade familiar, no momento da solicitude de axuda, non poderá ser inferior ao 
salario mínimo interprofesional vixente, e o resultado final da previsión económica, xuntando a actividade 
principal non agraria e a renda agraria derivada do proxecto, non poderá superar o quíntuplo do valor do 
citado salario mínimo interprofesional.  

INDICADORES 

- Nº de empregos totais creados ou consolidados (segundo cada colectivo). 
- Superficie aproveitada por estas producións (ha). 
- Superficie de produción ecolóxica creada (ha). 
- Nº de proxectos desenvolvidos. 
- Complemento de renda xerada (€). 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva  

ESPECIFICACIÓNS 

No sector forestal, unicamente serán elixibles as plantacións de froiteiras, de aptitude mixta ou as 
especies enumeradas no Anexo I da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia. 

Esta actuación tamén se traballará desde a liña de Cooperación que desenvolverá o GDR Mariñas-
Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

1.- Optimizar a xestión e incrementar a competitividade no sector agrario 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Recuperación de cultivos e variedades locais e tradicionais. 1.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio, capacitación e animación do uso de variedades locais e razas tradicionais. Potenciarase a 
recuperación de variedades autóctonas principalmente agrícolas e forestais, conservadas nos bancos 
de xermoplasma públicos ou existentes no medio natural, para a súa valorización e reprodución. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas  

Produtores X Concellos/Administracións locais  

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos de difusión do uso de variedades e razas tradicionais. 
- Nº de persoas asistentes. 
- Nº de proxectos que utilizaron variedades e razas locais nos seus procesos produtivos. 
- Nº de variedades locais recuperadas e valorizadas.  

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta acción traballarase desde a Cooperación e desde a liña de Formación que desenvolverá o GDR 
Mariñas-Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

1.- Optimizar a xestión e incrementar a competitividade no sector agrario 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Investimentos en novas actividades nas explotacións agrarias. 1.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Investimentos para a posta en marcha de novas actividades non agrarias nas explotacións para 
complementar as rendas  (divulgación, formación, ocio, etc.). Estas accións servirán para diversificar os 
aproveitamentos das explotacións e reducir a dependencia dunha soa actividade produtiva.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións  Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais  

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de explotacións que diversificaron os seus ingresos mediante investimentos Leader. 
- % de incremento dos ingresos con esta nova actividade. 
- Nº empregos creados e consolidados. 
- Grao de satisfacción dos responsables da explotación. 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva  

ESPECIFICACIÓNS 

Esta actuación tamén se traballará desde a liña de Cooperación que desenvolverá o GDR Mariñas-
Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

1.- Optimizar a xestión e incrementar a competitividade no sector agrario 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, en especial 
de variedades locais e produtos ecolóxicos, e o fomento da cooperación e organización 
da cadea agroalimentaria e do cooperativismo orientado á transformación e 
comercialización de produtos agrarios. 

1.4 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio de pequenos investimentos, tendentes á creación e/ou modernización de empresas de 
transformación e comercialización de produtos agrarios consistentes en investimentos tanxibles e 
intanxibles de pequena dimensión, destinadas a mellorar a competitividade das pequenas agroindustrias 
do rural galego. 

Terán prioridade as iniciativas que empreguen produtos de agricultura ecolóxica, variedades locais e 
razas autóctonas e as que proveñan de cooperativas ou que agrupen a varios produtores.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións  Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais  

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

Financiaranse investimentos tanxibles e intanxibles de pequena dimensión (ata un máximo de 30.000 € 
de orzamento subvencionable, podendo incrementarse este límite acorde ás condicións que fixe Agader), 
considéranse como tales os produtos enumerados no anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade 
Europea, excepto os produtos da pesca. Considerarase transformación e comercialización de produtos 
agrarios cando polo menos o 85% de materias primas utilizadas para a transformación estean incluídas 
no citado anexo I do Tratado. O resultado do proceso de produción poderá ser un produto non contido no 
dito anexo.  

INDICADORES 

- Nº expedientes de transformación agroalimentaria. 
- Nº expedientes de mellora da comercialización. 
- Nº empregos creados e consolidados. 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva  

ESPECIFICACIÓNS 

Esta actuación tamén se traballará desde a liña de Cooperación que desenvolverá o GDR Mariñas-
Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

1.- Optimizar a xestión e incrementar a competitividade no sector agrario 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Mellora de prazas e mercados locais que faciliten a comercialización das producións 
do medio rural.  

1.5 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Buscarase con esta acción mellorar as condicións (instalacións, postos, sinalización, etc.) das prazas e 
mercados locais existentes nos concellos,  para facilitar e crear vías de comercialización das producións 
do medio rural. Estes mercados promoverán e axudarán á venda directa e en circuítos curtos dos 
produtos elaborados e cultivados no territorio do GDR Mariñas-Betanzos.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas  

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de postos novos ou mellorados. 
- Nº prazas ou mercados locais reformados. 
- Nº produtores e comercializadores beneficiadas polas melloras realizadas. 
- Nº empregos creados e consolidados. 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta actuación tamén se traballará desde a liña de Cooperación que desenvolverá o GDR Mariñas-
Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

1.- Optimizar a xestión e incrementar a competitividade no sector agrario 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Accións para fomentar a comercialización de produtos agrarios en circuítos curtos, 
facendo fincapé na Marca da Reserva de Biosfera. 

1.6 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Valorización das producións agrarias do territorio, especialmente as incluídas en agricultura ecolóxica e 
de variedades autóctonas, a través da marca de calidade da Reserva de Biosfera e facilitando a súa 
comercialización a través de circuítos curtos. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas  

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións de difusión. 
- Nº de persoas asistentes. 
- Nº de empresas e produtores dentro da Marca de Reserva de Biosfera. 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta actuación tamén se traballará desde a liña de Cooperación que desenvolverá o GDR Mariñas-
Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

2.- Fomentar os usos sostibles e a viabilidade das explotacións forestais 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Promover novos aproveitamentos e usos do monte que favorezan a biodiversidade e a 
paisaxe. 

2.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promoción e divulgación de aproveitamentos complementarios do monte (pastos, cogomelos, froitos, 
plantas aromáticas e medicinais, produción de madeira de calidade, resina, etc.), que axuden a 
complementar as rendas obtidas das explotacións forestais, crear emprego, favorecer a diversidade 
biolóxica e a instaurar un novo modelo produtivo sostible das superficies forestais alternativo á 
plantación de especies de crecemento rápido (eucalipto, piñeiro, etc.). 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais  

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións de difusión. 
- Nº de persoas asistentes aos eventos. 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta acción traballarase desde o GDR desde as liñas de Animación, Formación  e Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

2.- Fomentar os usos sostibles e a viabilidade das explotacións forestais 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Fomentar o asociacionismo, a certificación forestal e a cooperación na xestión e 
aproveitamento dos terreos forestais. 

2.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomento e difusión do establecemento da certificación forestal nas plantacións produtoras, promovendo 
as boas prácticas forestais e tratando de crear modelos de xestión conxunta das parcelas forestais para 
crear unha xestión do monte más eficiente, sostible e cun maior respecto polo patrimonio natural e 
cultural existente nos terreos forestais.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais  

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións de difusión. 
- Nº de persoas asistentes aos eventos. 
- Nº de iniciativas de xestión conxunta realizadas. 
- Superficie forestal agrupada para a súa xestión (ha). 
- Superficie forestal con certificación forestal debido aos traballos realizados dende o GDR.  

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta acción traballarase desde o GDR desde as liñas de Animación, Formación  e Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

2.- Fomentar os usos sostibles e a viabilidade das explotacións forestais 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Investimentos para a transformación e comercialización da madeira como materia 
prima e fonte de enerxía. 

2.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio á creación de iniciativas para a transformación e comercialización de produtos forestais, 
considerando transformación e comercialización de produtos forestais as operacións anteriores á 
transformación, e só podéndose financiar investimentos para o uso da madeira como materia prima e 
fonte de enerxía, referidos á produción a pequena escala de quebra de madeira (leña) e/ou pellets.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais  

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

Os proxectos promovidos por comunidades ou mancomunidades de montes veciñais en man común ou 
por agrupacións de propietarios serán subvencionables no caso de que inclúan unha extensión superior 
ás 15 hectáreas.  

INDICADORES 

- Nº proxectos de transformación e comercialización da madeira. 
- Nº empregos creados e consolidados. 
- Superficie asociada aos proxectos de transformación (ha). 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva  

ESPECIFICACIÓNS 

Esta actuación tamén se traballará desde a liña de Cooperación que desenvolverá o GDR Mariñas-
Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

3.- Promover a formación, a innovación e a transferencia de coñecemento no sector agrario e forestal 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Actividades de mellora e optimización dos usos e ordenación das terras agrarias e 
forestais do territorio, e identificación dos espazos agrícolas de especial valor. 

3.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promoción da ordenación e a mobilidade de terras mediante as ferramentas de xestión de terras do 
Banco de Terras e da Bolsa de Terras da Reserva de Biosfera, promovendo ademais a concentración 
parcelaria privada, as permutas e as agrupacións de propietarios nos terreos agrarios e forestais. 

Localización e cartografado dos espazos agrícolas de especial valor para a súa protección e 
conservación nos plans de ordenación municipais.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións de difusión. 

- Nº de persoas asistentes aos eventos. 

- Nº de parcelas xestionadas mediante a Bolsa de Terras da Reserva de Biosfera. 

- Superficie xestionada mediante a Bolsa de Terras da Reserva de Biosfera (ha). 

- Superficie agrícola de especial valor identificada (ha). 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta actuación poderá traballarse desde as liñas de Animación, Formación e Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

3.- Promover a formación, a innovación e a transferencia de coñecemento no sector agrario e forestal 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Actividades de aconsellamento e asesoramento técnico para a innovación e mellora 
varietal das producións agrícolas e forestais. 

3.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Asesoramento para a mellora da xestión técnica agraria e forestal, dirixida a fomentar a innovación a 
introdución de novos cultivos e procesos produtivos, ademais de outros aspectos de xestión (seguridade 
e hixiene, eficiencia enerxética, xestión de residuos, planificación, etc.). 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais  

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións de asesoramento e aconsellamento. 

- Nº de explotacións asesoradas. 

- Superficie das explotacións asesoradas (ha). 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta actuación poderá traballarse desde as liñas de Animación, Formación e Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

3.- Promover a formación, a innovación e a transferencia de coñecemento no sector agrario e forestal 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación de campos demostrativos de novos cultivos innovadores e con elevada 
demanda nos mercados, agricultura ecolóxica e aproveitamentos forestais alternativos. 

3.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Posta en marcha de parcelas piloto nas que se implanten cultivos e aproveitamentos agrarios e forestais 
alternativos, e de agricultura ecolóxica (froiteiras autóctonas, pequenos froitos, frondosas caducifolias, 
variedades locais de horta, etc.).  

Estes campos demostrativos realizarán unha función de difusión, comunicación e de transferencia dos 
coñecementos e investigacións realizadas en centros de investigación, aplicando e divulgando novas 
oportunidades produtivas nos terreos agrarios e forestais.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas  

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº campos demostrativos instaurados e convenios asinados. 

- Nº variedade e cultivos producidos nos campos demostrativos. 

- Superficie dos campos demostrativos realizados (ha). 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta acción poderá traballarse desde a Cooperación e desde a liña de Formación que desenvolverá o 
GDR Mariñas-Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INNOVACIÓN NO SECTOR AGRARIO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

3.- Promover a formación, a innovación e a transferencia de coñecemento no sector agrario e forestal 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Fomentar e animar a produción ecolóxica e apoio á reconversión, así como a 
conectividade entre a produción, a gastronomía, a formación e a investigación, e a 
creación de Grupos Operativos de Innovación e outras iniciativas que dean resposta a 
problemas existentes no territorio mediante a innovación e a investigación.  

3.4 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Accións encamiñadas á promoción de agricultura ecolóxica como oportunidade para o sector agrario e 
diversificación, apoiando a reconversión de explotacións en produción convencional.  

Actividades para fomentar a colaboración, relacións e as sinerxías entre a produción, a gastronomía, a 
formación e a investigación para axudar á comercialización dos produtos do territorio e incorporar as 
innovacións e investigacións dos centros de formación e investigación nas empresas de hostalería.  

Deseño e propostas de Grupos Operativos de Innovación que poidan resolver problemas e deficiencias 
existentes no sector agrario e no que poidan cooperar diferentes axentes territoriais.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas  

Produtores X Concellos/Administracións locais  

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

Non serán financiables proxectos que non estean incluídos nas liñas de traballo de Cooperación e 
Formación. 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións desenvolvidas. 

- Nº persoas participantes nas actividades. 

- Nº de candidaturas a Grupos Operativos de Innovación presentados. 

- Superficie de novas explotacións de agricultura ecolóxica (ha). 

- Nº de proxectos de Cooperación.  

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta actuación traballarase preferentemente desde as liñas de Animación, Formación e Cooperación que 
desenvolverá o GDR Mariñas-Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

4.- Mellorar a xestión ambiental do territorio en consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-2020) 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Investimentos para iniciativas de custodia do territorio en espazos naturais protexidos, 
áreas de valor ambiental, Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) e zonas 
adxacentes. 

4.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoiar iniciativas e actividades de custodia do territorio que promovan a rehabilitación, mellora e 
conservación de áreas naturais, que favorezan a biodiversidade, a conservación dos hábitats máis 
sensibles, en especial os de tipo prioritario, os da área litoral, as zonas húmidas costeiras, as canles e 
cursos fluviais e os bosques naturais, así como os hábitats para anfibios.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

As áreas onde se desenvolverán os proxectos serán espazos naturais protexidos, áreas de valor 
ambiental, Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) e zonas adxacentes.  

INDICADORES 

- Nº de hábitats nos que se ten establecido un mecanismo de custodia do territorio. 

- Superficie na que se ten establecido un mecanismo de custodia do territorio (ha). 

- Nº novos contratos asinados de compromiso de custodia do territorio. 

NATUREZA DA ACCIÓN  

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

A entidade promotora deberá de ser unha entidade de Custodia do Territorio. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

4.- Mellorar a xestión ambiental do territorio en consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-2020) 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Actividades de promoción dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e de 
formación e sensibilización ambiental da poboación e dos traballadores de PEMES, 
entidades, asociacións e administracións públicas. 

4.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomentar a realización de accións de formación e concienciación ambiental entre traballadores, 
entidades, asociacións, administración públicas, público infantil e a sociedade en xeral, que axude a 
coñecer as funcións e beneficios que realiza a natureza e a importancia dunha conservación axeitada da 
mesma. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións desenvolvidas. 

- Nº persoas participantes nas actividades. 

- Nº de documentos e materiais realizados nas accións. 

- Nº de visitas ou usuarios de páxinas web ou aplicacións realizadas. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta acción proponse traballar desde a Animación e desde a liña de Formación que desenvolverá o GDR 
Mariñas-Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

4.- Mellorar a xestión ambiental do territorio en consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-2020) 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Recuperación, tematización e sinalización dos espazos naturais protexidos. 4.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomentar proxectos de conservación e mellora de espazos e áreas de valor ambiental (Rede Natura, 
demais territorios integrados na rede de espazos protexidos de Galicia, Espazos Naturais de Interese 
Local (ENIL) e espazos custodiados), incluíndo a súa tematización e sinalización, que favorezan a 
biodiversidade, a conservación dos hábitats máis sensibles, en especial os de tipo prioritario como os da 
área litoral, as zonas húmidas costeiras, as canles e cursos fluviais e os bosques naturais, así como os 
hábitats para anfibios. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

As áreas onde se desenvolverán os proxectos serán espazos naturais protexidos, áreas de valor 
ambiental, Espazos Naturais de Interese Local (ENIL), zonas adxacentes e espazos custodiados. 

INDICADORES 

- Nº de hábitats nos que se ten realizado algunha acción de mellora ou conservación. 

- Superficie na que se ten realizado algunha mellora de conservación e xestión ambiental (ha). 

- Nº de accións de mellora e recuperación de áreas naturais. 

- Nº de áreas sinalizadas ou tematizadas. 

- Nº de estudos realizados.  

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

4.- Mellorar a xestión ambiental do territorio en consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-2020) 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación e mellora dos centros de interpretación da natureza ligados a espazos 
naturais protexidos. Tematización en coordinación ca Reserva de Biosfera. 

4.4 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promover accións e inversións para a mellora da equipación e instalacións dos centros de interpretación 
da natureza existentes no territorio (exposicións temáticas, materiais, equipos informáticos, pantallas, 
carteis, sinalización, etc.), buscando unha temática especializada e tematizada dentro da Reserva de 
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (MCeTM).  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

A creación de novos centros de interpretación estarán vinculados a Espazos Naturais Protexidos. 

INDICADORES 

- Nº de documentos e materiais realizados nas accións desenvolvidas. 

- Nº de centros de interpretación mellorados.  

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

4.- Mellorar a xestión ambiental do territorio en consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-2020) 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Actividades de loita, control e xestión de especies exóticas invasoras.  4.5 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio e fomento de accións de loita contra as especies exóticas invasoras. Potenciaranse as 
actividades incluídas dentro das catro liñas de traballo identificadas na Reserva de Biosfera MCeTM 
como prioritarias:  

- Prevención: coñecer e identificar por parte dos profesionais que especies non se poden 
empregar en obras nin poden ser comercializadas.  

- Divulgación e concienciación: sensibilizar e concienciar á poboación da grave afección e 
problemas que causan estas especies.  

- Control e erradicación: traballos para a zonificación e xestión de especies exóticas invasoras.  
- Normativa, lexislación e cooperación: establecemento de normas e ordenanzas específicas para 

a loita contra esta problemática.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de eventos e accións desenvolvidas. 

- Superficie na que se ten realizado control e xestión de especies exóticas invasoras (ha). 

- Nº de persoas participantes nos traballos de control e xestión de especies exóticas invasoras. 

- Nº de materiais e documentos realizados. 

- Nº de normas establecidas e aprobadas para a loita contra especies exóticas invasoras. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Buscarase desenvolver actuacións coordinadas entre varios municipios.  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

4.- Mellorar a xestión ambiental do territorio en consonancia co Plan de Acción de Lima (2014-2020) 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Visibilizar o territorio da Reserva de Biosfera MCeTM como lugar de excelencia no 
desenvolvemento sostible e a conservación. Identificación e valorización dos servizos 
ecosistémicos que presta o territorio. 

4.6 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promoción de actividades para mellorar a visibilidade e a divulgación da Reserva de Biosfera na 
poboación e a importancia dos servizos ecosistémicos das áreas naturais, especialmente nos centros 
educativos e coa xente moza (celebración do Día da árbore, Semana da Custodia, Día do Medio 
Ambiente, Día da Diversidade Biolóxica, Voluntariado Ambiental, Día das Áreas Protexidas, Día dos 
humidais, Semana Europea da Prevención de residuos, etc.).  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións desenvolvidas. 

- Nº persoas participantes nas actividades. 

- Nº de documentos e materias realizados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta acción traballarase tamén desde a Animación e desde a liña de Formación que desenvolverá o GDR 
Mariñas-Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

5.- Rehabilitar e conservar as paisaxes rurais e a biodiversidade 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Identificación, protección e mellora das paisaxes rurais. 5.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promover actividades de conservación e recuperación das paisaxes rurais do territorio como elemento 
protector da biodiversidade e do patrimonio natural e cultural. Promover o mantemento, conservación e 
mellora dos agrosistemas tradicionais, gardando e mellorando os valores que posúen de biodiversidade.  

Os traballos propostos a realizar centráranse en: 

- Mellorar o coñecemento sobre a paisaxe. 
- Identificación, caracterización e avaliación da paisaxe e sistemas agrarios de elevado valor 

ecolóxico. 
- Identificación de alteracións graves da paisaxe en zonas sensibles. 
- Catalogación da paisaxe e establecemento de medidas de conservación. 
- Execución de medidas correctoras e promoción de instrumentos de conservación (custodia do 

territorio).  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións desenvolvidas. 

- Nº persoas participantes nas actividades. 

- Nº de estudos, documentos e materias realizados. 

- Nº de zonas sensibles identificadas con alteración da paisaxe 

- Nº de medidas de restauración e conservación da paisaxe executadas. 

- Superficie mellorada paisaxisticamente (ha). 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta acción poderá traballarse tamén desde a Animación e desde a liña de Formación que desenvolverá 
o GDR Mariñas-Betanzos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

5.- Rehabilitar e conservar as paisaxes rurais e a biodiversidade 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Diminución do impacto visual e naturalización de infraestruturas rurais e creación de 
pequenas zonas húmidas para fomentar a biodiversidade. Melloras ambientais en 
empresas. 

5.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio de proxectos que eliminen ou minimicen impactos dunha elevada alteración da paisaxe 
producidos por infraestruturas (estacións depuradoras, estradas, edificios, pontes, polígonos industriais 
e empresariais, etc.), e o seu reverdecemento, realizadas no medio rural. Estas actuacións favorecerán 
a integración destas obras na paisaxe rural e promoverán a conservación e mellora do medio ambiente. 
Animarase a habilitación de pequenas zonas húmidas.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de actuacións sobre infraestruturas. 

- Nº de medidas de restauración da paisaxe executadas. 

- Superficie mellorada paisaxisticamente (ha). 

- Superficie de pequenas zonas húmidas creadas (ha). 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

5.- Rehabilitar e conservar as paisaxes rurais e a biodiversidade 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Identificación, protección e mellora de áreas de valor natural, árbores de interese e 
potenciar os corredores de biodiversidade. 

5.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promoción de traballos e actuacións que identifiquen e restauren hábitats, áreas de importante valor 
natural, árbores de interese e corredores de biodiversidade non estudados e que non contan con 
ningunha figura de protección, e promoción da creación de novos espazos protexidos. Actividades que 
se poderían desenvolver: 

- Estudos do estado actual das áreas de interese. 
- Identificación dos elementos de maior importancia para a súa protección. 
- Análise da figura de protección que mellor se adapte ás circunstancias. 
- Deseño dos plans de xestión e conservación. 
- Accións e traballos de mellora e conservación.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de hábitats nos que se ten realizado algunha acción de mellora ou conservación. 

- Superficie na que se ten realizado algunha mellora de conservación e xestión ambiental (ha). 

- Nº de accións de mellora e recuperación de áreas naturais. 

- Nº de estudos ou plans de xestión realizados. 

- Nº de novos espazos ou áreas protexidas. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

5.- Rehabilitar e conservar as paisaxes rurais e a biodiversidade 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación e mellora de microrreservas para a protección da biodiversidade. 5.4 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoiar accións para a identificación, creación e mantemento de pequenas áreas naturais que realicen a 
función de microrreservas, como protección e conservación de especies de flora ou fauna de especial 
interese.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de microrreservas identificadas, creadas ou protexidas. 

- Superficie ocupada polas microrreservas identificadas, creadas ou protexidas (ha). 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Promoción de áreas para a protección e conservación das especies raras, endémicas ou ameazadas, ou 
as unidades de vexetación que as conteñen.  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

6.- Conservar e valorizar o patrimonio cultural do territorio 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Recuperación, inventario, mellora e posta en valor de recursos culturais, etnográficos e 
históricos do territorio. 

6.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomento de actividades e proxectos que axuden a coñecer, conservar e potenciar os recursos 
patrimoniais, culturais e etnográficos do territorio (Camiño Inglés, xacementos arqueolóxicos, bens 
culturais, camiños históricos, pequeno patrimonio rural, patrimonio cultural inmaterial, etc.), para realizar 
unha preservación e recuperación axeitada dos mesmos e fomentar o seu uso sostible como valor 
turístico e económico. Entre outras actuacións, serán promovidas accións de: 

- Identificación e xeorreferenciación dos elementos patrimoniais e culturais. 
- Descrición, caracterización e necesidades de conservación. 
- Rehabilitación, recuperación e conservación. 
- Elaboración de materiais de divulgación e difusión. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións desenvolvidas. 

- Nº persoas participantes nas actividades. 

- Nº de estudos, documentos e materias realizados. 

- Nº de valores patrimoniais e culturais identificados, recuperados ou conservados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

6.- Conservar e valorizar o patrimonio cultural do territorio 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación e sinalización de rutas temáticas que poñan en valor o patrimonio natural, 
cultural e arqueolóxico do territorio.  

6.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomento de accións dirixidas á realización de proxecto e instauración de rutas temáticas culturais, 
ambientais, etnográficos, patrimoniais, etc., que poñan en valor e conecten o patrimonio e recursos do 
territorio, fomentando o seu aproveitamento social sostible (Ruta modernista, ornitolóxica, xeolóxica, 
etc).  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº rutas temáticas creadas. 

- Nº de elementos culturais e patrimoniais conectados mediante rutas. 

- Distancia de rutas creadas (km). 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FOMENTAR A BIODIVERSIDADE E A MELLORA DO PATRIMONIO CULTURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

6.- Conservar e valorizar o patrimonio cultural do territorio 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Animación dos procesos de xestión do patrimonio cultural. 6.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomento de actividades e proxectos que promovan unha mellora na conservación e protección do 
patrimonio cultural do territorio, así como a súa posta en valor. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº eventos e accións desenvolvidas. 

- Nº persoas participantes nas actividades. 

- Nº de estudos, documentos e materias realizados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Esta acción traballarase tamén desde a liña de Animación que desenvolverá o GDR Mariñas-Betanzos. 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

7.- Promover unha economía baixa en carbono 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Investimentos para a mellora da eficiencia enerxética e o emprego de enerxías 
renovables en explotacións, empresas e entidades.   

7.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio a proxectos e instalacións destinadas a optimizar a eficiencia enerxética e a empregar enerxías 
renovables para reducir o consumo enerxético, en explotacións, empresas e entidades.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

A mellora da eficiencia enerxética deberá quedar acreditada mediante a presentación dun plan 
empresarial, acompañado dun informe emitido por un técnico cualificado competente ou dunha auditoría 
enerxética. A redución dos custos derivados da mellora da eficiencia enerxética deberá acadar un mínimo 
do 40%, e non será subvencionable a maquinaria automotriz.  

Quedan excluídos de financiamento calquera tipo de investimento en enerxías renovables para venda á 
rede.  

INDICADORES 

- Nº de proxectos de eficiencia enerxética e utilización de enerxías renovables realizados. 

- Nº de empregos totais creados ou consolidados (segundo cada colectivo). 

- Cantidade de enerxía aforrada mediante os proxectos desenvolvidos. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

7.- Promover unha economía baixa en carbono 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Proxectos piloto e promoción de boas prácticas para mellorar a xestión de residuos, o 
mantemento e xestión de áreas naturais, e mellora de comportamentos ambientais. 7.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomento de iniciativas e proxectos experimentais que permitan probar novos modelos de xestión de 
residuos (redución, reciclaxe e reutilización) e avanzar na sostibilidade das actividades económicas, cun 
maior respecto polo medio ambiente.  

Divulgación e difusión de boas prácticas ambientais para mellorar a xestión de residuos (feiras de 
segunda man, campañas divulgativas, compostaxe, etc.), o mantemento de zonas verdes, o 
aproveitamento dos recursos naturais e outras actividades económicas.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de proxectos piloto promovidos. 

- Nº de eventos e actividades desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de documentos e materias realizados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 
Este obxectivo poderá traballarse tamén desde a liña de Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

7.- Promover unha economía baixa en carbono 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación de servizos que fomenten as iniciativas de mobilidade sostible e a 
construción natural. 

7.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promoción de proxectos que ofrezan servizos de mobilidade sostible á poboación (bicicletas, 
automóbiles eléctricos, puntos de recarga para vehículos eléctricos, etc.), e de iniciativas que fomenten 
e ofrezan servizos sobre técnicas construtivas baseadas na reciclaxe e emprego de materiais 
tradicionais e/ou naturais. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de proxectos promovidos. 

- Nº de empregos totais creados ou consolidados (segundo cada colectivo). 

- Nº de edificacións realizadas mediante construción natural. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

8.- Diversificar a economía e xerar emprego. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Investimentos no sector do comercio polo miúdo. En especial a creación e mellora de 
tendas que comercialicen produtos elaborados ou cultivados no territorio e de 
agricultura ecolóxica. 

8.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomento da creación de establecementos de comercio polo miúdo. Poderanse financiar todo tipo de 
comercios, pero terán prioridade os establecementos que comercialicen produtos elaborados e/ou 
cultivados no territorio e que proveñan de agricultura ecolóxica.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais  

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

A creación de novos comercios polo miúdo non será elixible no territorio se xa existen na mesma 
entidade singular de poboación onde se quixeran instalar. Si serán elixibles as ampliacións e 
modernización dos comercios existentes. 

INDICADORES 

- Nº de comercios establecidos. 

- Nº de novos establecementos que comercialicen produtos locais. 

- Nº de empregos totais creados ou consolidados (segundo cada colectivo). 

- Nº de produtores favorecidos pola nova vía de comercialización. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva  

ESPECIFICACIÓNS 

Terán a condición de proxectos programados no comercio polo miúdo, os que comercialicen produtos 
elaborados ou cultivados no territorio do GDR Mariñas-Betanzos e de agricultura ecolóxica.  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

8.- Diversificar a economía e xerar emprego 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación, modernización e ampliación de empresas non agrarias e artesanía. 8.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomento de investimentos en actividades económicas, para a posta en marcha, modernización e 
ampliación de pequenas empresas non agrarias e artesanía, favorecendo a creación e consolidación de 
emprego, a diversificación de actividades e prestación de servizos no rural e a mellora, ampliación e 
modernización dos procesos e/ou os produtos. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais  

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

A creación de novos servizos non serán elixibles no territorio se xa existen na mesma entidade singular 
de poboación onde se quixeran instalar. Si serán elixibles as ampliacións e modernización dos servizos 
existentes. 

Nas Normas de Xestión da Estratexia quedan definidas todas aquelas actividades económicas que serán 
excluídas de forma xeral dos Proxectos Produtivos.  

INDICADORES 

- Nº de empresas e servizos promovidos. 

- Nº de empregos totais creados ou consolidados (segundo cada colectivo). 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva  

ESPECIFICACIÓNS 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

8.- Diversificar a economía e xerar emprego. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación e potenciación de centros de formación orientados ao emprego. 8.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promover a creación, mellora e posta en funcionamento de centros e espazos destinados á formación e 
á adquisición de competencias de persoas en desemprego, en especial de colectivos desfavorecidos 
(mulleres, persoas desempregadas de longa duración, maiores de 45 anos, persoas en risco de 
exclusión social e laboral, persoas con discapacidade, persoas mozas, inmigrantes, etc.), para facilitar a 
súa incorporación ao mundo laboral. Con estas instalacións buscarase a xeración de emprego no medio 
rural, mellorando os coñecementos sobre a innovación, os novos aproveitamentos dos recursos locais, o 
emprendemento verde ou a economía social. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de centros de formación creados ou mellorados. 

- Nº de persoas que se poderán formar nos centros ao longo dun ano. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 
Este obxectivo tamén se traballará desde a liña de Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

8.- Diversificar a economía e xerar emprego 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación de espazos para o emprendemento. 8.4 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Investimentos para a creación de instalacións (viveiros, incubadoras, espazos de traballo compartido, 
etc.) para a posta en marcha e desenvolvemento de empresas, favorecendo as novas iniciativas 
empresariais e ofrecendo ás persoas emprendedoras os medios necesarios para desenvolver as súas 
capacidades.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de espazos para o emprendemento creados ou mellorados. 

- Nº de empresas que se poderán beneficiar destes espazos ao longo dun ano. 

- Nº de empregos totais creados ou consolidados (segundo cada colectivo). 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Animarase a creación de viveiros, incubadoras ou espazos de traballo compartido que promovan 
instalacións para a comercialización e transformación de produtos locais (viño, cervexa, marmeladas, 
conservas, lácteos, hortalizas, etc), e que poidan ser aproveitados por varias iniciativas empresariais de 
maneira simultánea. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

8.- Diversificar a economía e xerar emprego 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Actividades para a formación e o apoio ao emprendemento e ás empresas 
innovadoras. 

8.5 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promoción das actividades, accións e talleres de formación e capacitación para o emprendemento rural, 
fomentar a cultura emprendedora e a xeración de ideas emprendedoras, acompañar ás persoas 
emprendedoras nas distintas fases de posta en marcha  e consolidación de proxectos, a colaboración 
entre emprendedores, promover a innovación e modernización de empresas, a creatividade e a xeración 
de novos aproveitamentos para os recursos locais, e outros traballos (xornadas, seminarios, cursos, 
programas formativos, etc). En especial destinado a colectivos desfavorecidos (mulleres, persoas 
desempregadas de longa duración, maiores de 45 anos, persoas en risco de exclusión social e laboral, 
persoas con discapacidade, persoas mozas, inmigrantes, etc.). 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas X Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de eventos e actividades desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de documentos e materias realizados. 

- Nº de empregos creados (segundo cada colectivo). 

- Nº de empresas creadas. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Tamén poderá traballarse esta acción desde as liñas de Animación, Formación e Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

8.- Diversificar a economía e xerar emprego. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Fomentar o contacto entre empresas e fortalecer as redes empresariais. 8.6 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoiar actividades e traballos de colaboración entre empresas e redes empresariais, que favorezan e 
potencien a creación de sinerxías, a participación conxunta e a cooperación entre PEMES e empresas 
situadas no medio rural.  

Realización de foros e encontros entre empresarios para a creación de puntos de cooperación entre 
empresas do territorio onde se poidan crear propostas e ideas que promovan a colaboración e axuden a 
mellorar a produtividade e viabilidade das actividades empresariais. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de eventos e actividades desenvolvidas. 

- Nº de empresas participantes nas actividades. 

- Nº de acordos, propostas e materias realizados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 

 

  



 

77 
 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

8.- Diversificar a economía e xerar emprego. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Potenciar a incorporación das TIC en empresas e entidades.  8.7 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomento da implantación de Tecnoloxías da Información e a Comunicación, TIC (internet, 
telecomunicación, comercio electrónico, etc.) en empresas, explotacións, industrias, proxectos turísticos, 
servizos e outras entidades, para facilitar o acceso a novos mercados das actividades económicas e 
para abordar a divulgación e transparencia das actividades do territorio, facilitando o tratamento e 
manexo da información e o acceso á sociedade, facilitando a participación da poboación mediante vías 
telemáticas. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de proxectos con incorporación das TIC´s.  

- Nº de empresas con incorporación das TIC’s. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 

Tamén poderá traballarse esta acción desde a liña de Formación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONOMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

8.- Diversificar a economía e xerar emprego. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Animar os procesos de emprendemento verde e a economía social. 8.8 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomentar as accións e apoiar investimentos dirixidos á creación de emprego e empresas en actividades 
vinculadas ao medio ambiente, sostibles ou con conciencia ambiental e social (con principios de 
solidaridade, a primacía das persoas sobre o capital, a implicación coa comunidade, a preocupación 
polo desenvolvemento integral das persoas, etc).  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores X Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de eventos e actividades desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de empresas e actividades económicas creadas de economía social ou que desenvolvan 

estratexias de negocio ligadas ao emprendemento verde. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderase traballar tamén esta acción desde a liña de Animación, Formación e Cooperación do GDR. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

9.- Fomentar un modelo turístico sostible. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación de novos servizos e produtos turísticos relacionados coa Reserva de 
Biosfera. 

9.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Potenciar o establecemento de servizos e produtos turísticos respectuosos co medio ambiente e que 
promovan a posta en valor e un aproveitamento sostible dos recursos do territorio (turismo activo e de 
experiencias, visitas divulgativas, agroturismo, ecoturismo, turismo xeolóxico, turismo científico, pesca 
deportiva, gastronomía, etc). 

Apoiar a creación dun destino turístico sostible que conecte e relacione puntos de interese ou servizos 
turísticos do territorio. Agregar servizos coa creación dun “anel verde” en forma de trevo que os conecte, 
e axude á creación de sinerxías e colaboracións entre os diferentes axentes involucrados nun 
desenvolvemento turístico sostible, incorporando actividades didácticas e de ocio e lecer.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de eventos e actividades desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de empregos creados (segundo cada colectivo). 

- Nº de empresas e actividade turísticas creadas. 

- Nº de servizos turísticos creados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

O “Anel Verde” gravitaría sobre a ría da Coruña, conectando co resto do territorio. Podería identificarse un 
punto de partida para ter información e onde estivese tematizado este produto turístico, de ocio e 
educativo.  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

9.- Fomentar un modelo turístico sostible. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Creación/mellora de aloxamentos, restauración e servizos de turismo ligados a 
elementos patrimoniais.  

9.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio á creación, ampliación, mellora ou modernización de establecementos de aloxamento e 
restauración que se desenvolvan ou estean vinculadas a elementos patrimoniais do territorio (Camiño 
Inglés a Santiago, restos arqueolóxicos, espazos naturais, patrimonio cultural, etc.), e que conten cun 
enfoque de sostibilidade nas súas propostas de actividade (ecolóxico, construción natural, etc.). 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais  

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de empregos creados (segundo cada colectivo). 

- Nº de establecementos creados ou mellorados. 

- Nº de prazas de aloxamento e restauración creadas. 

- Nº de elementos patrimoniais vinculados cos establecementos promovidos.  

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva  

ESPECIFICACIÓNS 

A elixibilidade dos investimentos no eido do turismo, axustarase aos acordos de Agader coa Axencia 
Galega de Turismo. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

9.- Fomentar un modelo turístico sostible. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Posta en marcha do Club de Produto Turístico “Reserva de Biosfera”. 9.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Formulación do Club Turístico Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, para a 
organización e promoción dos recursos turísticos do ámbito da Reserva.  

Esta iniciativa que provén da Secretaría de Estado de Turismo, pretende aproveitar as vantaxes que 
pode proporcionar o significado do recoñecemento do territorio como Reserva de Biosfera de cara á 
promoción e comercialización da comarca, os produtos locais e desta figura recoñecida 
internacionalmente pola UNESCO.   

A posta en marcha do Club, permitirá ao territorio equipararase coa Carta Europea de Turismo Sostible.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de eventos e actividades desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de acordos, propostas, materias realizados e produtos deseñados. 

- Nº de empresas e entidades participantes no proxecto. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderase traballar tamén esta acción desde a liña de Animación, Formación e Cooperación do GDR. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTIBLE, CAPAZ DE CREAR E MANTER 
EMPREGO NO MEDIO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

9.- Fomentar un modelo turístico sostible. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

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

9.4 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio á creación e mellora de pequenas estruturas temáticas (puntos de información, observatorios de 
aves, accesos, aparcamentos, miradoiros, rutas temáticas, rutas homologadas, etc.) relacionadas co 
turismo no medio rural, áreas recreativas, ou infraestruturas que poñan en valor o patrimonio do territorio 
ou faciliten a súa posta en uso turístico e accesibilidade.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

Os proxectos promovidos deberán gardar vinculación coa Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo. 

INDICADORES 

- Nº de estruturas creadas ou melloradas. 

- Nº de potenciais persoas beneficiarias das estruturas creadas ou melloradas. 

- Nº de elementos patrimoniais vinculados coas estruturas creadas ou melloradas. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

A elixibilidade dos investimentos no eido do turismo, axustarase aos acordos de Agader coa Axencia 
Galega de Turismo. 

Poderase traballar tamén esta acción desde a liña de Animación, Formación e Cooperación do GDR. 

Poderán promoverse proxectos produtivos e non produtivos. 

Elementos de interese a tematizar e posible creación de ENIL: Monte Xalo e Monte Castelo. 

Mellora ambiental e tematización Ría do Burgo e Xardín Botánico.  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FAVORECER A DOTACIÓN DE SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA 
POBOACIÓN LOCAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

10.- Promover servizos para a mellora da calidade de vida da poboación rural. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Investimentos para a creación, mellora ou ampliación de todo tipo de servizos para a 
poboación rural. 

10.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio á implementación de novos servizos, ou á mellora, modernización ou ampliacións dos existentes 
(internet, telecomunicacións, etc.), que faciliten e melloren as condicións de vida da poboación no medio 
rural e que reduzan os desequilibrios existentes no territorio.  

Investimentos para a realización e organización de eventos e feiras temáticas (compra de carpas 
compartidas, equipamentos, etc.). 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas X Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

Terán prioridade os proxectos que teñan unha dimensión mancomunada de 2 ou máis concellos ou 
entidades. 

INDICADORES 

- Nº de novos servizos creados. 

- Nº de servizos mellorados. 

- Nº de potenciais persoas beneficiarias dos servizos creados ou mellorados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán promoverse proxectos de carácter produtivos e non produtivos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FAVORECER A DOTACIÓN DE SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA 
POBOACIÓN LOCAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

10.- Promover servizos para a mellora da calidade de vida da poboación rural. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Investimentos en servizos e centros sociais, así como o seu acondicionamento e 
equipamento. 

10.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promover proxectos para a creación, reforma ou ampliación de locais sociais (locais culturais e sociais), 
así como o equipamento, que axuden ao fomento de actividades e servizos para a poboación rural, e 
faciliten puntos de socialización. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC X Outros  

REQUISITOS 

Segundo as necesidades detectadas mediante a diagnose territorial realizada, téñense identificado 
necesidades para a creación, reforma ou ampliación de locais sociais nas seguintes parroquias: Limiñón, 
Montouto e Sarandós no concello de Abegondo; Cambás no concello de Aranga; Guísamo e Moruxo no 
concello de Bergondo; Piadela, Pontellas, Requián, San Pedro das Viñas e Tiobre no concello de 
Betanzos; Bribes, Cecebre, Cambre, Pravio, Vigo no concello de Cambre; Paleo no concello de Carral; 
Castelo, Celas, Sésamo, Sueiro e Veiga no concello de Culleredo; Verís no concello de Irixoa. 

INDICADORES 

- Nº de novos locais creados. 

- Nº de locais mellorados. 

- Nº de potenciais persoas beneficiarias dos locais creados ou mellorados. 

- Novos servizos creados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

A contía máxima de axuda por cada proxecto que supoña un investimento en creación, reforma ou 
ampliación dun local social non poderá exceder os 50.000 € por proxecto.  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FAVORECER A DOTACIÓN DE SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA 
POBOACIÓN LOCAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

10.- Promover servizos para a mellora da calidade de vida da poboación rural. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Fomento de hábitos de vida saudable e investimentos que o promovan. 10.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Investimentos ou actividades que axuden a unha mellora na calidade de vida da poboación mediante a 
divulgación de hábitos de vida saudables (parques biosaudables, visitas e rutas a espazos naturais e de 
interese do territorio, campañas de divulgación, etc.). 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de eventos e actividades desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de novos servizos e espazos creados. 

- Nº de servizos e espazos mellorados. 

- Nº de potenciais persoas beneficiarias dos servizos e espazos creados ou mellorados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán canalizarse tamén a través de proxectos da liña de Animación ou de Cooperación do GDR 
Mariñas-Betanzos.  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FAVORECER A DOTACIÓN DE SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA 
POBOACIÓN LOCAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

11.- Apoiar servizos para a integración das persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Investimentos para favorecer a incorporación ao mercado laboral de persoas con 
discapacidade e colectivos desfavorecidos.  11.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio a investimentos que axuden e faciliten a persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos 
(mulleres, persoas desempregadas de longa duración, maiores de 45 anos, persoas en risco de 
exclusión social e laboral, persoas con discapacidade, persoas mozas, inmigrantes, etc.) a súa 
incorporación ao  mercado laboral (centros de formación, centros ocupacionais, empresas de servizos, 
etc). 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras X 

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de actividades desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de novos servizos e centros creados. 

- Nº de servizos e centros mellorados. 

- Nº de potenciais persoas beneficiarias dos servizos e centros creados ou mellorados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán canalizarse tamén a través de proxectos da liña de Cooperación do GDR Mariñas-Betanzos. 

Poderán promoverse proxectos de carácter produtivos e non produtivos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FAVORECER A DOTACIÓN DE SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA 
POBOACIÓN LOCAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

11.- Apoiar servizos para a integración das persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Investimentos para a mellora e creación de servizos, da mobilidade, accesibilidade e 
transporte de persoas con discapacidade. 

11.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Fomentar a creación e mellora de servizos (centros de día, asistencia, etc.),  e a mellora na mobilidade, 
accesibilidade e transporte de persoas con discapacidade, que favoreza a integración na vida diaria e 
elimine as barreiras existentes. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

Os proxectos incluídos na creación e mellora de servizos de transporte só poderán ser desenvolvidos por 
entidades sen ánimo de lucro ou concellos. 

INDICADORES 

- Nº de novos servizos creados. 

- Nº de servizos mellorados. 

- Nº de potenciais persoas beneficiarias dos servizos creados ou mellorados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FAVORECER A DOTACIÓN DE SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA 
POBOACIÓN LOCAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

11.- Apoiar servizos para a integración das persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Incorporación de TIC en entidades para a mellora da formación e terapias innovadoras 
de colectivos desfavorecidos e persoas con discapacidade.  

11.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoio ao desenvolvemento e instalación de TIC (internet, telecomunicación, etc.), novas tecnoloxías e 
terapias innovadoras (terapias con animais, etc.), que axuden no desenvolvemento, tratamento, calidade 
de vida e formación de persoas de colectivos desfavorecidos ou con discapacidade.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de novas instalacións e servizos creados. 

- Nº de instalacións e servizos mellorados. 

- Nº de potenciais persoas beneficiarias dos servizos creados ou mellorados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

FAVORECER A DOTACIÓN DE SERVIZOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA 
POBOACIÓN LOCAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

11.- Apoiar servizos para a integración das persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Investimentos para a mellora da eficiencia enerxética e o emprego de enerxías 
renovables en entidades de servizos sociais.   

11.4 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Apoiar economicamente os investimentos que contribúan á redución do consumo enerxético e o uso de 
renovables nas entidades prestadoras de servizos sociais. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas X Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

A mellora da eficiencia enerxética deberá quedar acreditada mediante a presentación dun plan 
empresarial, acompañado dun informe emitido por un técnico cualificado competente ou dunha auditoría 
enerxética. A redución dos custos derivados da mellora da eficiencia enerxética deberá acadar un mínimo 
do 40%, e non será subvencionable a maquinaria automotriz.  

INDICADORES 

- Nº de proxectos de eficiencia enerxética e utilización de enerxías renovables realizados. 

- Nº de empregos totais creados ou consolidados (segundo cada colectivo). 

- Cantidade de enerxía aforrada mediante os proxectos desenvolvidos. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

ANIMAR A PARTICIPACIÓN SOCIAL E A GOBERNANZA NOS PROCESOS DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

12.- Promover a participación da poboación, do tecido produtivo e da xuventude. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Implicar ás empresas nos procesos de desenvolvemento no seu territorio, promovendo 
foros e proxectos de Responsabilidade Social Empresarial entre as empresas e as 
entidades do territorio. 

12.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Desenvolver actividades que permitan ás empresas coñecer as actividades do GDR Mariñas-Betanzos e 
implicarse en proxectos compartidos. 

Promover a Responsabilidade Social Empresarial nas empresas do territorio. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de actividades e eventos desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de proxectos de Responsabilidade Social Empresarial desenvoltos.  

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderán desenvolverse actuacións desde Animación e desde Cooperación. 

 

  



 

91 
 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

ANIMAR A PARTICIPACIÓN SOCIAL E A GOBERNANZA NOS PROCESOS DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

12.- Promover a participación da poboación, do tecido produtivo e da xuventude. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Animación do voluntariado e da implicación da xuventude nas actividades de 
conservación e desenvolvemento rural. 

12.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promover actividades de voluntariado entre a poboación máis nova, que permita que se acheguen ao 
GDR e se impliquen máis nas estratexias de desenvolvemento, sentíndose partícipes delas. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de actividades e eventos desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades de voluntariado. 

- Nº de proxectos de voluntariado desenvoltos. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

 
Poderán desenvolverse con cargo a Animación e Cooperación do desenvolvemento rural. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

ANIMAR A PARTICIPACIÓN SOCIAL E A GOBERNANZA NOS PROCESOS DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

13.- Impulsar os procesos de desenvolvemento territorial. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Divulgar, consolidar e coordinar a xestión da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo”. 

13.1 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Utilizar a Medida Leader  como ferramenta para avanzar nos obxectivos relacionados co 
desenvolvemento sostible no territorio 

Creación de galardóns que primen o desenvolvemento sostible (innovación, RSE, residuos, boas 
prácticas, etc.). 

Traballo en rede con outras Reservas de Biosfera españolas e europeas. 

Fomentar a participación da poboación e apoiar aos concellos nas actividade de mellora ambiental, e 
coordinar políticas e accións supramunicipais incluídas as de formación.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de actividades e eventos desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

As accións poderán desenvolverse desde Animación, así como o eixo de Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

ANIMAR A PARTICIPACIÓN SOCIAL E A GOBERNANZA NOS PROCESOS DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

13.- Impulsar os procesos de desenvolvemento territorial. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Artellar un modelo de xestión nas zonas litorais do territorio, en coordinación cos 
Grupos de Acción Local de Pesca do Golfo Ártabro, complementario e coordinado coa 
Medida Leader.  

13.2 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Artellar un modelo de xestión para as zonas litorais do territorio, en coordinación cos dous Grupos de 
Acción Local de Pesca do Golfo Ártabro, para fomentar o coñecemento do estado natural dos recursos e 
a participación dos axentes locais na toma de decisións e o desenvolvemento sostible, para que poidan 
xurdir proxectos empresariais. Buscarase a Coordinación de estratexias con Leader.  

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas  

Produtores  Concellos/Administracións locais  

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

Analizar elexibilidade dentro programas dos GALP. 

INDICADORES 

- Nº de actividades e eventos deseñados. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de acordos. 

- Nº de reunións de coordinación. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Estas accións tratarán de canalizarse desde os programas dos GALP, desde Animación ou Cooperación. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

ANIMAR A PARTICIPACIÓN SOCIAL E A GOBERNANZA NOS PROCESOS DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

13.- Impulsar os procesos de desenvolvemento territorial. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Accións de promoción da innovación no territorio mellorando a conectividade entre 
centros de investigación e iniciativas produtivas existentes no territorio. 13.3 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Promover reunións temáticas  que propicien o encontro entre responsables dos centros de investigación 
e innovación e as empresas, fundacións, asociacións e cooperativas do territorio, para que xurdan 
proxectos de innovación e investigación aplicada. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas X Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros X 

REQUISITOS 

Estas accións poderán desenvolverse desde Animación dos procesos de D.L. 

INDICADORES 

- Nº de actividades e eventos desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

- Nº de materiais elaborados. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva X 
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderá traballarse esta acción desde a Animación, Formación e Cooperación. 

Poderán formularse proxectos produtivos e non produtivos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

ANIMAR A PARTICIPACIÓN SOCIAL E A GOBERNANZA NOS PROCESOS DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 

13.- Impulsar os procesos de desenvolvemento territorial. 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 

Fomento da interacción urbano-rural. 13.4 

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN 

Desenvolvemento de actividades e proxectos nos que participe a cidade de A Coruña,  no eido do medio 
ambiente, do turismo (cruceiros, Ruta da Camelia, etc.) ou da comercialización de produtos locais en 
circuítos curtos, aproveitando a Marca de produtos da Reserva de Biosfera. 

Abordar a identificación dos servizos ecosistémicos que o medio rural presta á cidade. 

Tentar establecer corredores biolóxicos que “interconecten” a cidade co seu entorno rururbano. 

POTENCIAIS BENEFICIARIOS 

Asociacións/Fundacións X Persoas emprendedoras  

Cooperativas  Empresas X 

Produtores  Concellos/Administracións locais X 

CMVMC  Outros  

REQUISITOS 

 

INDICADORES 

- Nº de actividades e eventos desenvolvidas. 

- Nº de persoas participantes nas actividades. 

NATUREZA DA ACCIÓN 
  
   

Produtiva  
 

Non produtiva X 

ESPECIFICACIÓNS 

Poderá traballarse esta acción desde Animación, Formación e Cooperación.  

Impulsar a mellora de comunicación internas (ferrocarril, autobús, bicicletas, etc.). 
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1. DIAGNOSE DO MERCADO LABORAL NO TERRITORIO DO GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS 
(DAFO) 

Para a realización do seguinte análise DAFO tense realizado un estudo previo, recollido na propia Diagnose dos 

factores socioeconómicos do territorio e poboación do GDR-23 “Mariñas-Betanzos”. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Dificultades para a inserción laboral das 

mulleres, demandantes de emprego maiores 

de 45 anos, persoas en risco de exclusión 

social, e dos colectivos con baixo nivel 

formativo.  

 Carencia de programas formativos dirixidos á 

persoas xóvenes, que faciliten a mobilidade 

transnacional. 

 Importante volume de emprego irregular, 

precario e non declarado. 

 Falta de cultura emprendedora que estimule 

o autoemprego. 

 Falta de oferta formativa no ámbito do 

emprendemento rural, xestión empresarial, 

comercialización, marketing dixital, turismo 

sostible, mellora e conservación ambiental, e 

producións do mar. 

 Reducida oferta formativa no ámbito da 

produción ecolóxica que facilite a 

incorporación de novos activos, así como a 

reconversión. 

 Carencias na formación e baixa cualificación 

no ámbito da xestión técnico-económica, 

diversificación agraria, fitosanitarios, mellora 

varietal, comercialización e marketing,  dos 

activos agrarios. 

 Carencias na prestación de servizos 

educativos e de formación profesional ás 

empresas e emprendedores. 

 Baixo dinamismo socioeconómico e oferta 

laboral nos concellos rurais. 

 Falta de viveiros, incubadoras ou espazos de 

coworking para emprendedores na área rural 

e orientados ás demandas de 

emprendemento. 

 Baixo nivel de I+D+i empresarial, que limita a 

captación de talento. 

 Traballo en rede e cooperación sectorial, así 

como intersectorial, a partir da experiencia 

previa da Asociación Mariñas-Betanzos.  

 Existencia de persoas mozas con ampla 

formación académica e motivación, pero 

desconectados do mundo empresarial e da 

xeración de valor. 

 Desenvolvemento pola Asociación Mariñas-

Betanzos, durante 5 anos, de Programas 

Integrados de Emprego dirixidos á formación 

e mellora da inserción laboral de persoas 

desempregadas no ámbito da produción 

agroalimentaria. 

 Experiencia previa da Asoc. Mariñas-

Betanzos no desenvolvemento de accións 

dirixidas á capacitación de emprendedores 

rurais. 

 Existencia de valores naturais, elementos 

culturais e patrimoniais susceptibles de 

poñer en valor, e xerar emprego. 

 Existencia de dinámicas de cooperación cos 

axentes locais (Rede de Técnicos Locais de 

Emprego, Fundación Juana de Vega, 

Oficinas Agrarias Comarcais, Cooperativas, 

CFEA de Guísamo) para a formación, a 

inserción laboral e a incorporación de activos 

agrarios. 

  Posta en marcha de dous viveiros para 

emprendedores agroalimentarios. 

 Posta en marcha do Plan Alimentario da 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo (2013-2020); creación da 

Marca de Calidade; aconsellamento agrario 

e Bolsa de Terras. 

 Forte potencial da produción ecolóxica como 

oportunidade para a inserción laboral e a 

vertebración social. 

 Existencia de terras agrarias ociosas, 
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 Escasa estratexia comercial, 

internacionalización e diversificación 

produtiva das micropemes agroalimentarias. 

 Producións agrarias de escaso valor 

engadido. 

 Escasa formación no sector hostaleiro de 

atención ao público, marketing e redes 

sociais, seguridade alimentaria e xestión 

interna e de recursos humanos. 

susceptibles de poñer en produción 

(agricultura de inclusión social). 

 Boa imaxe das producións agroalimentarias 

locais.  

 Existencia de recursos locais, con elevada 

demanda, e susceptibles de aproveitamento: 

 Producións tradicionais: Viño da Terra de 

Betanzos, horta, froiteiras, ovos e carne 

ecolóxica. 

 Novas producións: plantas medicinais e 

aromáticas, kiwi, transformación do leite. 

AMEAZAS OPORTUNIDADES 
 O envellecemento demográfico está 

afectando aos concellos máis rurais co 

incremento da poboación dependente. 

 Novas actividades produtivas xeradoras de 

emprego con pouca estabilidade. 

 A pesar de incrementarse a poboación activa 

feminina, ten aumentado o número de 

mulleres desempregadas, con empregos 

precarios de elevada estacionalidade e 

temporalidade. 

 Lenta progresión na creación de emprego. 

 Escasa estabilidade laboral xerada polo 

baixo nivel de contratación indefinida. 

 Avances tecnolóxicos e procesos de 

concentración empresarial que poden 

repercutir en prexuízo do emprego dos 

maiores de 45 anos.  

 Perda de competitividade xeral do territorio e 

das súas empresas (competencia de países 

do este, asiáticos ou de territorios máis 

innovadores). 

 Deslocalización de pequenas empresas da 

comarca a outros territorios por carecer de 

solo empresarial no territorio para a súa 

instalación e/ou expansión. 

 Perda de competitividade agraria como 

resultado da globalización dos mercados 

agrarios. 

 Baixa valorización social do traballo do 

campo. 

 Mellora dos indicadores socieconómicos. 

 As actividades ligadas ao Emprendemento 

Verde, a Economía Circular e Social, como 

sectores emerxentes. 

 O aproveitamento sostible dos recursos 

locais. 

 Potencial de xeración de emprego no ámbito 

da produción agroalimentaria e ecolóxica, 

debido ao aumento na demanda de produtos 

agroalimentarios locais e ecolóxicos. 

 Importancia das TICs e as ferramentas Web 

2.0 como instrumentos para facilitar a 

inserción laboral (bolsa de emprego, redes 

sociais, vídeo-CVs). 

 Posta en marcha dunha bolsa de emprego e 

implicación das empresas do territorio. 

 Tendencia crecente á comercialización on-

line e ao emprego de estratexias de 

marketing dixital para o posicionamento das 

empresas e a ampliación de mercados. 

 Demanda crecente de servizos de formación, 

apoio e acompañamento técnico aos 

emprendedores. 

 Cooperación entre emprendedores para a 

posta en marcha de proxectos. 

 Importancia dos elementos culturais e 

patrimoniais, así como os recursos naturais e 

a paisaxe, e gastronomía, como motores 

para unha estratexia de creación de 

emprego.  
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 Falta de xestión das terras, abandono 

progresivo destas ou orientación ao 

monocultivo de eucalipto con nula xestión. 

 Dificultades para manter os servizos de 

calidade nos municipios con densidades 

máis baixas. 

 Dificultades para atraer investimentos aos 

municipios máis rurais. 

 Importancia dos servizos de aconsellamento 

agrario para a profesionalización e 

vertebración do sector agrario. 

 Importancia das axudas e programas de 

desenvolvemento rural na revitalización e 

diversificación económica. 

 Beneficios para as empresas que contraten a 

mozos/as e persoas con discapacidades. 

 Aproveitar o dinamismo socioeconómico das 

áreas periurbanas como “tractor” de creación 

de emrpego. 

 Existencia de microcréditos sen avais. 

 Aproveitar a multifuncionalidade do monte e 

a súa diversificación produtiva, para a 

xeración de rentas entre os silvicultores e as 

CMVCM. 
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2. OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE FORMACIÓN 

O obxectivo xeral do Programa de Formación é mellorar a capacitación para o emprego da poboación activa do 

territorio, facilitando a súa inserción laboral. 

Entre os obxectivos específicos do Programa de Formación, están os de: 

 Contribución da Estratexia Leader á diversificación económica e á xeración de emprego. 

 Contribución da Estratexia Leader á conservación e á mellora ambiental. 

 Contribución da Estratexia Leader á adaptación e mitigación do cambio climático. 

 Contribución da Estratexia Leader ao fomento da innovación. 

 Contribución da Estratexia Leader á mellora da competitividade do sector agroforestal. 

 Contribución da Estratexia Leader ao fomento do turismo sostible. 

 Contribución da Estratexia Leader á creación de servizos para a mellora da calidade de vida da 

poboación rural. 

 Contribución da Estratexia Leader á mellora do patrimonio cultural do territorio. 

 Contribución da Estratexia Leader á promoción da gobernanza e da participación da poboación local 

nos procesos de desenvolvemento rural. 
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3. SECTORES AOS QUE VAI DIRIXIDA A FORMACIÓN PREFERENTE 

As actividades formativas, deseñadas e programadas neste Programa de Formación, van a estar dirixidas 

preferentemente aos seguintes sectores: 

 

Tamén se identifican colectivos preferentes, á hora de seleccionar as persoas beneficiarias deste Plan de 

Formación: 

PERSOAS EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO 

a. Mulleres 

b. Persoas desempregadas, de longa duración 

c. Persoas maiores de 45 anos 

d. Persoas en risco de exclusión social e laboral 

e. Persoas mozas, menores de 35 anos 

PERSOAS EMPRENDEDORAS 

a. Persoas emprendedoras cun proxecto en fase inicial (non incorporadas) 

b. Persoas emprendedoras cun proxecto en fase avanzada e/ou incorporadas 

EMPRESAS E EMPRESARIADO 

a. Empresas motivadas para innovar 

b. Empresas motivadas por reducir a pegada ecolóxica 

c. Empresas interesadas en implicarse na R.S.E. 

 

 

 

 

Produción agroalimentaria 

Silvicultura, CMVMC e sector transformador da madeira 

Sector turístico e do patrimonio cultural 

Sector medioambiental 
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4. PROPOSTA DE FORMACIÓN 

Mellorar a capacitación para o emprego da poboación activa do territorio Mariñas-Betanzos 

O GDR-23 “Mariñas-Betanzos”, en base á diagnose realizada, tratará de promover e apoiar a transición cara 

unha sociedade verde e unhas dinámicas sostibles, promovendo o aproveitamento sostible dos recursos locais, 

o intercambio de coñecementos e as boas prácticas e/ou emprendemento social, e incrementando a 

capacitación para o emprego da poboación activa. 

Como xa temos identificado na diagnose, unha das principais estratexias para a creación de emprego no medio 

rural é a través do emprendemento e/ou autoemprego. Ser emprendedor require percorrer un longo camiño, 

onde hai que formarse e traballar duro. A través desta formación preténdese promover as habilidades 

emprendedoras, así como formar sobre as distintas competencias necesarias, a oportunidade que representa o 

aproveitamento sostible dos recursos locais, a elaboración dos plans de negocio, coñecer as fontes de 

financiamento como pode ser o Programa LEADER 2014-2020, identificar experiencias demostrativas e 

innovadoras que poidan orientar a posta en marcha dos proxectos, avanzar no coñecemento das novas 

ferramentas web para mellorar a comercialización e o posicionamento das empresas rurais, etc. 

Entre os obxectivos deste Programa de Formación, están os de: 

 Xerar emprego no medio rural, en base ao aproveitamento dos recursos locais. 

 Fomentar o emprendemento rural e a cultura emprendedora, acompañando ás persoas emprendedoras 

nas distintas fases de posta en marcha e consolidación dos proxectos. 

 Promover o traballo en rede e a colaboración entre emprendedores, empresas, así como con outros 

axentes implicados no emprendemento rural. 

 Mellorar coñecementos específicos (TICs, habilidades emprendedoras, cooperativismo e economía 

social, turismo sostible e patrimonio cultural, produción ecolóxica e comercialización en circuitos curtos, 

etc.). 

 Promover a innovación, a creatividade e a xeración de novos aproveitamentos para os recursos locais. 

 Propiciar unha economía baixa en carbono. 

 Mellorar o impacto social das iniciativas emprendedoras, así como nas diferentes actividades 

desenvolvidas. 

 Facilitar o desenvolvemento de prácticas formativas nas empresas do sector. 

 Avanzar e consolidar as Redes locais de colaboración sectorial e intersectorial; mellorar a Gobernanza 

local, así como acadar melloras ambientais para o territorio.  

A continuación preséntase a planificación da formación para o período 2017-2020, susceptible de ser 

modificada en función das prioridades e/ou necesidades detectadas cada ano: 
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IDENTIFICACIÓN  

OPORTUNIDADES 
EMPRENDEMENTO NO 

MEDIO RURAL 

• Título: Curso para a xeración de ideas emprendedoras 

• Contidos: Xeración de ideas e pensamento creativo no ámbito do emprendemento 
(metodoloxía Design Thinking); diagnose de ideas emprendedoras; identificación de 
experiencias demostrativas e innovadoras; Programa LEADER (2014-2020) 

• Metodoloxía: Formación teórica, dinámicas grupais, elaboración de traballos. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Febreiro - Marzo 2017 

• Dirixido a:  persoas desempregadas, emprendedores 

• Duración: 40 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

 

FORMACIÓN PARA O 
EMPRENDEMENTO 

RURAL 

• Título: Curso para o Empredemento Rural 

• Contidos: Emprendemento rural e iniciativa emprendedora, produción ecolóxica e 
recursos locais,  innovación, marketing dixital, Programa Leader 2014-2020 

• Metodoloxía: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupais, 
elaboración de traballos, visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Xaneiro - Outubro 2017 

• Dirixido a:  persoas desempregadas, emprendedores, produtores 
agroalimentarios 

• Duración: 450 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

 

SEMINARIOS SOBRE 
RECURSOS LOCAIS 

 

• Título: Seminarios sobre Recursos Locais e Programa LEADER (2014-2020) 

• Contidos: Producións Locais e Gastronomía; Patrimonio Cultural; Recursos Naturais, 
Paisaxe e EcoTurismo;  novos aproveitamentos do monte; asociacionismo, 
certificación forestal e cooperación na xestión dos terreos forestais; mellora e 
optimización dos usos e ordenación das terras forestais; innovación e mellora varietal 
das producións forestais  

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica, e visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial 

• Data: Febreiro, Marzo, Xuño, Setembro, Outubro 2017 

• Dirixido a: persoas desempregadas, emprendedores,  produtores agroalimentarios, 
silvicultores e CMVMC; sector turístico e do patrimonio, sector medioambiental 

• Duración: 50 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

FORMACIÓN PARA O 
EMPRENDEMENTO 

RURAL 

• Título: Obradoiros para o Desenvolvemento Rural 

• Contidos: Cooperativismo; Marcas de calidade;  Agricultura Ecolóxica 

• Metodoloxía: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupais, 
elaboración de traballos. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Abril, Maio, Xuño, Xuño, Xullo, Setembro, Outubro 2017 

• Dirixido a: persoas desempregadas, emprendedores, produtores agroalimentarios 

• Duración: 50 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº obradoiros realizados; nº alumnos/as  

ANO 2017 
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SEMINARIOS PARA A 
MELLORA DO 

SECTOR 
AGROALIMENTARIO 

• Título: Seminario Xestión e Competitividade do Sector Agroalimentario 

• Contidos: Innovación e transferencia tecnolóxica; xestión técnico-económica, comercialización e 
marketing; aforro e eficiencia enerxética; produción ecolóxica e conversión;    

• Metodoloxía: Formación teórica, visitas a experiencias demostrativas, 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Setembro - Decembro 2017 

• Dirixido a:  produtores agroalimentarios e emprendedores 

• Duración: 15 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

MANEXO DE 
EXPLOTACIÓNS 

PARA FAVORECER A 
BIODIVERSIDADE 

• Título: Curso Manexo de explotacións para favorecer a biodiversidade 

• Contidos: manexo agroecolóxico das explotacións agrarias 

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Abril, Outubro 2017 

• Dirixido a: produtores agroalimentarios 

• Duración: 25 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
TURISMO SOSTIBLE 

E PATRIMONIO 
CULTURAL 

• Título: Seminarios sobre Turismo Sostible e Patrimonio Cultural 

• Contidos: Turismo sostible;  gastronomía e recursos locais; boas prácticas ambientais e fomento 
da biodiversidade; innovación; responsabilidade social empresarial; recursos patrimoniais e 
culturais; clube produto turístico reservas de biosfera; atención ao cliente, hixiene e seguridade 
alimentaria, redes sociais e marketin on-line, xestión de alimentos e recursos humanos  

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica, e visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial 

• Data: Outubro - Novembro 2017 

• Dirixido a: sector turístico e do patrimonio cultural 

• Duración: 15 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
MEDIOAMBIENTAIS 

• Título: Seminario "Medioambiente e biodiversidade no territorio de Mariñas-Betanzos" 

• Contidos: Eliminación de Especies Exóticas Invasoras; Voluntariado ambiental; Custodia do 
Territorio; Biodiversidade;  Loita contra o cambio climático   

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line 

• Data: Setembro 2017 

• Dirixido a:  sector medioambiental, persoas desempregadas, emprendedores 

• Duración: 25 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
EMPRESARIAIS PARA 

A  

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

 

• Título: Seminario "Economía circular e empresa" 

• Contidos: Redes empresariais; Responsabilidade Social Empresarial;  Innovación e transferencia 
tecnolóxica; Aforro e eficiencia enerxética;  Marketing e comercialización;  Economía baixa en 
Carbono 

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Marzo - Xuño 2017 

• Dirixido a: empresariado e emprendedores 

• Duración: 25 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  
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IDENTIFICACIÓN  

OPORTUNIDADES 
EMPRENDEMENTO NO 

MEDIO RURAL 

 

 

• Título: Curso para a xeración de ideas emprendedoras 

• Contidos: Xeración de ideas e pensamento creativo no ámbito do emprendemento 
(metodoloxía Design Thinking); diagnose de ideas emprendedoras; identificación de 
experiencias demostrativas e innovadoras; Programa LEADER (2014-2020) 

• Metodoloxía: Formación teórica, dinámicas grupais, elaboración de traballos. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Febreiro - Marzo 2018 

• Dirixido a:  persoas desempregadas, emprendedores 

• Duración: 40 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

 

FORMACIÓN PARA O 
EMPRENDEMENTO 

RURAL 

 

 

• Título: Curso para o Empredemento Rural 

• Contidos: Emprendemento rural e iniciativa emprendedora, produción ecolóxica e 
recursos locais,  innovación, marketing dixital, Programa Leader 2014-2020 

• Metodoloxía: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupais, 
elaboración de traballos, visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Xaneiro - Outubro 2018 

• Dirixido a:  persoas desempregadas, emprendedores, produtores agroalimentarios 

• Duración: 450 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

 

SEMINARIOS SOBRE 
RECURSOS LOCAIS 

 

 

• Título: Seminarios sobre Recursos Locais e Programa LEADER (2014-2020) 

• Contidos: Producións Locais e Gastronomía; Patrimonio Cultural; Recursos Naturais, 
Paisaxe e EcoTurismo;  novos aproveitamentos do monte; asociacionismo, 
certificación forestal e cooperación na xestión dos terreos forestais; mellora e 
optimización dos usos e ordenación das terras forestais; innovación e mellora varietal 
das producións forestais  

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica, e visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial 

• Data: Febreiro, Marzo, Xuño, Setembro, Outubro 2018 

• Dirixido a: persoas desempregadas, emprendedores,  produtores agroalimentarios, 
silvicultores e CMVMC; sector turístico e do patrimonio, sector medioambiental 

• Duración: 50 horas 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

FORMACIÓN PARA O 
EMPRENDEMENTO 

RURAL 

 

 

• Título: Obradoiros para o Desenvolvemento Rural 

• Contidos: Cooperativismo; Marcas de calidade;  Agricultura Ecolóxica 

• Metodoloxía: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupais, 
elaboración de traballos. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Abril, Maio, Xuño, Xuño, Xullo, Setembro, Outubro 2018 

• Dirixido a: persoas desempregadas, emprendedores, produtores agroalimentarios 

• Duración: 50 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº obradoiros realizados; nº alumnos/as  

ANO 2018  
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SEMINARIOS PARA A 
MELLORA DO 

SECTOR 
AGROALIMENTARIO 

 

• Título: Seminario Xestión e Competitividade do Sector Agroalimentario 

• Contidos: Innovación e transferencia tecnolóxica; xestión técnico-económica, comercialización e 
marketing; aforro e eficiencia enerxética; produción ecolóxica e conversión;    

• Metodoloxía: Formación teórica, visitas a experiencias demostrativas, 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Setembro - Decembro 2018 

• Dirixido a:  produtores agroalimentarios e emprendedores 

• Duración: 15 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

MANEXO DE 
EXPLOTACIÓNS 

PARA FAVORECER A 
BIODIVERSIDADE 

 

• Título: Curso Manexo de explotacións para favorecer a biodiversidade 

• Contidos: manexo agroecolóxico das explotacións agrarias 

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Abril, Outubro 2018 

• Dirixido a: produtores agroalimentarios 

• Duración: 25 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
TURISMO SOSTIBLE e 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

 

 

• Título: Seminarios sobre Turismo Sostible e Patrimonio Cultural 

• Contidos: Turismo sostible;  gastronomía e recursos locais; boas prácticas ambientais e fomento 
da biodiversidade; innovación; responsabilidade social empresarial; recursos patrimoniais e 
culturais; clube produto turístico reservas de biosfera; atención ao cliente, hixiene e seguridade 
alimentaria, redes sociais e marketin on-line, xestión de alimentos e recursos humanos  

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica, e visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial 

• Data: Outubro - Novembro 2018 

• Dirixido a: sector turístico e do patrimonio cultural 

• Duración: 15 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
MEDIOAMBIENTAIS 

 

 

• Título: Seminario "Medioambiente e biodiversidade no territorio de Mariñas-Betanzos" 

• Contidos: Eliminación de Especies Exóticas Invasoras; Voluntariado ambiental; Custodia do 
Territorio; Biodiversidade;  Loita contra o cambio climático   

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line 

• Data: Setembro 2018 

• Dirixido a:  sector medioambiental, persoas desempregadas, emprendedores 

• Duración: 25 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
EMPRESARIAIS PARA 

A  

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

 

 

 

• Título: Seminario "Economía circular e empresa" 

• Contidos: Redes empresariais; Responsabilidade Social Empresarial;  Innovación e transferencia 
tecnolóxica; Aforro e eficiencia enerxética;  Marketing e comercialización;  Economía baixa en 
Carbono 

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Marzo - Xuño 2018 

• Dirixido a: empresariado e emprendedores 

• Duración: 25 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  
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IDENTIFICACIÓN  

OPORTUNIDADES 
EMPRENDEMENTO NO 

MEDIO RURAL 

• Título: Curso para a xeración de ideas emprendedoras 

• Contidos: Xeración de ideas e pensamento creativo no ámbito do emprendemento 
(metodoloxía Design Thinking); diagnose de ideas emprendedoras; identificación de 
experiencias demostrativas e innovadoras; Programa LEADER (2014-2020) 

• Metodoloxía: Formación teórica, dinámicas grupais, elaboración de traballos. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Febreiro - Marzo 2019 

• Dirixido a:  persoas desempregadas, emprendedores 

• Duración: 40 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

 

FORMACIÓN PARA O 
EMPRENDEMENTO RURAL 

• Título: Curso para o Empredemento Rural 

• Contidos: Emprendemento rural e iniciativa emprendedora, produción ecolóxica e 
recursos locais,  innovación, marketing dixital, Programa Leader 2014-2020 

• Metodoloxía: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupais, 
elaboración de traballos, visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Xaneiro - Outubro 2019 

• Dirixido a:  persoas desempregadas, emprendedores, produtores agroalimentarios 

• Duración: 450 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

 

SEMINARIOS SOBRE 
RECURSOS LOCAIS 

• Título: Seminarios sobre Recursos Locais e Programa LEADER (2014-2020) 

• Contidos: Producións Locais e Gastronomía; Patrimonio Cultural; Recursos Naturais, 
Paisaxe e EcoTurismo;  novos aproveitamentos do monte; asociacionismo, 
certificación forestal e cooperación na xestión dos terreos forestais; mellora e 
optimización dos usos e ordenación das terras forestais; innovación e mellora varietal 
das producións forestais  

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica, e visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial 

• Data: Febreiro, Marzo, Xuño, Setembro, Outubro 2019 

• Dirixido a: persoas desempregadas, emprendedores,  produtores agroalimentarios, 
silvicultores e CMVMC; sector turístico e do patrimonio, sector medioambiental 

• Duración: 50 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

FORMACIÓN PARA O 
EMPRENDEMENTO RURAL 

• Título: Obradoiros para o Desenvolvemento Rural 

• Contidos: Cooperativismo; Marcas de calidade;  Agricultura Ecolóxica 

• Metodoloxía: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupais, 
elaboración de traballos. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Abril, Maio, Xuño, Xuño, Xullo, Setembro, Outubro 2019 

• Dirixido a: persoas desempregadas, emprendedores, produtores agroalimentarios 

• Duración: 50 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº obradoiros realizados; nº alumnos/as  

ANO 2019 
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SEMINARIOS PARA A 
MELLORA DO 

SECTOR 
AGROALIMENTARIO 

• Título: Seminario Xestión e Competitividade do Sector Agroalimentario 

• Contidos: Innovación e transferencia tecnolóxica; xestión técnico-económica, comercialización e 
marketing; aforro e eficiencia enerxética; produción ecolóxica e conversión;    

• Metodoloxía: Formación teórica, visitas a experiencias demostrativas, 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Setembro - Decembro 2019 

• Dirixido a:  produtores agroalimentarios e emprendedores 

• Duración: 15 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

MANEXO DE 
EXPLOTACIÓNS 

PARA FAVORECER A 
BIODIVERSIDADE 

• Título: Curso Manexo de explotacións para favorecer a biodiversidade 

• Contidos: manexo agroecolóxico das explotacións agrarias 

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Abril, Outubro 2019 

• Dirixido a: produtores agroalimentarios 

• Duración: 25 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
TURISMO SOSTIBLE e 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

• Título: Seminarios sobre Turismo Sostible e Patrimonio Cultural 

• Contidos: Turismo sostible;  gastronomía e recursos locais; boas prácticas ambientais e fomento 
da biodiversidade; innovación; responsabilidade social empresarial; recursos patrimoniais e 
culturais; clube produto turístico reservas de biosfera; atención ao cliente, hixiene e seguridade 
alimentaria, redes sociais e marketin on-line, xestión de alimentos e recursos humanos  

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica, e visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial 

• Data: Outubro - Novembro 2019 

• Dirixido a: sector turístico e do patrimonio cultural 

• Duración: 15 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
MEDIOAMBIENTAIS 

• Título: Seminario "Medioambiente e biodiversidade no territorio de Mariñas-Betanzos" 

• Contidos: Eliminación de Especies Exóticas Invasoras; Voluntariado ambiental; Custodia do 
Territorio; Biodiversidade;  Loita contra o cambio climático   

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line 

• Data: Setembro 2019 

• Dirixido a:  sector medioambiental, persoas desempregadas, emprendedores 

• Duración: 25 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

SEMINARIOS 
EMPRESARIAIS PARA 

A  

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

• Título: Seminario "Economía circular e empresa" 

• Contidos: Redes empresariais; Responsabilidade Social Empresarial;  Innovación e 
transferencia tecnolóxica; Aforro e eficiencia enerxética;  Marketing e comercialización;  
Economía baixa en Carbono 

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Marzo - Xuño 2019 

• Dirixido a: empresariado e emprendedores 

• Duración: 25 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  
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IDENTIFICACIÓN  

OPORTUNIDADES 
EMPRENDEMENTO NO 

MEDIO RURAL 

• Título: Curso para a xeración de ideas emprendedoras 

• Contidos: Xeración de ideas e pensamento creativo no ámbito do emprendemento 
(metodoloxía Design Thinking); diagnose de ideas emprendedoras; identificación de 
experiencias demostrativas e innovadoras; Programa LEADER (2014-2020) 

• Metodoloxía: Formación teórica, dinámicas grupais, elaboración de traballos. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Febreiro - Marzo 2020 

• Dirixido a:  persoas desempregadas, emprendedores 

• Duración: 40 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

 

FORMACIÓN PARA O 
EMPRENDEMENTO 

RURAL 

• Título: Curso para o Empredemento Rural 

• Contidos: Emprendemento rural e iniciativa emprendedora, produción ecolóxica e 
recursos locais,  innovación, marketing dixital, Programa Leader 2014-2020 

• Metodoloxía: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupais, 
elaboración de traballos, visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Xaneiro - Outubro 2020 

• Dirixido a:  persoas desempregadas, emprendedores, produtores agroalimentarios 

• Duración: 450 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

 

SEMINARIOS SOBRE 
RECURSOS LOCAIS 

• Título: Seminarios sobre Recursos Locais e Programa LEADER (2014-2020) 

• Contidos: Producións Locais e Gastronomía; Patrimonio Cultural; Recursos Naturais, 
Paisaxe e EcoTurismo;  novos aproveitamentos do monte; asociacionismo, certificación 
forestal e cooperación na xestión dos terreos forestais; mellora e optimización dos usos 
e ordenación das terras forestais; innovación e mellora varietal das producións 
forestais  

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica, e visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial 

• Data: Febreiro, Marzo, Xuño, Setembro, Outubro 2020 

• Dirixido a: persoas desempregadas, emprendedores,  produtores agroalimentarios, 
silvicultores e CMVMC; sector turístico e do patrimonio, sector medioambiental 

• Duración: 50 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

FORMACIÓN PARA O 
EMPRENDEMENTO 

RURAL 

• Título: Obradoiros para o Desenvolvemento Rural 

• Contidos: Cooperativismo; Marcas de calidade;  Agricultura Ecolóxica 

• Metodoloxía: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupais, 
elaboración de traballos. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Abril, Maio, Xuño, Xuño, Xullo, Setembro, Outubro 2020 

• Dirixido a: persoas desempregadas, emprendedores, produtores agroalimentarios 

• Duración: 50 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº obradoiros realizados; nº alumnos/as  

ANO 2020 
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SEMINARIOS PARA A 
MELLORA DO 

SECTOR 
AGROALIMENTARIO 

• Título: Seminario Xestión e Competitividade do Sector Agroalimentario 

• Contidos: Innovación e transferencia tecnolóxica; xestión técnico-económica, comercialización e 
marketing; aforro e eficiencia enerxética; produción ecolóxica e conversión;    

• Metodoloxía: Formación teórica, visitas a experiencias demostrativas, 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Setembro - Decembro 2020 

• Dirixido a:  produtores agroalimentarios e emprendedores 

• Duración: 15 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

 

MANEXO DE 
EXPLOTACIÓNS 

PARA FAVORECER A 
BIODIVERSIDADE 

• Título: Curso Manexo de explotacións para favorecer a biodiversidade 

• Contidos: manexo agroecolóxico das explotacións agrarias 

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Abril, Outubro 2020 

• Dirixido a: produtores agroalimentarios 

• Duración: 25 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
TURISMO SOSTIBLE E 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

• Título: Seminarios sobre Turismo Sostible e Patrimonio Cultural 

• Contidos: Turismo sostible;  gastronomía e recursos locais; boas prácticas ambientais e fomento 
da biodiversidade; innovación; responsabilidade social empresarial; recursos patrimoniais e 
culturais; clube produto turístico reservas de biosfera; atención ao cliente, hixiene e seguridade 
alimentaria, redes sociais e marketin on-line, xestión de alimentos e recursos humanos  

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica, e visitas a experiencias demostrativas. 

• Modo: Presencial 

• Data: Outubro - Novembro 2020 

• Dirixido a: sector turístico e do patrimonio cultural 

• Duración: 15 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
MEDIOAMBIENTAIS 

• Título: Seminario "Medioambiente e biodiversidade no territorio de Mariñas-Betanzos" 

• Contidos: Eliminación de Especies Exóticas Invasoras; Voluntariado ambiental; Custodia do 
Territorio; Biodiversidade;  Loita contra o cambio climático   

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica. 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line 

• Data: Setembro 2020 

• Dirixido a:  sector medioambiental, persoas desempregadas, emprendedores 

• Duración: 25 horas (adicación horaria mínima por cada unha das temáticas) 

• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as  

 

SEMINARIOS 
EMPRESARIAIS PARA 

A  

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

• Título: Seminario "Economía circular e empresa" 

• Contidos: Redes empresariais; Responsabilidade Social Empresarial;  Innovación e transferencia 
tecnolóxica; Aforro e eficiencia enerxética;  Marketing e comercialización;  Economía baixa en 
Carbono 

• Metodoloxía: Formación teórica e práctica 

• Modo: Presencial, reforzada con contidos on-line e titorías 

• Data: Marzo - Xuño 2020 

• Dirixido a: empresariado e emprendedores 

• Duración: 25 horas 

• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as  
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5. REQUISITOS MÍNIMOS E REGRAS PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL FORMADOR 

Os requisitos mínimos do persoal formador serán os seguintes: 

Posto a cubrir Formador no Programa de Formación do GDR-23 “Mariñas-Betanzos 

Requisito de 

incompatibilidade 

A persoa seleccionada para cubrir o posto de formador deberá, como requirimento 

imprescindible, asinar previamente unha declaración na que conste que non está 

incursa nas causas de incompatibilidade aplicables ao persoal ao servizo da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Titulación mínima 

requirida 

Enxeñaría Agrónoma e/ou de Montes, Licenciatura en Ciencias do Traballo e/ou 

Económicas, Diplomatura en Relacións Laborais. 

Perfil profesional 

mínimo esixible 

Contar cunha experiencia mínima demostrable mediante vida laboral dun mínimo de 

3 anos na xestión e/ou como técnico de proxectos de desenvolvemento rural  

 

En relación ao proceso de selección do persoal formador, contará coas seguintes fases: 

1. Valoración do perfil profesional. 

2. Entrevista estruturada individual. 

3. Exame de coñecementos. 

4. Presentación de Memoria de desenvolvemento de actividades 

Para a selección e contratación do persoal formador, o procedemento será o seguinte: 

 Apertura proceso de selección. 

 Envío de Currículum Vitae e documentación complementaria por parte dos candidatos. 

 Avaliación da documentación achegada e valoración dos méritos. 

 Elaboración de listado de candidatos e puntuacións provisionais. 

 Presentación de memoria de desenvolvemento de actividades, e valoración da mesma. 

 Realización de exame de coñecementos e realización de entrevista estruturada, e valoración das 

mesmas. 

 Valoración definitiva dos candidatos e proposta de contratación. 

 

Por outra banda, nos seminarios/cursos/obradoiros tamén poderán participar expertos nas diferentes 

temáticas impartidas, aínda que non serán considerados persoal da Asociación Mariñas-Betanzos.  

 

A participación, puntual, destes expertos virá dada polo grao de coñecemento e a experiencia en 

relación as temáticas impartidas e avaliarase previamente segundo o seu curriculum vitae.  

 

Caso de participar como asistencia técnica, deberá someterse ao correspondente proceso de 

contratación. 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS E REGRAS PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO 
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Os requisitos e/ou criterios preferentes para a selección do alumnado, serán os seguintes: 

1. Estar en situación de desemprego e/ou ser un emprendedor. 

2. Pertencer aos sectores aos que van dirixidos o Plan de Formación. 

3. Ser maiores de 16 anos. 

4. Coñecementos básicos na navegación web. 

5. Pertencer a un colectivo con dificultades para a inserción laboral. 

6. Ter interese na posta en marcha dunha iniciativa emprendedora no ámbito territorial do GDR-23. 

 

O proceso de selección do alumnado e participantes nas actividades formativas, constará das seguintes fases: 

 Cumprimentación dunha ficha de inscrición, para a recollida de información relativa aos criterios de 

selección. 

 Avaliación dos criterios de selección e valoración dos mesmos. 

 Comunicación definitiva das persoas admitidas. 

 

7. MÉTODO DE CÁLCULO DOS CUSTES ESTIMADOS DAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Sinalar que para o desenvolvemento das actividades formativas, o GDR-23 contará con persoal laboral para a 

execución e desenvolvemento destas actividades. O custe estimado para esta contratación, terá como límite o 

custe salarial previsto para o posto/perfil de Técnico de proxectos.  

Por outro lado, hai que ter en conta a participación doutros expertos relatores e/ou formadores, cuxo custe estará 

en función do tipo de actividade desenvolta. No caso da intervención de relatores/formadores expertos nas 

diferentes temáticas, terase en conta a natureza da actividade:  

Actividade Custe  

Relatorios (1 h.) 80 € (retención 21% IRPF) 

Mesas redondas 50 € (retención 21% IRPF) 

Impartir curso 45 €/hora (retención 21% IRPF) 

Quilometraxe relatores 0,19 €/km 

Tope comidas 18,70 € (impostos incluídos) 

Tope aloxamento 65,97 € (impostos incluídos) 

Tope dieta completa 103,37 € (impostos incluídos) 
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8. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN COAS ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE SE FINANCIEN 
AO ABEIRO DO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 

Desde o GDR-23 Mariñas-Betanzos levarase a cabo unha análise anual, entre as diferentes entidades, co 

obxectivo de identificar actividades formativas previstas, financiadas ao abeiro do FSE, e co fin de evitar a 

duplicidade, así coma o solapamento de actividades. 

Por outra banda, tamén se establecerá un diálogo habitual e permanente coas entidades (Rede de Centros e 

Entidades de Formación para o Emprego) que están desenvolvendo, no territorio de Mariñas-Betanzos, 

actividades formativas financiadas ao abeiro do FSE, e que son as seguintes: 

CENTRO/ENTIDADE ESPECIALIDADE 

ABEGONDO   
AULA MULTIMEDIA - CONCELLO 
ABEGONDO CREACION E XESTION DE VIAXES COMBINADOS E EVENTOS 

 
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

ARTEIXO   

ASOCIACION AGARIMO 
DIRECCION E COORDINACION DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL 

 

XESTIÓN DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS 
NOCIVOS. 

 
DINAMIZACION COMUNITARIA 

 

Admon. e prog. en sistemas de planif. de recursos empres. e de xest. de 
relac. con clientes 

 
COMPETENCIA MATEMATICA N3 

 
MEDIACION COMUNITARIA 

 
COMUNICACION EN LINGUA GALEGA N2 

 
COMUNICACION EN LINGUA CASTELA N2 

 
INSERCION LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

 

ATENCIÓN ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAI 
(ECNEE) EN CENTROS EDUCATIVOS 

 
CREACION E XESTION DE MICROEMPRESAS 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 

 
COMUNICACION EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES) N2 

 

ASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTION EN DESPACHOS E 
OFICINAS 

 
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

 
COMUNICACION EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES) N3 

 

DINAMIZACION, PROGRAMACION E DESENVOLVEMENTO DE 
ACCIONS CULTURAIS 

 
ORGANIZACION E XESTION DE ALMACENS 

CENTRO TECNOLOXICO ARTEIXO - 
CONCELLO ARTEIXO 

OPERACIONS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E 
XERAIS 

 

XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA 
AUDITORIA 

 

OPERACIONS DE GRAVACION E TRATAMENTO DE DATOS E 
DOCUMENTOS 

 
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 

 
ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA 

 
XESTION DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA 

 
COMUNICACION EN LINGUA GALEGA N2 

 
ASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTION EN DESPACHOS E 
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OFICINAS 

 
TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO 

 

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN 
INSTITUCIONS SOCIAIS 

FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN - ARTEIXO 

OPERACIONS DE FONTANERIA E CALEFACCION-CLIMATIZACION 
DOMESTICA 

 
FABRICAS DE ALBANELERIA 

 

XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA 
AUDITORIA 

 
COMPETENCIA MATEMATICA N3 

 

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS SOLARES 
TERMICAS 

 
LEVANTAMENTOS E REPLANTEOS 

 
COMUNICACION EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES) N3 

 
COMUNICACION EN LINGUA GALEGA N2 

 
REPRESENTACION DE PROXECTOS DE OBRA CIVIL 

 
CONTROL DE PROXECTOS E OBRAS DE CONSTRUCION 

 
COMUNICACION EN LINGUA GALEGA N3 

 
MONTAXE E MANTEMENTO DE REDES DE AUGA 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 

 
ORGANIZACION PROX INST SOLAR TERM 

 
XESTION AMBIENTAL 

 
COMUNICACION EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLES) N2 

 
REPRESENTACION DE PROXECTOS DE EDIFICACION 

 
DOCENCIA DA FORMACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO 

 

OPERACIONS AUXILIARES DE ALBANELERIA DE FABRICAS E 
CUBERTAS 

 

OPERACIONS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN 
CONSTRUCCION 

BERGONDO   
ASOCIACION PROVINCIAL DE 
FORNEIROS ARTESANS PANADERIA E BOLLERIA 
CENTRO DE PROMOCION DE LA 
AUTONOMIA PERSONAL CPAP ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE 

 

OPERACIONS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E 
XERAIS 

 
ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA 

 

OPERACIONS DE GRAVACION E TRATAMENTO DE DATOS E 
DOCUMENTOS 

 
CONFECCION E PUBLICACION DE PAXINAS WEB 

BETANZOS   

ACADEMIA PELOMANIA SL SERVIZOS AUXILIARES DE PERRUQUERIA 

 
TRATAMENTOS CAPILARES ESTETICOS 

 
PERRUQUERIA 

CENTRO CRUZ ROJA BETANZOS MEDIACION COMUNITARIA 

 
DOCENCIA DA FORMACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO 

 
DINAMIZACION COMUNITARIA 

 

DINAMIZACION, PROGRAMACION E DESENVOLVEMENTO DE 
ACCIONS CULTURAIS 

 
INFORMACION XUVENIL 

 
INSERCION LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

 

DIRECCION E COORDINACION DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL 
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FOREM BETANZOS TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO 

CAMBRE   

CONCELLO DE CAMBRE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 

 
TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO 

 
SOLDADURA OXIGAS E SOLDADURA MIG/MAG 

 
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG 

 

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS SOLARES 
TERMICAS 

 
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

 
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA 

 
ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA 

 

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN 
INSTITUCIONS SOCIAIS 

 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE 

 
DINAMIZACION COMUNITARIA 

CULLEREDO   

ANDAINA SOCIEDADE COOP.GALEGA 
OPERACIONS DE GRAVACION E TRATAMENTO DE DATOS E 
DOCUMENTOS 

 
DOCENCIA DA FORMACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO 

 
CREACION E XESTION DE MICROEMPRESAS 

 

OPERACIONS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E 
XERAIS 

 

XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA 
AUDITORIA 

 

DIRECCION E COORDINACION DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL 

CENTRO MPAL FORMACION PABLO 
PICASSO (CONCELLO DE INSTALACION DE ELEMENTOS DE CARPINTARIA 

 

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN 
INSTITUCIONS SOCIAIS 

 
ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA 

 
INSTALACION DE MOBLES 

 
OPERACIONS BASICAS DE RESTAURANTE E BAR 

INSTITUTO GALEGO DE FORMACION SL SISTEMAS DE XESTIÓN DE INFORMACIÓN 

 
SEGURIDADE INFORMATICA 

 
CREACION E XESTION DE MICROEMPRESAS 

 
PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS 

 

XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA 
AUDITORIA 

 
ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA 

 

OPERACIONS DE GRAVACION E TRATAMENTO DE DATOS E 
DOCUMENTOS 

 
ADMINISTRACION DE SERVIZOS DE INTERNET 

 
FINANCIACION DE EMPRESAS 

 
MARKETING E COMPRAVENDA INTERNACIONAL 

IES UNIVERSIDADE LABORAL 
OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS (AFD) 

OLEIROS   
CENTRO MUNIC. DE FORMACION ISAAC 
DIAZ PARDO 

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN 
INSTITUCIONS SOCIAIS 

 
FINANCIACION DE EMPRESAS 

 

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS SOLARES 
TERMICAS 
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COCIÑA 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 

 
COMUNICACION EN LINGUA GALEGA N2 

 
INSTALACION DE MOBLES 

 
COMUNICACION EN LINGUA CASTELA N2 

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION A 
CARBALLEIRA INSTALACION E MANTEMENTO DE XARDINS E ZONAS VERDES 

 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTROS DE 
XARDINARIA 

ESCUELA DE FINANZAS SL XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

FOREM-OLEIROS 
XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA 
AUDITORIA 

 
AZAFATA/AUXILIAR DE CONGRESOS 

 
CELADOR SANITARIO 

FORGA 
XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA 
AUDITORIA 

 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE 

 
INGLES B2 

 

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN 
INSTITUCIONS SOCIAIS 

 

DINAMIZACION, PROGRAMACION E DESENVOLVEMENTO DE 
ACCIONS CULTURAIS 

 
ACTIVIDADES DE XESTION ADMINISTRATIVA 

 
SOLDADURA OXIGAS E SOLDADURA MIG/MAG 

 
FINANCIACION DE EMPRESAS 

 
METODOLOXIA DA ANALISE DO TRABALLO 

 
DESEÑO E MODIFICACION DE PLANOS EN 2D E 3D 

 
CONFECCION E PUBLICACION DE PAXINAS WEB 

 
ATENCION AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO 

 
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

 
TECNICO DE SISTEMAS DE ENERXIAS RENOVABLES 

OZA CESURAS   

CONCELLO DE OZA CESURAS AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA 

 
ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER 

SADA   
CENTRO DE FORMACION "RESIDENCIA 
LA LUZ" ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER 

 
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN XERIATRIA 
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1. ARTICULACIÓN COAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL 

O Regulamento UE 1303/2013 do Consello, do 17 de decembro, sobre disposicións comúns referidas aos 

fondos Feader, Feder, Fondo de Conhesión, FSE e FEMP, no artigo 8 sinala como un dos obxectivos dos fondos 

a súa utilización para o desenvolvemento sostible e para a conservación, protección e mellora da calidade do 

medioambiente.  

O Regulamento UE 1305/2013 do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a 

través do FEADER fixa os obxectivos aos que debe contribuir a política de desenvolvemento rural e as 

prioridades da Unión en materia de desenvolvemento rural. Establécese que a misión do Feader  neste novo 

período é contribuír a un desenvolvemento do sector agrícola máis equilibrado dende a óptica medioambiental, 

máis respetuoso co clima, máis competitivo e máis innovador. Tamén establece como obxectivos a acadar, o 

fomento da competitividade da agricultura, a xestión sostible dos recursos naturais e acción polo clima polo que 

este proxecto  de apoio ao mercado contribúe aos obxectivos expostos. 

Sobre a base deste Regulamento  (UE) Nº 1303/2013 e do Marco Estratéxico Común elaborouse o Acordo de 

Asociación que foi aprobado o 30 de outubro de 2014. Tomando como referencia o Acordo, elaborouse o Marco 

nacional de Desenvolvemento Rural que foi aprobado o 13 de febreiro de 2015, onde establécese os elementos 

comúns da Estratexia Leader para o período 2014-2020. 

O Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014/2020 adoptado pola Comisión Europea o 18 de 

novembro de 2015, busca apoiar iniciativas que axuden ao desenvolvemento rural, promovendo a xestión 

sustentable dos bosques, a restauración, preservación e mellora dos ecosistemas relacionados coa agricultura e 

silvicultura, a mellora da viabilidade das explotacións agrícolas, a competitividade de todos os tipos de 

agricultura e a promoción das tecnoloxías agrícolas innovadoras.  

Para elo define unha serie de obxectivos e prioridades: 

- Fomentar a transferencia de coñecementos e a innovación na agricultura, a silvicultura e as zonas 

rurais. 

- Mellorar a competitividade da agricultura e promover a silvicultura sostible. 

- Fomentar a organización da cadea alimentaria, incluíndo a transformación e a comercialización dos 

produtos agrícolas, o benestar animal e a xestión de riscos no sector agrícola. 

 Restaurar, conservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a silvicultura. 

 Eficiencia dos recursos e clima. 

 Inclusión social e desenvolvemento local nas zonas rurais. 

2. COHERENCIA COA ESTRATEXIA PRESENTADA 

Nas reunións celebradas coas diferentes Mesas Sectoriais, así como con outros axentes do territorio, se teñen 

identificado determinadas liñas de actuación que ou ben resulta máis eficiente traballar desde a liña de 

Cooperación con outros territorios ou ben permiten complementar liñas de acción definidas na Estratexia do 

Grupo. A cooperación permite tamén en certos casos, desbloquear procesos a nivel local e acadar masa crítica 

para determinadas actuacións. A cooperación tamén contribúe á amplificación dos resultados, ademais de 

aprender de experiencias compartidas. 

En base a isto, desde a Asociación Mariñas-Betanzos se teñen identificado varias Liñas de cooperación que 

permitirán abordar e avanzar na consecución de Obxectivos específicos que se propoñen na Estratexia. A 

continuación recóllese unha lista de potenciais proxectos onde xa se teñen identificado algúns asociados e se 
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teñen visualizado accións e orzamento aproximado. Outras liñas de cooperación poderán deseñarse no futuro 

sobre temas relacionados coa estratexia a medida que se vai desenvolvendo a Medida Leader ou que se vaian 

tecendo alianzas con outros Grupos de Desenvolvemento Rural. 

- LIÑA 1: MERCADOS DA BIOSFERA: POSTA EN VALOR E ACCESO AO MERCADO DE 

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS LOCAIS A TRAVÉS DE CIRCUITOS CORTOS EN RESERVAS 

DE BIOSFERA. 

- LIÑA 2: NOVOS PRODUTOS TURÍSTICOS PARA DIVERSIFICAR A OFERTA: TURISMO CIÉNTÍFICO 

E XEOLOXÍA. 

- LIÑA 3: REDE DE EMPRENDEMENTO VERDE: ANIMANDO NOVOS PRODUTOS E CULTIVOS 

DIRIXIDOS Á ALIMENTACIÓN E COSMÉTICA. 

- LIÑA 4: REDE DE TERRITORIOS FORESTALMENTE SOSTIBLES. 

- LIÑA 5: COOPERANDO NA POSTA EN VALOR DOS CAMIÑOS HISTÓRICOS. 

- LIÑA 6: XESTIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E ELABORACIÓN DE COMPOST. 

- LIÑA 7: POTENCIANDO CAPACIDADES NO RURAL 

3. LIÑAS DE COOPERACIÓN 

LIÑA 1: MERCADOS DA BIOSFERA: POSTA EN VALOR E ACCESO AO MERCADO DE 

PRODUTOS AGROALIMENTARIOS LOCAIS A TRAVÉS DE CIRCUITOS CORTOS EN RESERVAS 

DE BIOSFERA. 

Antecedentes, xustificación e interese 

As novas tendencias de consumo conducen á busca progresiva de produtos sans, naturais e dotados dunha 

identidade vinculada a un territorio, o que abre novas oportunidades de mercado aos produtos das zonas rurais, 

ademais de novas vías de cooperación urbano-rural. 

Os circuítos “curtos” de comercialización (Desde o campo ao consumidor) reducen os intermediarios, o que pode 

mellorar o prezo, así como establecer lazos de colaboración e confianza entre produtores e consumidores, que 

permitan asociar o produto ao territorio de onde provén, ligando outros valores como a paisaxe, a saúde ou a 

contribución á mitigación frente ao cambio climático. 

A  Asociación Mariñas-Betanzos durante o período 2007-2013 ten avanzado neste ámbito coa elaboración dun 

Plan Alimentario (https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/alimentacion-e-saude), realizando tarefas de 

contacto entre produtores, sector restauración e comercio polo miúdo, levando a cabo xornadas divulgativas 

para fomentar o coñecemento dos produtos do territorio e mesmo, promovendo a posta en marcha de menús 

ecolóxicos en distintos centros educativos con comedor (Programa Bio-Comedores escolares). 

Con estas actuacións puideron identificarse liñas de traballo entre productores, distribuidores e consumidores 

que puidesen plasmarse en compromisos de compra de produtos locais nun futuro. 

Na actualidade, dende a Asociación Mariñas-Betanzos, entidade tamén xestora da Reserva de Biosfera “Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo” está rexistrando unha Marca “paraugas” que aglutine a todos os productos 

agroalimentarios producidos e elaborados no territorio. 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/alimentacion-e-saude
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Xurde por tanto este proxecto de traballar en rede varios Grupos de Desenvolvemento Rural de España que 

están dentro de Reservas de Biosfera traballando na posta en marcha das súas marcas, para que desde Leader 

se poida reforzar e amplificar estes procesos a nivel local. 

Obxectivos do proxecto 

1. Incremento de rendas dos produtores agroalimentarios e dinamización do sector productor para que sexa 

capaz de crear novos empregos,  

2. Difusión da Marca “Produtos da Biosfera”, como ferramenta para aglutinar a produción agroalimentarias dos 

territorios participantes, que melloren o proceso de comercialización mediante os circuitos cortos. 

3. Dinamizar a cooperación urbano-rural e artellar alianzas de colaboración e beneficio mutuo. 

4. Fomentar estruturas de comercialización estables por parte dos produtores, e de organización das 

producións. 

Actuacións 

FASE I: ORGANIZACIÓN DOS PRODUTORES 

a. Difusión da existencia da marca: incorporación de novos produtores e controis necesarios. 

b. Asesoramento en branding e presentación do produtos coa incorporación da marca. 

c. Promoción de estruturas organizativas e de coordinación da produción a nivel local para os 

produtores. 

FASE II: LANZAMENTO DA MARCA 

d. Participación en eventos:  

i. Organización dos Mercados da Biosfera.  

ii. Presentación de produtos e degustacións nas áreas urbanas.  

e. Lanzamento da Marca de “Produtos da Biosfera” 

i. Presentacións públicas e apoio con materiais promocionais. 

FASE III: FOMENTO DE ACORDOS DE COMPRA NO CIRCUITO CORTO 

f. Promover acordos e alianzas coas tendas tradicionais. 

g. Organización proxectos piloto de “Menú escolar ecolóxico” 

Ámbito xeográfico rexional e internacional 

Grupos de Acción Local do Estado que estén traballando en territorios declarados pola UNESCO como Reservas 

de Biosfera e traballen cunha Marca de productos locais. 

Valor engadido da Cooperación 

Aproveitar as sinerxías entre LEADER e as Reservas de Biosfera para promover o desenvolvemento rural e a 

creación de emprego no sector agroalimentario. A través de Leader poderán promoverse e apoiarse novas 

producións como complemento de rendas non agrarias, que poderían levar a marca de Reserva de Biosfera e 
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facilitar a súa posterior comercialización. Así mesmo, os pequenos obradoiros que se apoiaran desde Leader 

poderían comercializar con esta Marca. 

O feito de que as Reservas de Biosfera que poidan participar estean en distintas fases da posta en marcha da 

marca, permitirá acelerar o proceso nas Reservas que estean comezando, aprendendo as experiencias máis 

consolidadas. 

Esta liña de cooperación contribuirá á consecución do Obxectivo Estratéxico fixado polo Grupo de “Promover a 

sostibilidade e a innovación no sector agrario”, Obxectivo Específico 1.- Optimizar a xestión e incrementar a 

competitividade do sector agrario”. 

GAL coordinador 

GDR-23 ASOCIACIÓN DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS 

Entidades potencialmente socias 

GALS traballando en Reservas de Biosfera do estado 

GDRS de Galicia 

GDR-1, GDR-2, GDR-4, GDR-10 

Resultados esperados  

Consolidación dun modelo de comercialización de produtos agroalimentarios locais a partir dunha estrutura 

xerada polos propios produtores co apoio dos axentes dinamizadores de cada un dos territorios participantes no 

proxecto.  

Mellorar a rendibilidade das explotacións agrarias, gandeiras e transformadores, mediante unha mellora no prezo 

así como no incremento de vendas e apertura de novos canais, como por exemplo os vínculos coa restauración, 

así como o comercio de proximidade. 

Incrementar a visibilidade dos pequenos produtores e transformadores locais no ámbito urbano, promovendo 

grupos de consumo. 

Establecemento de alianzas cos comedores escolares locais, para que grupos de produtores de proximidade 

poidan abastecer a cada colexio. 

Previsión financeira 

 (3 GDRs galegos e o resto do Estado español)  

TOTAL: 121.000 EUROS 

Persoal: 40.000 euros; Vinilos: 20.000 €.; Aluguer carpas: 6.000 €.; Material promocional: 25.000 €. 

Asesoramento produtores: 30.000 €. 
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LIÑA 2: NOVOS PRODUTOS TURÍSTICOS PARA DIVERSIFICAR A OFERTA: TURISMO 

CIENTÍFICO. 

Antecedentes, xustificación e interese 

Un produto turístico está constituído por un conxunto de bens e servizos que se poñen a disposición dos 

visitantes para o seu consumo directo. A unión entre empresarios e planificadores turísticos en torno a un 

conxunto de servizos turísticos formaliza un Produto Turístico, encargado da organización destos servizos, 

garantindo o seu correcto funcionamento e regulación.  

O Turismo Científico é unha modalidade de turismo orientada ao fomento dunha cultura turística e científica que 

permite coñecer, compartir e valorar a orixe, os costumes e o coñecemento do territorio dunha forma creativa. 

O Turismo Científico pretende o achegamento ao territorio dun novo perfil de turista máis específico e con 

intereses relacionados con calquera das distintas áreas científicas. Neste sentido, trátase dun segmento do 

turismo de intereses especiais onde os produtos se coordinan co desenvolvemento de coñecementos 

científicos,  xerando oportunidades de apoio para as investigacións, así como transferencia de coñecemento ao 

público non especialista. 

Utilízase o medio natural como recurso para a divulgación da ciencia. O fundamento desta modalidade de 

turismo é unha articulación entre a sociedade que forma parte dun territorio, o sector educativo e as redes 

produtivas, na procura da conservación e desenvolvemento de actividades para o turismo que atendan a 

necesidades sociais, económicas, ambientais e culturais. 

Obxectivos do proxecto 

1. Crear novos produtos turísticos ligados ao turismo científico (tematizando os espazos naturais 

protexidos (ENIL, Rede Natura, Reserva Biosfera, Xeoparque, etc.), os montes e a biodiversidade 

asociada a agricultura, os elementos da paisaxe, elementos xeolóxicos, o nacemento dos ríos, etc.). 

2. Involucrar ás empresas ligadas ao turismo no territorio na creación de paquetes. 

3. Mellorar o coñecemento do territorio entre os empresarios turísticos. 

4. Difundir o destino nas áreas próximas. 

Actuacións 

a. Xornada de creación de grupos de traballo temáticos. 

b. Inventario de recursos susceptibles de incorporarse ao produto “Turismo científico”. 

c. Reunións coas Administracións para artellar o deseño dos produtos dentro doutras estratexias 

sectoriais. 

d. Reunións sectoriais e temáticas: (axencias de viaxes, sector hostalaría, sector restauración, empresas 

de servizos de turismo activo e operadores turísticos (ecoturismo, turismo gastronómico, turismo rural, 

turismo cultural, Camiño Inglés, turismo industrial: conservas; Ruta do Viño; Lúpulo; Agroturismo, etc.).  

e. Promoción do produto: 

 Incorporación espazos web. 

 Actualizacións das redes sociais. 

 Promoción en prensa e especializada. 

 Sinalización para a promoción do destino turístico. 

f. Xornadas formativas específicas. 
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Ámbito xeográfico rexional e internacional   

Ámbito galego. 

Valor engadido da Cooperación  

Aproveitar elementos comúns a varios territorios para realizar tematizacións conxuntas. Tamén poderá 

aproveitarse a metodoloxía para crear estes novos produtos ligado ao turismo científico. 

Esta liña de cooperación permitirá avanzar na consecución do Obxectivo Estratéxico de “Impulsar un modelo 

económico sostenible, capaz de crear y mantener empleo en el medio rural”, e dentro deste, o Obxectivo 

Específico da Estratexia nº 9.- Fomentar un modelo turístico sostenible”. 

GAL coordinador  

GDR-23 (MARIÑAS-BETANZOS) 

Entidades potencialmente socias 

GDRs Galicia 

Resultados esperados  

 Nova oferta de experiencias emotivas e sensoriais aos turistas. 

 Desestacionalización do turismo. 

 Diversificación e diferenciación da oferta de produtos e servizos. 

Previsión financeira 

120.000.-€ 
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LIÑA 3: REDE DE EMPRENDEMENTO VERDE: ANIMANDO NOVOS PRODUTOS E CULTIVOS 

DIRIXIDOS Á ALIMENTACIÓN E COSMÉTICA. 

Antecedentes, xustificación e interese 

O desenvolvemento dos agrosistemas industriais supuxo o abandono, cando non a perda, dun gran número de 

recursos naturais que en distintos momentos da nosa historia foron empregados polas comunidades locais e 

foron obxecto de explotación económica.  

Co paso do tempo, e a medida que os mercados foron demandando produtos de maior calidade, identificados 

estes con marcas de procedencia ou vinculados a procesos de produción ecolóxica, atopámonos con que algúns 

destes recursos poden ser susceptibles de ser revitalizados e aproveitados como fronte de riqueza e emprego 

para as comunidades locais. 

En Galicia e norte de Portugal foron cultivadas desde épocas moi antigas especies como a espelta, a escanda, 

ou numerosas variedades de cebadas, avenas, centeos, millos, que na actualidade xa non se cultivan pero das 

que existe unha importante demanda rexional e extrarrexional que se suple coa importación de materias primas 

procedentes de países de fora do ámbito da Unión Europea.  

A mesma situación acontece co cultivo de especies condimentarias, aromáticas e de emprego en perfumería, 

que apenas si teñen superficie cultivada na Euro-Rexión Galicia-Norte de Portugal, pero os seus produtos xeran 

un importante comercio. 

A valoración e recuperación destes recursos vexetais é factible en tanto en canto persisten aínda pequenas 

poboacións locais en explotación, así como en distintos centros de investigación se mantén material xenético en 

colecciones de referencia. 

Outro grupo reducido de plantas, pero de cultivo ancestral, que se atopan espontáneas no territorio da Euro-

Rexión Galicia-Norte de Portugal e son susceptibles de ser aproveitadas para novos usos que respondan á 

demanda dos consumidores. 

Ademais, é posible citar un conxunto de especies autóctonas na Euro-Rexión Galicia-Norte de Portugal son: 

lavanda (Lavandula stoechas), a herba de San Xoán (Hyperichum androsaemum), o tomiño (Thymus spp.), as 

rosas (Rosa spp.), etc. 

Por outra parte, a pesar de que hai investigacións por parte das Universidades sobre as propiedades de 

numerosos recursos vexetais, estas investigacións non se transferiron ao sector empresarial, é dicir, non se 

aproveitaron ata a data dito potencial; en parte, debido a que as PEMES  realizaron tradicionalmente unha 

escasa inversión en I+D+i e a que son poucos os proxectos que aglutinan a empresas privadas e centros de 

investigación. 

Todo elo, reforza a idea de cooperación territorial como escenario para transferir coñecementos desde os 

distintos axentes da innovación, ata chegar ás empresas e persoas emprendedoras que poidan ver isto como 

unha oportunidade de emprego. 

A cooperación supón unha serie de retos, en canto a: 

- Coordinación internacional na obtención e difusión dos datos de interese. 

- A realización de investigacións e transferencia de coñecementos entre centros de investigación de Galicia e 

Norte de Portugal. 

- Identificación de recursos naturais de interese en diferentes zonas bioclimáticas. 
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- Desenvolvemento de plantacións piloto en ecolóxico, armonizando as distintas lexislacións. 

- Establecemento de guías que estimulen novas estratexias de comercialización para las PYMES. 

- Identificación de plantas autóctonas con interese en alimentación, cosmética natural e balneoterapia, que sexan 

rendibles economicamente. 

Obxectivos do proxecto 

O obxectivo final do proxecto é fomentar a explotación económica de plantas autóctonas de  Galicia e Norte de 

Portugal como proxecto demostrativo dun uso racional dos recursos naturais, orientado a favorecer a creación 

de novas empresas e o espírito empresarial en Galicia e Norte de Portugal, na área da produción ecolóxica. 

O traballo conxunto e a cooperación transfronteriza permitirá mellorar a integración e a xestión territorial, 

ademais de dinamizar a área Galicia- Norte de Portugal, xerar novos produtos, involucrar a participación da 

poboación, especialmente as mulleres e as comunidades rurais.  

Permitirá a colaboración e traballo en rede con diversos axentes implicados, abrir novos nichos de mercado, 

novas oportunidades e mellorar, en definitiva, a competitividade e o espírito emprendedor. 

Actuacións 

Considerando os obxectivos específicos propostos, os principais produtos previstos no proxecto son os 

seguintes: 

1.- Inventario de recursos vexetais das Reservas da Biosfera da EuroRexión Galicia e Norte de Portugal, 

incidindo na caracterización dos usos alimentarios, terapéuticos e cosméticos. 

2.- Recollida de documentación sobre aplicacións culinarias, alimentarias e cosméticas dos recursos 

vexetais susceptibles de ser explotados empresarialmente nas distintas áreas de proxecto. 

3.- Establecemento de proxectos piloto de cultivo ecolóxico e deseño de aplicacións de uso comercial. 

4.- Divulgación de resultados orientados ao público en xeral (exposición itinerante, participación en 

xornadas, feiras, etc.) 

5.- Difusión de resultados orientados a profesionais (participación en talleres profesionais, feiras 

especializadas, foros, centros de formación gastronómicas, así como difusión en campos de ensaio). 

6.- Creación e mantemento dunha páxina web do proxecto, e produción de material de promoción técnico 

específico. 

7.- Difusión ao público en xeral do proxecto a través dos medios de comunicación social. 

8.- Elaboración de distintas técnicas e de divulgación: Guía de recursos vexetais, Protocolos para cultivo en 

ecolóxico (de distintas especies), Análise do interese comercial de diferentes recursos vexetais, Libros de 

receitas, Novos produtos en balneoterapia e cosmética natural. 

Ámbito xeográfico rexional e internacional 

Internacional (Galicia e GDRs do norte de Portugal). 

Valor engadido da Cooperación 

O traballo conxunto e a cooperación transfronteriza permitirá mellorar a integración e a xestión do territorio, 

ademais de dinamizar a área da EuroRexión Galicia- Norte de Portugal, xerar novos produtos, novas empresas, 
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fomentar a internacionalización das PEMES, a súa colaboración e traballo en rede con diversos axentes 

implicados, identificar novos nichos de mercado, novas oportunidades e fomentar o espírito emprendedor. 

Ademais, estas relacións transfronterizas veñen en esencia motivadas, e tamén condicionadas, pola proximidade 

ou contigüidade xeográfica, pola semellanza da natureza dos problemas comúns que se propoñen e dos súas 

posibles solucións, e  noutros moitos casos tamén polo feito de ter compartido unha historia, orixe de moitas 

similitudes e de unha identidade e un sentimento común de pertenza. 

Esta liña de cooperación axudará a avanzar na consecución do Obxectivo Estratéxico “Promover a 

sustentabilidade e a innovación no sector agrario”, concretamente no Obxectivo específico “Fomentar os usos 

sostibles e a viabilidade das explotacións forestais”, mediante a promoción de novos aproveitamentos e usos do 

monte que favorezan a biodiversidade e a paisaxe. 

GAL coordinador 

GDR-23 (MARIÑAS – BETANZOS) 

Entidades potencialmente socias 

SOCIOS GALS DO NORTE DE PORTUGAL 

GDRS de Galicia 

GDR-10, GDR-17 

Resultados esperados  

 Elaboración dun inventario de recursos vexetais susceptibles de ser aplicados en iniciativas 

empresariais. 

 Selección de recursos vexetais con interese en aplicacións culinarias, alimentarias e cosméticas, e que 

non se atopen en explotación. 

 Análise dos recursos vexetais seleccionados para determinar o seu rendemento e viabilidade de cultivo 

en ecolóxico. 

 Definir a capacidade destes recursos vexetais de cara a xerar novos produtos nos mercados. 

 Identificar potenciais demandas de consumidores e viabilidade comercial de determinados produtos. 

 Creación dun documento de escalabilidade, rendibilidade media e ubicacións axeitadas para a posta en 

marcha de plantacións para os recursos vexetais de interese comercial. 

Previsión financeira 

70.000 €. 
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LIÑA 4: REDE DE TERRITORIOS FORESTALMENTE SOSTIBLES 

Antecedentes, xustificación e interese 

O crecemento da superficie de especies forestais nos 20 últimos anos en Galicia ten sido moi elevada, cunha 

prevalencia de especies de crecemento rápido na zona de costa, que acompañaban dinámicas globais de 

xubilacións dos titulares de explotacións agrarias, así como de persoas propietarias que viven fóra das áreas 

rurais. A primeira opción para poñer en valor estas terras era a plantación de árbores, sendo tamén o máis 

doado de executar e cun mantemento mínimo. 

A mellora e selección varietal parece que tamén se ten desenvolvido máis fortemente con estas variedades de 

crecemento rápido, sendo necesario incorporar novas especies de caducifolias a estas dinámicas de mellora e 

selección varietal, así como difundilas entre o público interesado. 

As novas demandas da sociedade ao respecto da paisaxe e a biodiversidade, así como novas oportunidades de 

uso das terras para aproveitamentos de maior valor engadido ou producións forestais mixtas (ou a súa 

incorporación ao banco de terras, ou a posta en marcha de SOFOR), fan necesario axudar a reflexionar aos 

propietarios si poden existir novos usos para estas terras que permitan optimizar os investimentos. 

O feito de que os Convenios entre a Administración autonómica e as CMVMC teñan que resolverse, é unha 

oportunidade para prantexar novos modelos de aproveitamento e xestión destas Comunidades de Montes, 

podendo desde os GDRs prestar este apoio e aconsellamento durante estes procesos. 

Obxectivos do proxecto 

Promover e animar unha xestión forestal sostible, que incorpore aspectos como a biodiversidade, a mellora da 

paisaxe e a conservación do patrimonio arqueolóxico do rural, cun modelo xerador de rendas Economicamente 

viable, Ambientalmente beneficioso e Social e Culturalmente respectuoso. 

Actuacións 

1. Apoio na xestión dos Montes Veciñais en Man Común ás Comunidades: 

a. Identificación do patrimonio arqueolóxico e sinalización no monte, para evitar danos. 

b. Deseño de plantacións piloto con caducifolias seleccionadas e novos aproveitamentos.  

c. Asesoramento nas resolucións dos Convenios.  

2. Fomento de novos modelos forestais sostibles entre propietarios particulares. 

a. Animar o xurdimento de SOFOR. 

b. Analizar os Servizos ambientais que prestan os montes. 

c. Promover actuacións ligadas á Custodia do territorio con fins de mellora ambiental, e xestión 

cultural. 

Ámbito xeográfico rexional e internacional 

GDRs da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Valor engadido da Cooperación 

Desde os territorios participantes cubrirase distintas tipoloxías edafoclimáticas, biolóxicas e sociais, que permitirá 

testar distintos modelos: Zona de costa; zona intermedia e zona da montaña oriental.  
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Abordaránse tamén distinta tipoloxía de propiedades (Comunidades de Montes, particulares, etc.), así como 

distintas categorías de protección do territorio (Parque Natural, Rede Natura, Reserva de Biosfera). 

Esta liña de cooperación axudará a avanzar na consecución do Obxectivo Estratéxico “Promover a sostibilidade 

e a innovación no sector agrario”, concretamente no Obxectivo específico “Fomentar os usos sostibles e a 

viabilidade das explotacións forestais”, mediante o fomento do asociacionismo, a certificación forestal e a 

cooperación na xestión e aproveitamento dos terreos forestais. 

GAL coordinador 

GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS 

Entidades potencialmente socias 

GDR-14, GDR-24, GDR-6, GDR-10 

Previsión financeira 

125.000 euros 

Duración do proxecto 

2 anos. 
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LIÑA 5: COOPERANDO NA POSTA EN VALOR DOS CAMIÑOS HISTÓRICOS (Ruta dos Andrade e 

potenciación do Camiño Inglés). 

Antecedentes, xustificación e interese 

Darlle continuidade xeográfica a unha rota que percorre o territorio do Eume e Ferrolterra e que se prolonga pola 

Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, coa fin de establecer actuacións conxuntas de 

valorización e promoción dos diferentes recursos turísticos e patrimoniais, tematizándoos. 

Se traballaría na mellora e promoción dun recurso de enorme potencialidade turística e arraigo ao longo da 

xeografía galega: o Camiño (ou Camiños de Santiago), pois parte do Camiño Inglés discurre polo territorios dos 

GDRs participantes, polo que sería interesante cooperar na recuperación desta tradición e na expansión turística 

vencellada a ela, tendo en conta o futuro Ano Santo 2021. 

Ámbito xeográfico  

Comarca de Ferrolterra, Terra Chá e Mariñas-Betanzos, Ordes. 

Valor engadido da Cooperación 

A cultura e o patrimonio histórico común convírtense neste caso en base da cooperación de territorios contigüos, 

abrindo unha vía que pode facilitar accións conxuntas noutros ámbitos e de maior alcance. 

Por outro lado, a promoción en conxunto permite aproveitar economías de escala, permitindo acceder a 

mercados de difícil acceso a nivel individual. 

A través desta liña de cooperación se avanzaría na consecución do Obxectivo Estratéxico “Impulsar un modelo 

económico sostible, capaz de crear a manter emprego no medio rural”, concretamente no Obxectivo específico 9 

“Fomentar un modelo turístico sostible”, mediante a creación de novos produtos turísticos relacionados coa 

Reserva de Biosfera. 

Entidades potencialmente socias 

GDR-2, GDR-23, GDR-24, Ordes, GAC A Mariña-Ortegal, GACs Golfo Ártabro Norte e Sur, Deputación da 

Coruña, Deputación de Lugo, concellos implicados. 

Estrutura xurídica común 

Non se precisaría a creación dunha nova entidade xurídica. 

Resultados esperados 

• Foros de debate, xornadas e seminarios sobre o patrimonio cultural e arquitéctonico ligado aos Andrade. 

• Inventario de recursos patrimoniais ligados aos camiños. Intercambio de experiencias, para poder descubrir e 

poñer en valor herdanzas culturais comúns. 

• Cooperar na promoción  dunha “Rota dos Andrade” e no Camiño Inglés, e na difusión conxunta de catálogos 

publicitarios. 
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LIÑA 6: XESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E ELABORACIÓN DE COMPOST 

Breve Descrición 

Cooperar con outros territorios para realizar actividades conxuntas de promoción, información e experiencias 

innovadoras relacionadas coa compostaxe de materia orgánica. 

Ámbito xeográfico  

Poden participar territorios interesados en avanzar nas medidas de compostaxe para a redución de residuos e a 

mellora dos valores ambientais. 

Valor engadido da Cooperación 

Poder chegar a maiores segmentos da poboación mediante actividades compartidas, permitindo que os 

territorios onde esté mais avanzada a xestión de residuos orgánicos con aplicacións posteriores para o sector 

primario poida ser transferida a territorios que queiran avanzar neste sentido. 

Esta liña de cooperación permitirá avanzar á Asociación Mariñas-Betanzos na consecución do Obxectivo 

Estratéxico “Impulsar un modelo económico sostible, capaz de crear e manter emprego no medio rural”, 

concretamente no Obxectivo Específico 7.- Promover unha economía baixa en carbono, coa posta en marcha de 

Proxectos piloto e promoción de boas prácticas para mellorar a xestión de residuos, o mantemento e xestión de 

áreas naturais, e mellora de comportamentos ambientais. 

Entidades potencialmente socias 

GDR-15, GDR-23, GDR-24, GDRs de Galicia, GDRs do resto de Europa. 

Estrutura xurídica común 

Non se precisaría a creación dunha nova entidade xurídica. 

Resultados esperados 

• Organización de xornadas técnicas sobre compostaxe doméstico en vivendas do medio rural. Compostaxes 

piloto en pequenos núcleos rurais. 

• Actividades de educación ambiental, co fin de concienciar a poboación dos territorios da necesidade dunha 

adecuada xestión dos residuos.  

• Actividades para elaborar circuítos que permitan achegar o compost ao sector primario.  

• Organización de visitas da poboación e persoal técnico da zona a outros territorios cunha maior experiencia na 

xestión de residuos orgánicos. 
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LIÑA 7: POTENCIANDO CAPACIDADES NO RURAL. 

Descrición 

Posta en marcha dun sistema de formación en competencias clave e certificados de profesionalidade para 

persoas adultas en risco de exclusión social e baixo nivel de formación no rural, baseado nas tecnoloxías da 

información e a comunicación e o Software libre. 

Xustificación do proxecto 

Nas “Competencias clave para o Aprendizaxe permanente” establécese que as competencias son aquelas que 

todas as persoas necesitan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, 

a inclusión social e o emprego. Son imprescindibles para poder adecuarse aos cambios sufridos pola Formación 

Profesional seguindo o Tratado de Lisboa. Secundando as esixencias europeas, as competencias clave supoñen 

o acceso á formación para acadar os denominados Certificados de Profesionalidade, con validez e 

recoñecemento en todos os estados membro, para todas aquelas persoas que forman parte dos sectores sociais 

vulnerables e que abandonaron a súa educación sen a cualificación básica. Polo tanto, é evidente a importancia 

de garantir a igualdade de acceso a estas competencias clave para todos os grupos que como consecuencia de 

desvantaxes educativas causadas por circunstancias persoais, culturais ou económicas, necesitan un apoio 

especifico para o desenvolvemento do seu potencial educativo. Un destes grupos é o das persoas adultas en 

risco de exclusión social e baixo nivel de formación no noso rural. 

Por outra parte, a sociedade actual se caracteriza pola influencia das tecnoloxías en boa parte das nosas 

actividades diarias, pero gran parte do colectivo ao que destinamos o noso proxecto descoñecen o mundo 

tecnolóxico e quedan ao marxe da Sociedade da Información. Esta desvantaxe continúa a se incrementar como 

consecuencia da brecha dixital que cada día crece mais pola posta en marcha de solucións tecnolóxicas en 

xeral, que en moitas ocasións non se adaptan ás verdadeiras necesidades do colectivo de persoas que 

queremos abordar co noso proxecto. 

Ante esta situación, o proxecto que presentamos pretende desenvolver un sistema de formación (metodoloxía, 

contidos, ferramentas) para persoas adultas con baixo nivel de formación e en risco de exclusión social, baseado 

nas posibilidades que ofertan as Tic (facendo uso da Web 2.0 OU Web Social) e o Software libre que lles permita 

aos usuarios acadar as competencias clave de forma xeral e determinados certificados de profesionalidade en 

función das necesidades laborais específicas de cada un dos territorios participantes no proxecto. 

Obxectivos do proxecto 

Obxectivo xeral: 

Contribuír a que as persoas adultas en risco de exclusión social e baixo nivel de formación no rural podan 

adquirir as competencias clave necesarias para poder cursar con aproveitamento a formación correspondente 

aos certificados de profesionalidade, tendo como fin último a incorporación deste colectivo ao mercado laboral, e 

polo tanto logrando a inserción social, económica e laboral do colectivo obxecto deste proxecto. 

Obxectivos específicos: 

 Desenvolver un sistema de formación en competencias clave para persoas adultas con risco de 

exclusión social e baixo nivel de formación no rural baseado nas posibilidades que ofrecen as Tic cunha 

guía sobre o mesmo orientada á formación de formadores do colectivo destinatario do noso proxecto 

 Desenvolver un sistema de formación que acredite determinados certificados de profesionalidade en 

función das necesidades laborais existentes en cada un dos territorios que participen no proxecto, ao 

que podan acceder os nosos usuarios una vez acadadas as competencias clave. 
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 Lograr a homologación do sistemas de formación resultado do proxecto por parte das institucións 

educativas públicas de cada Comunidade Autónoma e país involucrados no proxecto. 

 Familiarizar coas Tic as persoas en risco de exclusión social e baixo nivel de formación no rural 

potenciando o Software libre  e axudando a reducir a brecha dixital existente neste colectivo. 

 

Entidades potencialmente socias 

 

Grupo Localización 

ADR MAIV – BAIXO MIÑO (Coordinador) Pontevedra 

CEDER LA SERENA Badaxoz 

GDR SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA Sevilla 

GDR BAJO NALÓN Asturias 

ADR CORREDOR DE LA PLATA Sevilla 

ADESVAL Cáceres 

ADT CAMPOO LOS VALLES Cantabria 

ADRIVALL Valladolid 

ADR MARIÑAS - BETANZOS A Coruña 

GDR SIERRA DEL SEGURA Albacete 

GAL DOLMEN Portugal 

ADRIMAG Portugal 

 

 

Actuacións do Proxecto 

Acción 1: Fase preparatoria 

Organización e definición do proxecto, dos socios participantes e solicitude de axuda para o proxecto ás 

correspondentes Autoridades de Xestión 

Acción 2: Deseño do sistema de formación 

Obtención do deseño e metodoloxía, dos contidos formativos en cada unha das competencias clave e da 

aplicación informática baseada nas TIC con licenza OPEN SOURCE (utilizando elementos xa dispoñible e outros 

de nova xeración ) que integren os contidos e as metodoloxías deseñadas e que conten coas ferramentas 

necesarias que permitan o acceso ao sistema de formación a calquera persoa en risco de exclusión social, 

independentemente das súas capacidades e necesidades. 

Actividades da Acción:  

- Investigación sobre as necesidades á hora de acceder á formación en competencias clave das persoas 

en risco de exclusión en idade adulta e baixo nivel de formación 

- Investigación sobre prácticas existentes de formación, tanto dende o punto de vista da metodoloxía 

como dos contidos formativos en competencias clave. 

- Investigación sobre certificados de profesionalidade necesarios nos territorios cooperantes 

- Investigación sobre as posibilidades que ofrecen as Tic para a realización desta formación 
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- Deseño da metodoloxía de formación e dos módulos formativos 

Acción 3: Elaboración do sistema de formación 

Dispoñer do sistema de formación preparado para ser validado 

Actividades da acción: 

- Elaboración dos contidos dos módulos formativos e das metodoloxías de formación para cada unha das 

competencias clave 

- Elaboración dos contidos dos módulos formativos e das metodoloxías de formación para cada un dos 

certificados de profesionalidade a impartir 

- Realización dun prototipo conceptual da aplicación informática 

- Configuración dos equipos e do software necesarios. 

Acción 4: Validación do sistema de formación desenvolto 

Obter o sistema de formación definitivo 

Actividades da acción: 

- Selección de un número de alumnos por cada territorio para experimentar o sistema de formación 

- Formación no uso das aplicacións informáticas para os alumnos e os profesores 

- Impartir os módulos formativos a través da aplicación informática desenvolvida introducindo posibles 

melloras como consecuencia da impartición 

- Elaboración dunha guía de funcionamento do sistema de formación para as persoas adultas en risco de 

exclusión social e baixo nivel de formación no rural 

Acción 5: Homologación do sistema de formación resultado do proxecto por parte das administracións públicas 

competentes 

Conseguir que o sistema de formación desenvolto sexa recoñecido polas administracións das correspondentes 

comunidades autónomas e países 

Actividades da acción: 

- Celebración de reunións coas administracións competentes para presentar o proxecto e solicitar a 

homologación do sistema de formación 

- Realización de actividades de xestión solicitadas polas administracións correspondentes para 

homologar o sistema de formación 

Acción 6: Xestión e coordinación do proxecto 

Acción 7: Plan de divulgación e transferibilidade do proxecto 

- Dar a coñecer as actividades e os resultados do proxecto tanto ás persoas interesadas en formarse 

como a entidades públicas e privadas relacionadas coa formación de persoas adultas, coa integración 

social e laboral e coa promoción e o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación 

- Involucrar aos grupos de interese en cada territorio responsables das políticas relacionadas coa 

integración social e laboral das persoas en risco de exclusión social, coa formación de adultos e coa 

promoción das Tic. 
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- Elaboración de imaxe corporativa do proxecto, folleto electrónico informativo de difusión que recolla os 

obxectivos e as acción a desenvolver 

- Reunión / xornada de presentación do proxecto cos grupos de interese máis importantes na elaboración 

das políticas relacionadas coa integración social e laboral das persoas en risco de exclusión social, coa 

formación para adultos e coa prooción do uso das Tic en cada territorio socio 

- Elaboración dunha páxina Web e boletín informativo do proxecto 

- Difusión en prensa (artigos, roldas de prensa) sobre o proxecto coincidindo coa presentación, 

Desenvolvemento e conclusión do proxecto 

- Presentación do proxecto par parte de cada un dos socios nos eventos considerados oportunos, tanto a 

nivel local como a nivel autonómico, nacional ou comunitario 

Acción 8: Plan de xestión da calidade do proxecto 

Detectar e corrixir as posibles desviacións das accións e incorporar as melloras oportunas na xestión, estrutura e 

desenvolvemento do proxecto 

Actividades da acción: 

- Avaliación interna do proxecto 

- Avaliación externa do proxecto 

- Informe de resultados 
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1.  LÍMITES DE AXUDA PÚBLICA NOS EXPEDIENTES 
 

A  Asociación Mariñas-Betanzos estableceu os seguintes límites de axuda, requisitos de subvencionabilidade e regras 

para a asignación das porcentaxes de axuda pública, así como o procedemento de priorización de proxectos da medida 

Leader e os Criterios para a baremación de expedientes, según se  recolle máis adiante. 

 

A Asociación Mariñas-Betanzos optou por reducir o importe máximo de axudas nos proxectos produtivos a 130.000 

euros. A intención desta limitación é que xurdan moitos pequenos proxectos que encaixen na estratexia e poidan estar 

conectados entre si. 

 

Se fixa un límite mínimo de 35 puntos sobre os 100 puntos máximos para que o proxecto poida ser elexible. Esta 

puntuación mínima non asegura que o expediente reciba axuda, posto que estará sometida a dispoñibilidade de fondos 

despois dun proceso de concorrencia competitiva que ordenará os expedientes a apoiar (que conten con Informe 

Favorable de Elexibilidade), de maior a menor puntuación. 

 

LÍMITES PROXECTOS PRODUTIVOS E RELACIÓN PUNTUACIÓN COA PORCENTAXE DE AXUDA: 

 Límite de axuda máxima 130.000.-€  

 Porcentaxe de axuda máxima: 50 % (excepto normativa específica do Réxime de Axudas Leader 2014-2020) 

 Porcentaxe de axuda mínima : 24,5 % 

 Puntuación mínima (nota de corte): 35 puntos 

 Puntuación máxima: ata 100 puntos 

 Procedemento baremación: por cada punto a partires dos 35 puntos mínimos a porcentaxe de axuda 

increméntase nun 0,7%.  Con 72 puntos acádase a porcentaxe máxima de axuda do 50%. 

 

LÍMITES PROXECTOS NON-PRODUTIVOS E RELACIÓN PUNTUACIÓN COA PORCENTAXE DE AXUDA: 

 Límite de axuda máxima para expedientes Non-produtivos de creación de viveiros de empresas, incubadoras e 

espazos para o traballo compartido: 150.000.-€  

 Límite de axuda máxima para o resto de proxectos Non-produtivos: 60.000.-€  

 Porcentaxe de axuda máxima:  

Proxectos Non produtivos de prioridade Alta:  90% 

Proxectos Non produtivos de prioridade Media: 70% 

Proxectos Non produtivos de prioridade Baixa:  50% 

 Porcentaxe de axuda mínima:   35 % 

 Puntuación mínima (nota de corte):  35 puntos. 

 Puntuación máxima: 100 puntos 

 Procedemento baremación según a súa prioridade:  

A) Proxectos de prioridade alta: 
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Por cada punto desde 35 a porcentaxe de axuda increméntase nun 1,6%. 

Con 70 puntos acádase a porcentaxe máxima de axuda nos proxectos non-produtivos de prioridade alta. 

Terán a consideración de proxectos de prioridade alta os seguintes: 

*Servizos de igualdade e benestar á poboación, a integración de comunidades marxinais e de 

inmigrantes, o coidado das persoas maiores e a infancia, e a promoción dun envellecemento activo e 

saudable. 

*Servizos TIC no rural (telecentros, aulas informática e plataformas dixitais de servizos á 

poboación) 

 

  

*Proxectos encaixables no Plan de Xestión 2013-2017 da Reserva da Biosfera MCeTM: viveiros 

empresas e espazos para o emprendemento, proxectos de mellora ambiental en espazos 

protexidos e accións de Custodia Territorio; sinalización do patrimonio; recuperación e posta en 

valor do patrimonio rural e o seu uso público; fomento da innovación nas empresas e no sector 

agrario e forestal. 

 

  

*Actuacións de recuperacion e mellora paisaxística e de fomento da biodiversidade. 

 

  

 

B) Proxectos de prioridade media: 

Por cada punto a partir de 35 a porcentaxe de axuda increméntase nun 1,5%. 

Con 59 puntos acádase a porcentaxe máxima de axuda nos proxectos non-produtivos de prioridade media. 

 

Se considerarán proxectos de prioridade media os seguintes: 

*Centros de promoción de recursos ou puntos de información turística 

*Proxectos de mellora de centros sociais. 

 

C) Proxectos de prioridade baixa: 

Por cada punto desde 35 puntos, a porcentaxe de axuda increméntase nun 1 % 

Con 50 puntos acádase a porcentaxe máxima de axuda nos proxectos non-produtivos de prioridade baixa. 

 

Se considerarán proxectos de prioridade baixa os que non estén incluídos como de “prioridade alta ou 

media”. 
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2.  CRITERIOS DE ELEXIBILIDADE DE PROXECTOS PRODUTIVOS E BAREMO DE SELECCIÓN 
 

Requisitos de subvencionalidade dos proxectos Produtivos: 

 Viabilidade: ser viables técnica, económica e financeiramente. 

 Adecuación do proxecto á estratexia de desenvolvemento local. 

 Cumprir á normativa sectorial (comunitaria, nacional e autonómica). 

 Ser finalistas na data de xustificación final dos investimentos ou gastos subvencionables (non serán 

subvencionables fases dun proxecto que non constitúa unha actividade finalista). 

 

Regras para a asignación das porcentaxes de axuda pública para proxectos Produtivos: 

Establecese unha puntuación máxima de 100 puntos. 

Criterios utilizados na baremación dos proxectos: 

1. Ubicación xeográfica (máximo 30 puntos):  

1.1 Índice Municipal de Renda Dispoñible Bruta por habitante (considerando a media de Galicia = 100). Ano 

2009. Fonte IGE. 

1.2 Densidade de poboación do ano 2014. Fonte IGE. 

1.3 Taxa de paro do ano 2014. Diario económico Expansión. Fonte INE. 

1.4 Localización do proxecto. Fonte Nomenclator Galicia ano 2014. 

1.5 Outros criterios xeográficos: Localización do proxecto en Concellos que non participan no GALP (Grupo de 

Acción Local da pesca);  localización en zonas de montaña e desfavorecidas; localización en espazo natural 

protexido cunha figura de protección. 

2. Características da entidade promotora (máximo 10 puntos) 

3. Incidencia directa do proxecto sobre o emprego (máximo 20 puntos) 

4. Impacto sobre o territorio: económico, social e medioambiental (máximo 25 puntos) 

4.1 Capacidade de arrastre do proxecto 

4.2 Incidencia medioambiental e contribución ao desenvolvemento sostible 

5   Valor engadido sobre o territorio e a Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” (máximo 15 

puntos) 

 

 

Regras xerais sobre a elexibilidade de expedientes Productivos: 

  Puntuación mínima (nota de corte): 35 puntos. Porcentaxe de axuda mínima: 24,5 %   

 Con 72 puntos acádase a porcentaxe de axuda máxima: 50%   

 Por cada punto a partires dos 35 puntos mínimos, a % de axuda increméntase nun 0,7 %.   

 Importe máximo de axuda por expediente: 130.000 euros 
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ACTIVIDADES EXCLUÍDAS: 

A Asociación Mariñas-Betanzos ten definido varias actividades que quedarían excluidas das axudas Leader, e que non 

serán elexibles nos proxectos Productivos, debido ao impacto no ambiente e na paisaxe do territorio. Estas actividades 

excluídas serían según CNAE 2015 as seguintes: 

 
B.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

B05.- EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA E LIGNITO 

B06.- EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL 

B07.- EXTRACCIÓN DE MINERAIS METÁLICOS 

B09.- ACTIVIDADES DE APOIO ÁS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

D.- SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AR ACONDICIONADO 

D3512; D3513; D3514; D3515; D3516; D3517;  D352  

 

G-4726 Comercio polo miúdo de produtos de tabaco en establecementos especializados. 

 

Quedan tamén excluídas as gasoliñeiras (excepto as promovidas por cooperativas agrarias para os seus  

asociados). Tamén serán elexibles os investimentos para dotar de novos puntos de recarga para vehículos 

eléctricos. 

 

AXUDAS AOS SERVIZOS E COMERCIO MINORISTA: CRITERIOS TERRITORIAIS DE ELEXIBILIDADE. 

Con carácter xeral, a creación de novos servizos ou novo comercio minorista non será elexible si xa existe na mesma 

entidade singular de poboación onde se quixeran instalar (según NOMENCLATOR 2014), por considerar que contan xa 

con este servizo (comprobarase según existencia dese CNAE na entidade singular, según informe expedido polo 

Concello no que se atope). Deste xeito se busca potenciar a creación dos servizos nas entidades singulares onde non 

existan.  

Sí serán elixibles as ampliacións e melloras destes servizos e comercio polo miúdo xa existentes, para que consoliden 

ás súas actividades e melloren as súas infraestructuras de cara a mellorar o servizo.  

 

Excepcionalmente, sí serán elexibles proxectos de novos servizos ou comercio minorista na mesma entidade singular 

de poboación, sempre que se comprometan a crear dentro do proxecto, como mínimo 2 UTAs de Emprego. 

 

Os criterios para baremar os proxectos produtivos se recollen na táboa seguinte: 
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BAREMO SELECCIÓN DE PROXECTOS PRODUTIVOS 

BAREMOS SELECCIÓN DE PROXECTOS PRODUTIVOS 

 

 

PUNTUACIÓN 

 

1. UBICACIÓN XEOGRÁFICA: 

Máximo 30 

Puntos 30% 

1.1. Índice Municipal da Renda Dispoñible Bruta (IMRDB) por habitante (se a media de Galicia=100)  

(Ano 2009). Fonte IGE. 

Máximo 8 

puntos 

 1.1.1. Concellos co IMRDB ≤  85  (Aranga, Coirós, Irixoa) 8 

 
1.1.2. Concellos co IMRDB entre 86 e 100 (Abegondo, Arteixo, Carral, Oza-Cesuras, Curtis, Paderne) 7 

 
1.1.3. Concellos co IMRDB entre 101 e 115 (Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo e Sada) 6 

 1.1.4.Concellos co IMRDB superior a 116 (Oleiros) 5 

 

1.2. Densidade de poboación (ano 2014). Fonte IGE. 

Máximo 10 

puntos 

 1.2.1. Concellos densidade poboación 2014 menor ou igual ao 100%   

(Abegondo, Aranga, Coirós, Curtis, Oza-Cesuras, Irixoa, Paderne) 10 

 1.2.2. Concellos densidade poboación 2014 entre o 100% e o  400%  (Arteixo, Carral, Bergondo) 8 

 1.2.3. Concellos densidade poboación 2014 maior ao 400% (Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada) 6 

 

1.3. Taxa de paro (ano 2014). (fonte: www.datosmacro.com. Diario ecónomico Expansión- Fonte INE). 

   Máximo 3 

puntos 

 1.3.1. Concellos cunha taxa de paro rexistrado < do 16%  (Aranga, Curtis) 1 

 
1.3.2. Concellos cunha taxa de paro rexistrado ≥ 16% e < do 17% (Oleiros, Carral, Abegondo, Irixoa) 2 

 1.3.3. Concellos cunha taxa de paro rexistrado  ≥ ao 17%  (Sada, Oza-Cesuras, Paderne, Cambre, 

Betanzos, Coirós, Culleredo, Arteixo, Bergondo) 3 

 1.4. Localización do proxecto (Fonte Nomenclator Galicia, ano 2014).  

Entidades singulares excluidas: Arteixo, Sada, Betanzos, Perillo. 

Máximo 6 

puntos 

 1.4.1: Entidade singular  cunha poboación ≤ 1000 persoas  

(Todas excepto as sinaladas nos apartados 1.4.2; 1.4.3) 6 

 1.4.2: Entidade singular cunha poboación entre 1.000 e 2.500 persoas (Carral: Carral; Arteixo: Oseiro; 

Curtis:Teixeiro, A Estación; Oleiros: Arillo, Coruxo de Arriba, Montrove e Pazos; Culleredo: Conduzo, 

Cordeda, A Corveira, Fonteculler, O Portadego) 5 

 1.4.3: Entidade singular cunha poboación maior de 2.500 persoas (Arteixo: Vilarrodís, Meicende e 

Pastoriza; Cambre: Cambre, A Barcala, O Graxal, O Temple; Oleiros: O Porto de Santa Cruz; Culleredo: 

Acea de Ama, O Burgo, Vilaboa) 3 

 
1.5. Outros criterios xeográficos Máximo 3 
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puntos 

1.5.1: Proxecto localizado en concellos que non participan no GALP (Grupo de Acción Local da Pesca) 

(Abegondo, Aranga, Betanzos, Coirós, Irixoa, Carral, Oza-Cesuras, Curtis) 1 

 1.5.2: Proxecto localizado en zonas de montaña ou desfavorecidas (Coirós, Aranga, Irixoa) 1 

 1.5.3: Proxecto localizado en espazo natural protexido cunha figura de protección 1 

 

2. CARACTERISTICAS DA ENTIDADE PROMOTORA. 

Máximo 6 

puntos 6 % 

2.1: Proxecto promovido por unha muller  ou mozo menor de 41 anos ou por unha entidade onde polo 

menos o 50% dos socios sexan mulleres ou mozos menor de 41 anos. 2 

 2.2: Proxecto promovido por persoas con discapacidade ou por unha entidade onde polo menos o 50% 

dos socios sexan persoas con discapacidade (mínimo do 33% recoñecido). 2 

 2.3: Proxecto promovido por un inmigrante ou por unha entidade onde polo menos o 50% dos socios 

sexan inmigrantes 2 

 2.4: Proxecto promovido por unha persoa desempregada ou por unha entidade onde polo menos o 50% 

dos socios sexan persoas desempregadas 2 

 2.5: Proxecto promovido por persoas maiores de 55 anos ou por entidades onde polo menos o 50% dos 

socios sexan persoas maiores de 55 anos 2 

 2.6: Proxecto promovido por unha persoa integrada nalgún programa de inserción ou reinserción social ou 

por entidades onde polo menos o 50% dos socios sexan persoas integradas nalgún programa de inserción 

ou reinserción social (acreditándose mediante informe de Servizos Sociais municipal) 2 

 

3. INCIDENCIA DIRECTA DO PROXECTO SOBRE O EMPREGO: 

Máximo 24 

puntos 24% 

3.1. Por cada fracción de 0,25 empregos creados outorgase unha puntuación de 1,25 puntos  

(a puntuación máxima acadarase con 4 empregos (UTAS)). 20 

 3.2. Por cada fracción de 0,25 empregos creados en colectivos desfavorecidos outorgase unha puntuación 

de 1,5 puntos (mulleres, mozos menores de 41 anos*, persoas con discapacidade, persoa inmigrantes, 

maiores de 55 anos, parados de longa duración (máis de ano e medio apuntado no Servizo Público de 

Emprego). A puntuación máxima acadarase con  2,5 UTAS. 

* Se a creación de emprego será nunha persoa inscrita no programa de Garantía Xuvenil, otorgarase unha 

puntuación de 2 ptos cada fracción de 0,25 empregos creados. 15 

 

4. IMPACTO DO PROXECTO SOBRE O TERRITORIO: ECONÓMICO, SOCIAL E MEDIOAMBIENTAL 

Máximo 25 

puntos 25% 

4.1. Capacidade de arrastre do proxecto   

 4.1.1. Se o proxecto consiste na creación dun servizo á poboación 20 

 4.1.2. Se o proxecto consiste na modernización ou ampliación dun servizo 15 
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4.1.3. Se o proxecto é de comercialización e/ou  transformación produtos forestais (utilización da madeira 

como materia prima ou fonte de enerxía). 

Se o proxecto é de comercialización e/ou transformación de produtos agrarios (inclúense froiterías, 

panaderías e tendas onde se comercialicen estas producións agrarias). 25 

 4.1.4. Proxectos de investimento en explotacións agrarias que sexa unha actividade complementaria á 

actividade principal non agraria da unidade familiar. Prantacións excluidas: eucalipto ou especies de 

crecemento rápido (paulonias, pseudotsugas, piñeiros...) 25 

 4.1.5. O proxecto suporá a implantación dunha nova actividade económica non existente no Concello 

(segundo CNAE, e informe emitido polo Concello). 10 

 4.1.6. Proxectos de comercialización de produtos artesanais (que conten coa Carta de Artesán) 15 

 
4.1.7. Proxectos de creación, mellora ou ampliación de aloxamentos ou servizos turísticos 15 

 4.2. Incidencia medioambiental e contribución ao desenvolvemento sostible.   

 4.2.1: Proxectos* de investimento que contribúan á loita fronte ao cambio climático, nos que empreguen 

enerxías renovables e/ou técnicas eficientes baixo consumo enérxetico e/ou que conteñan implementación 

de sistemas de aforro de auga e/ou sistemas de redución, reciclaxe ou reutilización de residuos. 

* Sempre que no sexa un requisito obrigatorio ou legal dispoñer deles) 10 

 4.2.2: Proxecto que utilizará nos investimentos a bioconstrución ou estructuras de madeira  

(que supoña o uso de madeira un mínimo do 5% do investimento en obra civil) 10 

 

5. VALOR ENGADIDO SOBRE O TERRITORIO E A RESERVA DE BIOSFERA 

Máximo 15 

puntos 15% 

5.1: Proxecto “programado” recollido na Estratexia (Fichas) da Asociación Mariñas-Betanzos do Programa 

Leader (2014-2020)  15 

 5.2: Proxecto dirixido a favorecer á conciliación da vida familiar e laboral (casas-niño, garderías, etc.) 15 

 5.3: Proxecto promovido por entidades de "Economía Social" (cooperativas, mutualidades, fundacións, 

asociacións, sociedades laborais, empresas de inserción, centros especiais de emprego, confrarías, 

sociedades agrarias de transformación). 10 

 TOTAL 100 100% 
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3. CRITERIOS DE ELEXIBILIDADE DE PROXECTOS NON-PRODUTIVOS E BAREMO DE SELECCIÓN 
 

Establécense uns criterios de baremación de proxectos, ata unha puntuación máxima de 100 puntos. Estes criterios 

agrúpanse nos seguintes epígrafes: 

1. Ubicación xeográfica (máximo 40 puntos):  

1.1 Índice Municipal da Renda Dispoñible Bruta (IMRDB) por habitante (Ano 2009). Fonte IGE. 

1.2 Densidade de poboación do ano 2014. Fonte IGE. 

1.3 Taxa de paro do ano 2014. Diario económico Expansión. Fonte INE. 

1.4 Localización do proxecto. Fonte Nomenclator Galicia, ano 2014. 

1.5 Outros criterios xeográficos: Localización do proxecto en Concellos que non participan nun GALP (Grupo 

de Acción Local da pesca);  localización en zonas de montaña e desfavorecidas; localización en espazo 

      natural protexido cunha figura de protección. 

2. Características da entidade promotora (máximo 10 puntos) 

3. Capacidade de arrastre do proxecto, incidencia ambiental e contribución ao desenvolvemento sostible (máximo 

50 puntos) 

Límites e cálculo da porcentaxe de axuda: 

 Límite de axuda máxima para expedientes de creación de viveiros de empresas, incubadoras e espacios para 

o traballo compartido: 150.000.-€  

 Límite de axuda máxima para o resto dos proxectos: 60.000.-€  

 Porcentaxe de axuda máxima:  

Proxectos Non produtivos de prioridade Alta:  90% 

Proxectos Non produtivos de prioridade Media:  70% 

Proxectos Non produtivos de prioridade Baixa:  50% 

 Porcentaxe de axuda mínima: 35 % 

 Puntuación mínima (nota de corte): 35 puntos. 

 Puntuación máxima: 100 puntos 

 Procedemento baremación:  

a) Proxectos de prioridade alta: 

Por cada punto desde os 35 a porcentaxe de axuda increméntase nun 1,6 %. 

Con 70 puntos acádase a porcentaxe máxima de axuda nos proxectos non-produtivos de prioridade alta. 

b) Proxectos de prioridade media: 

Por cada punto a partir de 35 a porcentaxe de axuda increméntase nun 1,5%. 

Con 59 puntos acádase a porcentaxe máxima de axuda nos proxectos non-produtivos de prioridade 

media. 

c) Proxectos de prioridade baixa: 

Por cada punto desde 35 puntos, a porcentaxe de axuda increméntase nun 1 % 

Con 50 puntos acádase a porcentaxe máxima de axuda nos proxectos non-produtivos de prioridade baixa. 
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BAREMO PROXECTOS NON PRODUTIVOS. 

CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DE PROXECTOS NON-PRODUTIVOS 

 

 

PUNTUACIÓN 

 

1. UBICACIÓN XEOGRÁFICA: 

Máximo 40 

Puntos 40% 

1.1. Índice Municipal da Renda Dispoñible Bruta (IMRDB) por habitante (se a media de Galicia=100)  

(Ano 2009). Fonte IGE. 

Máximo 7 

puntos 

 1.1.1. Concellos co IMRDB ≤  85  (Aranga, Coirós, Irixoa) 7 

 
1.1.2. Concellos co IMRDB entre 86 e 100 (Abegondo, Arteixo, Carral, Oza-Cesuras, Curtis, Paderne) 6 

 
1.1.3. Concellos co IMRDB entre 101 e 115 (Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo e Sada) 5 

 1.1.4.Concellos co IMRDB superior a 116 (Oleiros) 4 

 

1.2. Densidade de poboación (ano 2014) 

Máximo 10 

puntos 

 1.2.1. Concellos con densidade de poboación menor de 100 hab./Km2  

(Abegondo, Aranga, Coirós, Curtis, Oza-Cesuras, Irixoa, Paderne ) 10 

 
1.2.2. Concellos con densidade de poboación entre 100 e 400 hab./Km2 (Arteixo, Carral, Bergondo).  8 

 1.2.3. Concellos con densidade de poboación maior de 400 hab./Km2  

(Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada) 6 

 

1.3. Taxa de paro (ano 2014) (fontes: www.datosmacro.com. Diario ecónomico Expansión- Fonte INE). 

Máximo 10      

puntos 

 1.3.1. Concellos cunha taxa de paro rexistrado menor do 16% (Aranga, Curtis) 6 

 1.3.2. Concellos cunha taxa de paro rexistrado entre o 16% e o 17% (Oleiros, Carral, Abegondo, Irixoa) 8 

 1.3.3. Concellos cunha taxa de paro rexistrado maior do 17%  

(Sada, Oza-Cesuras, Paderne, Cambre, Betanzos, Coirós, Culleredo, Arteixo, Bergondo) 10 

 1.4. Localización do proxecto (Fonte Nomenclator Galicia ano  2014).  

Entidades singulares excluidas: Arteixo, Sada, Betanzos, Perillo. 

Máximo 10 

puntos 

 1.4.1: Entidade singular cunha poboación menor de 1000 persoas  

(Todas excepto as sinaladas nos apartados 1.4.2; 1.4.3 e Arteixo, Sada Betanzos e Perillo). 10 

 1.4.2: Entidade singular  cunha poboación entre 1.000 e 2.500 persoas (Carral: Carral; Arteixo: Oseiro; 

Curtis: Teixeiro, A Estación; Oleiros: Arillo, Coruxo de Arriba, Montrove e Pazos; Culleredo: Conduzo, 

Cordeda, A Corveira, Fonteculler, O Portádego). 8 

 1.4.3: Entidade singular cunha poboación maior de 2.500 persoas (Arteixo: Vilarrodís, Meicende e 

Pastoriza; Cambre: Cambre, A Barcala, O Graxal, O Temple; Oleiros: O Porto de Santa Cruz; Culleredo: 6 
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Acea de Ama, O Burgo, Vilaboa). 

 

1.5. Outros criterios xeográficos 

Máximo 3 

puntos 

 1.5.1: Proxecto localizado en concellos que non participan no GALP (Grupo de Acción Local da Pesca) 

(Abegondo, Aranga, Betanzos, Coirós, Irixoa, Carral, Oza-Cesuras, Curtis). 1 

 1.5.2: Proxecto localizado en zonas de montaña ou desfavorecidas (Coirós, Aranga, Irixoa) 1 

 1.5.3: Proxecto localizado en espazo natural protexido cunha figura de protección 1 

 

2. CARACTERISTICAS DA ENTIDADE PROMOTORA 

Máximo 10 

puntos 10% 

2.1: Proxecto promovido por un Concello. 6 

 2.2: Proxecto promovido por entes supramunicipais do ámbito de actuación, así como por entidades 

públicas ou privadas que promovan proxectos de ámbito supramunicipal. 7 

 2.3: Proxecto promovido por unha entidade sen ánimo de Lucro que teña entre os seus obxectivos sociais 

mellorar as condicións de colectivos desfavorecidos (mulleres, xóvenes menores de 41 anos, 

discapacidade, persoas inmigrantes, persoa integrada nalgún programa de inserción o reinserción social, 

maiores de 55 anos) 7 

 2.4. Se a entidade promotora non ten recibido ningunha axuda no Leader 2007-2013 da Asociación 

Mariñas-Betanzos 3 

 3. CAPACIDADE DE ARRASTRE DO PROXECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL E CONTRIBUCIÓN AO 

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 

Máximo 50 

puntos 50% 

3.1. O proxecto consiste na creación, mellora ou ampliación de servizos que fomenten a inclusión social 

(servizos de igualdade e benestar á poboación, servizos de integración de comunidades marxinais e de 

persoas inmigrantes, servizos de coidado das persoas maiores e da infancia). 15 

 3.2: O proxecto encaixa como “programado” nas Fichas da Estratexia Leader (2014-2020) 20 

 3.3. Por cada fracción de 0,25 empregos creados outorgase unha puntuación de 1,5 puntos  

(acádase a puntuación máxima con 2,5 UTAs). 15 

 3.4. O proxecto consiste na implantación de viveiros de empresas, espazos de traballo compartido ou 

accións de promoción do emprego e o emprendemento. 30 

 3.5. O proxecto consiste na mellora de centros de interpretación do territorio, de tematización turística ou 

ambiental, ou da mellora da sinalización dos Espazos Naturais Protexidos ou da Reserva da Biosfera 35 

 3.6. O proxecto potencia a comercialización das producións locais e os mercados no territorio 15 

 3.7. Proxecto cun fin de recuperación da paisaxe, a mellora ambiental ou a conservación de espazos de 

interese ambiental (mellora dos recursos hídricos, prevención de incendios forestais, recuperación de 

hábitats, eliminación especies invasoras, etc.) 35 

 3.8. Proxecto dirixido á conservación, a posta en valor ou ao uso público do patrimonio cultural  25 
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3.9. Proxecto que contribua á loita fronte ao cambio climático ou empregue enerxías renovables e/ou 

técnicas eficientes de baixo consumo enérxetico e/ou que conteñan implementación de sistemas de aforro 

de auga e/ou sistemas de redución, reciclaxe ou reutilización de residuos (sempre que incremente os 

mínimos legais) 10 

 3.10. Proxecto que utilizará nos investimentos a bioconstrución ou estructuras de madeira  

(que supoña o uso de madeira un mínimo do 5% do investimento en obra civil) 5 

 3.11: Proxecto promovido por entidades de "Economía Social" (asociacións, fundacións e confrarías). 10 

 3.12.  O proxecto encaixa nalgunha das Accións definidas nas Liñas estratéxicas do Plan de Xestión 

2013-2017 da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 15 

 3.13: Proxecto de investigación aplicada no eido dos sectores agrario ou forestal, ou que contribúan á 

innovación destes sectores 35 

 TOTAL 100 100% 

 

    

 

 PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE ALTA: 

*Servizos de igualdade e benestar á poboación, a integración de comunidades marxinais e de inmigrantes, o coidado das 

persoas maiores e a infancia, e a promoción dun envellecemento activo e saudable. 

*Servizos TIC no rural (telecentros, aulas informática e plataformas dixitais de servizos á poboación) 

 

  

*Proxectos encaixables no Plan de Xestión 2013-2017 da Reserva da Biosfera MCeTM: viveiros 

empresas e espazos para o emprendemento, proxectos de mellora ambiental en espazos protexidos 

e accións de Custodia Territorio; sinalización do patrimonio; recuperación e posta en valor do 

patrimonio rural e o seu uso público; fomento da innovación nas empresas e no sector agrario e 

forestal. 

 

  

*Actuacións de recuperacion e mellora paisaxística e de fomento da biodiversidade. 

 

  

   PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE MEDIA: 

*Centros de promoción de recursos ou puntos de información turística 

 

  

*Proxectos de mellora de centros sociais. 

 

 

  

PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE BAIXA: 

* Resto de proxecto non recollidos nos apartados anteriores. 
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4. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN  DE  PROXECTOS PRODUTIVOS E NON PRODUTIVOS 
 

O equipo técnico da Asociación Mariñas-Betanzos realizará as seguintes tarefas para a tramitación dos expedientes da 

Medida Leader:  

1. Comprobarase que cumpren os requisitos que se establecen no Réxime de Axudas. No caso de falta de 

documentación requerirase ao interesado para que no prazo de 10 días, emende as deficiencias. O equipo 

xestor poderá solicitar documentación complementaria, informes das Administracións e realizar calquera outra 

actuación propia da instrución segundo o disposto no artigo 71 da Lei 30/1992 do 26 de novembro, de réxime 

xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

2. Avaliará e baremará os proxectos, segundo os criterios obxectivos de valoración aprobados por Agader e 

propostos pola Xunta Directiva do GDR. 

3. Realizará unha comprobación in situ de que os proxectos e actividades para os cales se solicitou a axuda non 

se iniciaron, e redactará a Acta de non inicio, de ser o caso.  

4. Emitirá un informe de viabilidade e  de subvencionabilidade do gasto conforme ao que se estableza nas Bases 

da Medida Leader.  

5. Aplicará o resto de normas de xestión que estableza Agader para o periodo 2014-2020. 

 

As entidades promotoras poderán presentar as solicitudes de axuda da medida Leader dende a apertura da 

convocatoria ata o 31 de marzo de 2020, adaptando estos prazos ao funcionamento que estableza Agader. 

 

No procedemento de selección de proxectos a aplicar se asegurará a libre concorrencia dos interesados, mediante 

convocatoria pública, ata o límite da dispoñibilidade orzamentaria anual. 

 

A Asociación Mariñas-Betanzos, respecto ao procedemento de selección e priorización de proxectos (produtivos, non 

produtivos promovidos por entidades públicas locais e non produtivos promovidos por institucións de carácter privado), 

aceptará o establecido por Agader no Rexime de Axudas. 

 

A proposta de selección que efectuará a Asociación Mariñas-Betanzos comprenderá unha lista dos expedientes que se 

subvencionan, con Informe Favorable de Agader, e ordenados de maior a menor prioridade e ata o límite máximo do 

crédito dispoñible en cada anualidade no cadro financeiro do GDR Mariñas-Betanzos para cada tipoloxía de proxectos.  

 

Distinguirase entre proxectos produtivos, non produtivos promovidos por entidades públicas locais e os non produtivos 

promovidos por institucións de carácter privado. Os proxectos  se ordenaran de maior a menor puntuación en cada 

tipoloxía de expedientes diferenciando os proxectos de prioridade alta, media e baixa, tendo en conta que terán 

preferencia os proxectos de prioridade alta, seguido dos de prioridade media e por último os de prioridade baixa, 

independentemente da puntuación. 
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En caso de empate a puntos nos proxectos de carácter Produtivo e Non-produtivo, primaranse os proxectos tendo en 

conta os seguintes criterios e a seguinte orde establecida: 

 

1. Creación de emprego 

2. Puntuación na ubicación xeográfica. 

3. Proxectos programados recollidos na estratexia. 

 

Tamén se elaborará  unha lista de agarda ordenada de maior a menor prioridade formada por proxectos que conten con 

ICE verificado favorablemente por Agader e para os cales non exista crédito dispoñible na actualidade. Esta lista de 

agarda manterase activa ata o seguinte periodo de selección de proxectos, caso que de queira a entidade promotora. 

 

Na última selección de proxectos efectuada da anualidade correspondente, poderase trasladar os fondos sobrantes 

dunha tipoloxía de proxectos a outra, buscando comprometer a totalidade.  

 

A Asociación Mariñas-Betanzos asumirá o establecido por Agader no Rexime de axudas e no Convenio a asinar. 

 

 

5. MECANISMOS QUE GARANTEN OS PRINCIPIOS DE OBXECTIVIDADE, PUBLICIDADE, 
IMPARCIALIDADE E LIBRE CONCORRENCIA 

 

Para o cumprimento dos obxectivos da Estratexia, tendo en conta o carácter público dos fondos que a financian, a 

Asociación Mariñas-Betanzos deberá garantir os principios de  obxectividade, publicidade, imparcialidade e libre 

concorrencia. 

Eses principios plasmaranse nas seguintes pautas de actuación da Asociación Mariñas-Betanzos:  

 

I. IMPARCIALIDADE: 

A Asociación Mariñas-Betanzos cumprirá o obxectivo de imparcialidade, mediante o procedemento que se 

recolle nos propios Estatutos para evitar o conflito de intereses que afectará, en todo caso aos membros dos 

órganos de avaliación e decisión de Expedientes da Medida Leader. 

 

II. PUBLICIDADE:  

a) A Asociación Mariñas-Betanzos difundirá as convocatorias e apertura de prazos das axudas da medida 

Leader, dos criterios para a selección de proxectos, dos proxectos subvencionados, así como das 

contratacións dos recursos humanos, de materiais e de servizos, tendo en conta a normativa Leader e o 

Convenio asinado con Agader, así como os propios Estatutos da Asociación, a Lei 9/2007 de subvencións de 

Galicia e a Lei 38/2003 xeral de subvencións.  
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b) Efectuaranse actuacións de animación, de promoción do territorio e de difusión da estratexia mantendo 

xuntanzas con colectivos, organizacións, grupos de veciños, profesionais vinculados ao desenvolvemento do 

territorio, co fin de que a Medida Leader sexa coñecida pola poboación local, animando dinámicas de 

interacción (ver Plan de Comunicación).  

c) Sinalizarase a Oficina Técnica LEADER cunha placa, utilizando os logotipos das administracións financiadoras 

segundo obrigue a norma.  

d) Os medios de comunicación e as ferramentas a utilizar serán: páxina web, diarios da provincia, guías, taboleiro 

de anuncios da sede e dos Concellos, e redes sociais (ver Plan de Comunicación) 

  

III. LIBRE CONCORRENCIA, sen máis limitacións que as que se deriven da convocatoria, tanto para a selección 

de proxectos como para a contratación dos recursos humanos ou materiais. 

 

IV. OBXECTIVIDADE ou autolimitación da discrecionalidade, mediante a aplicación aos proxectos da normativa 

para a xestión da Estratexia, en particular dos criterios para a selección e priorización de proxectos 

previamente establecidos e feitos públicos na propia estratexia, na páxina web e redes sociais, motivando a 

selección ou non de cada proxecto.  

 

Outros principios que aplicará a Asociación Mariñas-Betanzos nas súas actuacións: colaboración, ausencia de conflito 

de intereses, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia: 

 

a) A Asociación rexerase polo principio de portas abertas, entendido como a posibilidade da libre incorporación ao 

longo do período de execución do Leader, das entidades con implantación local que, reunindo os requisitos 

esixidos para adquirir a condición de asociadas, soliciten a súa incorporación.  

b) Igualdade, de modo que non se de un tratamento diferente a situacións iguais.  

c) Non discriminación, de xeito que non se produzan diferenzas de trato fundadas en motivos persoais. 

d) Eficacia, en canto que as actuacións deben orientarse directamente á consecución dos obxectivos da 

estratexia, cuantificando as decisións e analizando as súas posibles consecuencias.  

e) Eficiencia, de xeito que cun menor custo se contribúa a un maior beneficio socioeconómico. 

f) Colaboración cos cidadáns en xeral, e coas entidades públicas ou privadas do territorio, así como con outros 

Grupos de Desenvolvemento Rural.  

g) Transparencia, materializada en expedientes completos, na ausencia de acordos ocultos, na ausencia de 

persoas e entidades en debates e acordos que lles afecten.  
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6. CONTRATACIÓN DA EQUIPA TÉCNICA LEADER E PERFILES PROPOSTOS 
 

Na selección do persoal deberase cumprir os principios de igualdade, experiencia, mérito, capacidade e publicidade da 

convocatoria e cumprir os seguintes requisitos, axustándose sempre as condicións que estableza AGADER: 

 

a) Publicación da oferta de emprego no diario de maior tirada da provincia no ámbito provincial, nos taboleiros de 

anuncios dos concellos que formen parte da Asociación, no taboleiro de anuncios da Oficina Leader e na 

páxina web da Asociación, notificándose previamente a Agader.  

b) Apertura dun prazo de quince días hábiles para a presentación de solicitudes, que empezará a contar dende a 

publicación no diario.  

c) Realización dun procedemento de selección que garanta os coñecementos do persoal, mérito, capacidade e 

experiencia.  

d) Comunicación a Agader do resultado do proceso de selección.  

 

O perfil do equipo técnico para a xestión da Candidatura proposta estará formado por: 

- Unha persoa para o posto de xerencia Leader (preferentemente con titulación superior) 

- Dúas persoas como técnicos de proxectos (preferentemente con titulación superior) 

- Unha persoa con perfil técnico para tarefas de animación e difusión (gastos Animación) (preferentemente con 

titulación superior) 

- Unha persoa para tarefas administrativas (caso de dispoñer de fondos suficientes) 

- A maiores, valorarase a posibilidade de dispoñer dun técnico a media xornada para tarefas de formación 

(dentro da medida de Formación) 

 

As normas para a selección e contratación deste persoal, axustaránse aos mínimos que estableza Agader. 

 

A Oficina técnica da Medida Leader atoparase no Concello de Abegondo, en territorio elexible. 
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7. REGRAS PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SERVIZOS 
 

A contratación de asistencias técnicas, obras, subministracións ou calquera outro tipo de contratación efectuada pola 

Asociación no marco dos gastos de funcionamento e animación, realizarase segundo os principios de publicidade, 

concorrencia e obxectividade que establece o Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba 

o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.  

 

En materia de adxudicación rexerán as seguintes regras:  

a) Principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación.  

Os principios de publicidade e concorrencia materializaranse na publicación na páxina web e no taboleiro de 

anuncios da Oficina Técnica Leader, coa concesión dun prazo mínimo de dez días para a presentación de 

ofertas.  

b) Se adxudicará a oferta economicamente máis vantaxosa o no caso de que non sexa así deberá motivarse. 

Sen prexuízo do establecido no punto anterior, terase en conta a seguinte normativa: 

 

1.-O disposto no artigo 138.3 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, cando o gasto subvencionable 

exceda de 50.000 €, no suposto de custo por execución de obra, ou de 18.000 €, no suposto doutros contratos, a 

Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do 

compromiso para a prestación do servizo ou a entrega do ben.  

 

2.-O disposto no artigo 23 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, cando 

se trate de contratos menores de obras de importe superior a 25.000 euros e nos restantes contratos menores de 

importe superior a 9.000 euros, a Asociación deberá convidar para a formulación de ofertas, polo menos, tres empresas 

capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre que isto sexa posible.  

 

No expediente deberá deixarse constancia das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e os motivos para súa 

aceptación ou rexeito. 

 

3.-O disposto no  artigo nº 30.5 da lei 9/2007 do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, o equipo xestor da Medida 

Leader poderá comprobar en calquera momento, e particularmente nas fases de instrución e de xustificación dos 

expedientes, a moderación dos custos ou valor de mercado dos gastos subvencionables mediante a comparación de 

ofertas comerciais, proxectos similares, prezos de mercado…(ou calquera outro medio). 

 

4.-As instrucións que emita Agader respecto as contratacións. 
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8. PROCEDEMENTO PARA EVITAR CONFLITOS DE INTERESE 
 

Coa finalidade de evitar conflitos de interese entre os membros dos órganos de avaliación e decisión do GDR (Xunta 

Directiva da Asociación) e as persoas beneficiarias de axuda a través do LEADER, establécese o seguinte 

procedemento que se recolle nos estatutos da Asociación: 

 

1. Deberá xuntarse a cada expediente aprobado pola Xunta Directiva, unha declaración expresa, asinada por todas as 

persoas que participan na selección dun proxecto, que sinale que non teñen ningún interese persoal ou profesional 

directo na selección do citado proxecto. 

 

2. Se unha persoa do comité de avaliación (equipo técnico) ou decisión (Xunta Directiva) do GDR ten algún tipo de 

relación profesional ou persoal coa persoa promotora do proxecto, ou calquera interese profesional ou persoal no 

proxecto, deberá presentar unha declaración escrita explicando a natureza da relación ou interese, a cal deberá formar 

parte do expediente. 

 

3. Calquera interese común deberá ser declarado, incluídos os familiares, afectivos, políticos ou económicos. 

 

4. Se algún membro do comité de avaliación ou selección (Xunta Directiva), se atopa na situación dos puntos 

anteriores, non poderá participar no proceso de avaliación ou selección, nin atoparse presente durante o debate da 

proposta do proxecto. Esta circunstancia documentarase nas actas das reunións. 

 

9. PLAN DE SEGUIMENTO DA ESTRATEXIA 
 

A Estratexia persegue o cumprimento duns obxectivos, e para garantir ese cumprimento é necesario establecer un 

sistema de xestión, onde se controlen os logros que se vaian acadando en cada anualidade. 

 

Por este motivo resulta necesario definir un Sistema de avaliación, conformado por un número de indicadores que 

permitan observar o momento actual en relación aos obxectivos inicialmente previstos. Os indicadores de xestión 

axudarán ao proceso de implantación da estratexia. 

 

Os sistemas de medición, deben ofrecernos unha rápida visión de como se atopa unha actuación formulada na 

estratexia, ao tempo que controla como se está executando por parte da organización. Deste xeito estamos avaliando 

continuamente a execución da estratexia e podemos obter información das actuacións que se están levando a cabo, se 

son correctas ou se deberíase establecer medidas correctoras para o cumprimento dos obxectivos. 

 

A avaliación continua mellora o proceso de toma de decisións e axuda a acadar os resultados esperados. O seguimento 

e a avaliación están presentes dende a elaboración da estratexia ata a avaliación final do seu cumprimento. 
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O seguimento realízase de maneira continuada e durante o período de vixencia da Estratexia. Pretende corrixir as 

desviacións sobre os obxectivos marcados e mellorar os resultados obtidos na implantación da Estratexia. A avaliación 

pretende descubrir e explicar os efectos que produciron as medidas contempladas na Estratexia.  

 

Existen tres tipos de indicadores: indicadores de produto, de resultado e de impacto. 

 

Os indicadores de produto, miden o volume de recursos, orzamentos, produtos e actuacións que realiza a Asociación.  

 

O GDR Mariñas-Betanzos pretende utilizar, entre outros, os seguintes Indicadores: 

 

1. Nº de solicitudes de axuda presentadas anualmente. 

2. Nº de axudas concedidas e denegadas anualmente. 

3. Compromiso dos fondos en cada anualidade (fondos comprometidos, fondos executados). 

4. Nº de desistencias e renuncias anuais. 

5. Nº de visitas anuais á páxina web da Asociación. 

6. Nº de eventos organizados anualmente (lanzamento Leader, presentacións, reunións temáticas). 

7. Nº de persoas participantes nos eventos (mulleres, xóvenes, desempregados, discapacidade). 

8. Nº de persoas participantes nas actividades formativas (mulleres, xóvenes, desempregados, discapacidade). 

9. Nº de proxectos produtivos e non produtivos executados cada anualidade 

10. Nº de proxectos executados anualmente según sectores económicos (servizos, comercio, industria), tendo en 

conta os obxectivos específicos. 

11. Nº de proxectos anuais executados en cada municipio. 

12. Nº de proxectos relacionados co medio ambiente executados (hábitats mellorados, nº árbores prantadas, 

especies exóticas erradicadas, etc.) 

13. Nº de roteiros recuperados e sinalizados (extensión dos roteiros) 

14. Nº de actuacións ou proxectos levados a cabo con outras axudas distintas do Programa Leader (investimento 

inducido) 

15. Investimentos en formación (número de cursos, nº asistentes e perfil, temáticas, valoración da calidade por 

parte do alumnado) 

16. Investimentos en estudos por parte do GDR en cada anualidade. 

17. Nº de consultas efectuadas anualmente 

18. Nº de proxectos executados anualmente polas administracións locais. 

19. Definición de Indicadores según os Obxectivos específicos da estratexia. 

 

Os indicadores de resultado refírense aos efectos directos e inmediatos que provocan nas persoas ou entidades 

beneficiarias os expedientes executados dentro da Medida Leader. Se pretenden utilizar entre outros, os seguintes 

indicadores de resultado: 
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1. Porcentaxe de investimento privado e público xerado coa Medida Leader 

2. Porcentaxe de investimento público e privados xerado con outras axudas. 

3. Número de iniciativas emprendedoras xeradas no marco da estratexia. 

4. Número de persoas participantes en cursos de formación inseridos no mercado laboral. 

5. Nº de novas prazas de aloxamento ou de restauración creadas ou modernizadas. 

 

Os indicadores de impacto fan referencia ás consecuencias que se producen na poboación máis ala dos efectos 

inmediatos; preténdese con eles dar unha solución ou mellora dos problemas que se van detectando na implantación 

da Estratexia. 

O GDR Mariñas-Betanzos pretende utilizar, entre outros, os seguintes indicadores de impacto: 

 

1. Número de empregos xerados e consolidados (diferenciando sexo, idade, colectivo desfavorecido) 

2. Número de novas empresas creadas 

3. Número de empresas modernizadas 

4. Hectáreas  rexeneradas medioambientalmente. 

5. Roteiros recuperados (Km.). 

6. Investimento total anual no territorio. 

7. Nº de publicaciones e impactos nos medios de comunicación. 

8. Nº de persoas que participan nas redes sociais do GDR. 

9. Nº de intervencións radiofónicas e na televisión. 

 

A maioría dos indicadores anteriores utilizaranse dun xeito xenérico para valorar a totalidade das actuacións 

efectuadas polo GDR, especialmente os indicadores de produto e de resultado. Outros indicadores son específicos 

de cada actuación e  se recollen a continuación:  

 

Nota: cada unha das fichas leva incorporado uns indicadores específicos. 

 

O Plan de Seguimento tamén comprende as accións a efectuar para a consecución dos obxectivos polo que se manterá 

informado aos Órganos de goberno do GDR do seguinte xeito: 

 

1.-Nas reunións da Xunta Directiva informarase sobre todos os proxectos que presentaron solicitude de axuda Leader 

ata o momento da convocatoria co seguinte detalle: 

 

a) Denominación do proxecto 

b) Actuacións solicitadas 

c) Importe do investimento 



    

 

21 
  
 

d) Baremación do proxecto 

e) Incidencia sobre o territorio 

f) Creación emprego   

  

A convocatoria das Xuntas Directivas serán establecidas segundo se detalla nos Estatutos e serán efectuadas polo 

Presidente da Asociación (aproximadamente oito veces ao ano). Previamente enviarase por correo electrónico aos 

membros da Xunta Directiva a orde do día e toda a información a tratar. Informarase tamén aos membros das Xuntas 

Directivas do estado da Medida Leader, tendo en conta os indicadores principais de execución.  

 

Con este informe, a Xunta Directiva determinará as actuacións a desenvolver para corrixir, impulsar, dinamizar as 

actuacións do Programa e deste xeito cumprir cos obxectivos establecidos. 

 

2.-Ademais, a Xunta directiva da Asociación, como mínimo unha vez ao ano trasladará á Asemblea Xeral un informe 

coas actuacións efectuadas, indicadores de execución, estado de compromiso e de execución da medida. 
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10. INDICADORES ESPECÍFICOS PARA O SEGUIMENTO DA ESTRATEXIA 
 

INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBXECTIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 

INDICADOR 

1. 

 

Optimizar a xestión e 

incrementar a 

competitividade no sector 

agrario. 

1.1 Investimentos en proxectos de produción agrícola, gandeira e agroforestal 

complementarios á actividade principal non agraria da unidade familiar, en 

especial de produtos e variedades locais, agricultura ecolóxica e introdución 

de cultivos con elevada demanda nos mercados. 

-Nº proxectos de 

produción agrícola 

complemento rendas 

-Hectáreas produción 

ecolóxica novas 

-Nº persoas participantes 

nos cursos da formación 

agroforestal 

-Hectáreas de 

recuperación de 

variedades locais. 

-Nº de variedades 

locais 

recuperadas. 

-Accións de 

cooperación 

-Accións fomento 

dos circuitos cortos 

 

 

1.2 Recuperación de cultivos e variedades locais e tradicionais. *(Formación e 

Cooperación)  

1.3 Investimentos en novas actividades nas explotacións agrarias (divulgación, 

formación, ocio).  

1.4 Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, en 

especial de variedades locais e produtos ecolóxicos, e fomento da 

cooperación e organización da cadea agroalimentaria e do cooperativismo 

orientado á transformación e comercialización de produtos agrarios. 

1.5 Mellora de prazas e mercados locais que faciliten a comercialización das 

producións do medio rural.  

1.6 Accións para fomentar a comercialización de produtos agrarios en circuítos 

curtos, facendo fincapé na Marca da Reserva de Biosfera. *(Cooperación)  

2. 
Fomentar os usos 

sostibles e a viabilidade 

das explotacións forestais. 

2.1 Promover novos aproveitamentos e usos do monte que favorezan a 

biodiversidade e a paisaxe. *(Formación e Animación) 

-Nº proxectos de 

transformación 

-Nº proxectos de 

comercialización e 

transformación da 

madeira 

-Nº persoas participantes 

nos cursos 

2.2 Fomentar o asociacionismo, a certificación forestal e a cooperación na 

xestión e aproveitamento dos terreos forestais. *(Formación e Animación) 

2.3 Investimentos para a transformación e comercialización da madeira como 

materia prima e fonte de enerxía (leña e pellets).  

3. 
Promover a formación, a 

innovación e a 

transferencia de 

coñecemento no sector 

agrario e forestal. 

3.1 Actividades de mellora e optimización dos usos e ordenación das terras 

agrarias e forestais do territorio, e identificación dos espazos agrícolas de 

especial valor. *(Formación e Animación) 

-Nº de persoas 

participantes nos cursos 

-Nº de cursos o xornadas 

efectuadas 

-Campos demostrativos e 

convenios asinados 

-Eventos para aproximar á 

investigación ao campo 

-Candidaturas a Grupos 

Operativos apoiadas  

3.2 

 

Actividades de aconsellamento e asesoramento técnico para a innovación e 

mellora varietal das producións agrícolas e forestais. *(Formación e 

Animación) 

3.3 Creación de campos demostrativos de novos cultivos innovadores e con 

elevada demanda nos mercados, agricultura ecolóxica e aproveitamentos 

forestais alternativos. *(Formación e Cooperación) 
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3.4 Fomentar e animar a produción ecolóxica e apoio á reconversión; a 

conectividade entre a produción, a gastronomía, formación e investigación, e 

a creación de Grupos Operativos de Innovación  que den resposta a 

problemas existentes no territorio mediante a innovación e a investigación. 

*(Formación e Animación) 

 

4. 
Mellorar a xestión 

ambiental do territorio en 

consonancia co Plan de 

Acción de Lima (2014-

2020). 

4.1 Investimentos para iniciativas de custodia do territorio en espazos naturais 

protexidos, Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) e zonas adxacentes, 

así como outras áreas de valor e interese ambiental. 

-Nº novas hectáreas 

custodiadas e nº 

propietarios 

-Hectáreas rexeneradas 

ambientalmente 

-Nº de persoas 

participantes nos cursos e 

actividades de 

sensibilización. 

-Nº de estudos efectuados 

-Hectáreas de espazos 

naturais recuperados ou 

mellorada a súa xestión. 

-Centros de interpretación 

con novas exposicións 

temáticas. 

-Tendencia na expansión 

de especies invasoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Actividades de promoción dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e de 

formación e sensibilización ambiental da poboación e dos traballadores de 

PEMES, entidades, asociacións e administracións públicas. *(Formación e 

Animación) 

4.3 Recuperación, tematización e sinalización dos espazos naturais protexidos 

(Rede Natura, demais territorios integrados na rede de espazos protexidos de 

Galicia, Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) e espazos custodiados. 

4.4 Mellora dos centros de interpretación da natureza ligados a espazos naturais 

protexidos. Tematización en coordinación coa Reserva de Biosfera. 

4.5 Actividades de loita, control e xestión de especies exóticas invasoras.  

4.6 Visibilizar o territorio da Reserva de Biosfera MCeTM como lugar de 

excelencia no desenvolvemento sostible e a conservación (Día da árbore, da 

Diversidade Biolóxica, Custodia do Territorio, etc.), e identificación e 

valorización dos servizos ecosistémicos que presta o territorio . 

*(Cooperación e Animación) 

5. 
Rehabilitar e conservar as 

paisaxes rurais e a 

biodiversidade. 

 

 

 

 

 

5.1 Identificación, protección e mellora das paisaxes rurais. -Investimentos para a 

mellora do impacto das 

infraestructuras rurais 

-Nº novos microhábitats 

-Accións de mellora da 

paisaxe 

5.2 Diminución do impacto e naturalización de infraestruturas rurais (EDAR, 

estradas, pontes, etc.). 

5.3 Identificación, protección e mellora de áreas de valor natural, árbores de 

interese e potenciar os corredores de biodiversidade. 

5.4 Creación e mellora de microhábitats para a protección da biodiversidade.  

6. 
Conservar e valorizar o 

patrimonio cultural do 

territorio. 

6.1 Recuperación, inventario, mellora e posta en valor dos recursos culturais, 

etnográficos e históricos do territorio (Camiño Inglés, xacementos 

arqueolóxicos, bens culturais, camiños históricos, pequeno patrimonio rural, 

cultura inmaterial, etc.) 

-Nº de estudos efectuados 

-Nº de roteiros  

-Km  roteiros  

-Nº de bens patrimoniais 



    

 

24 
  
 

6.2 Creación e sinalización de roteiros temáticos que poñan en valor a patrimonio 

natural, cultural e arqueolóxico do territorio (rutas modernistas, ornitolóxica, 

xeolóxicas, etc.) 

recuperados 

-Nº seminarios sobre 

xestión cultural 

 
6.3 Animación dos procesos de xestión do patrimonio cultural 

7. 
Promover unha economía 

baixa en carbono. 

7.1 Investimentos para a mellora da eficiencia enerxética e o emprego de 

enerxías renovables en explotacións, empresas e entidades.   

-Nº de actuacións de 

eficiencia enerxética 

-Nº de persoas 

participantes nos cursos 

-Aforro enerxético 

conseguido (KW/h) 

-Kg de lixo evitados 

-Novos servicios 

movilidade sostible 

 

 

7.2 Proxectos piloto e promoción de boas prácticas para mellorar a xestión de 

residuos (redución, reciclaxe e reutilización), o mantemento e xestión de 

áreas naturais e o aproveitamento sostible dos recursos naturais. 

7.3 Creación de servizos que fomenten as iniciativas de mobilidade sostible 

(aluguer de bicicletas, automóbiles eléctricos, puntos de recarga para 

vehículos eléctricos, etc.) e a bioconstrución. 

8. 
Diversificar a economía e 

xerar emprego. 

 

 

8.1 Investimentos no sector do comercio polo miúdo. En especial creación e 

mellora de tendas que de produtos elaborados ou cultivados no territorio e de 

agricultura ecolóxica. 

-Nº de proxectos do sector 

comercial 

-Nº de empresas creadas 

-Nº de xornadas 

efectuadas 

-Nº de proxectos con 

incorporación das TICs 

-Novas prazas en viveiros 

empresas ou incubadoras 

-Nºempresas de 

economía social apoiadas 

-Nº empregos “verdes” 

creados 

 

 

8.2 Creación, modernización e ampliación de empresas non agrarias. 

8.3 Creación e potenciación de centros de formación orientados ao emprego. 

8.4 Creación de espazos para o emprendemento (viveiros, incubadoras, espazos 

de traballo compartido, etc.)  

8.5 Actividades para a formación e o apoio ao emprendemento e ás empresas 

innovadoras. *(Formación e Animación) 

8.6 Fomentar o contacto entre empresas e fortalecer as redes de empresariais. 

*(Animación) 

8.7 Potenciar a incorporación das TIC en empresas e entidades.  

8.8 Animar os procesos de emprendemento verde e a economía social. 

*(Formación e Animación) 

9. 
Fomentar un modelo 

turístico sostible. 

9.1 Creación de novos servizos e produtos turísticos relacionados coa Reserva 

de Biosfera (turismo activo, visitas divulgativas, agroturismo, ecoturismo, 

turismo xeolóxico, pesca deportiva, gastronomía, etc).  

-Nº  servizos  turísticos 

creados 

-Nº  produtos turísticos 

creados 

-Nº  establecementos de 

aloxamento e restauración 

creados. 

9.2 Creación / mellora de aloxamentos e servizos de turismo ligados a elementos 

patrimoniais (Camiño Inglés, restos arqueolóxicos, espazos naturais).  
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9.3 Posta en marcha do Club Turístico Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo *(Cooperación e Animación). 

-Nº de prazas de 

aloxamento e restauración 

creadas. 

 

 

9.4 Investimentos para o uso público en infraestruturas recreativas, información 

turística e infraestruturas de turismo a pequena escala.  

10. 
Promover servizos para a 

mellora da calidade de 

vida da poboación rural. 

 

10.1 Investimentos para a creación, mellora ou ampliación de todo tipo de servizos 

para a poboación rural. 

-Nº de servizos creados 

-Nº locais sociais 

mellorados/creados 

-Nº de xornadas 

efectuadas 

 

 

10.2 Investimentos en servizos e centros sociais, así como o seu 

acondicionamento e equipamento (locais culturais e sociais). 

10.3 Fomento de hábitos de vida saudable e investimentos que o promovan 

(parques biosaudables, visitas a espazos naturais e de interese do territorio, 

etc.) 

11. 
Apoiar servizos para a 

integración das persoas 

con discapacidade e 

colectivos desfavorecidos. 

 

11.1 Investimentos para favorecer a incorporación ao mercado laboral de persoas 

con discapacidade e colectivos desfavorecidos (centros ocupacionais, 

empresas servizos…) 

-Nº de actuacións dirixidas 

a colectivos 

desfavorecidos 

-Nº centros que 

melloraron os servizos de 

transporte 

-Nºactuacións mellora das 

TIC 

-Aforro  enerxétic acadado 

(KW/h) 

 

 

 

  

11.2 Investimentos para a mellora da mobilidade, accesibilidade e transporte de 

persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos promovido por 

entidades sen ánimo de lucro.   
11.3 Investimentos para a mellora e creación de servizos para persoas con 

discapacidade e colectivos desfavorecidos.  

11.4 Incorporación de TIC e instalacións en entidades para a mellora da formación 

e terapias innovadoras de colectivos desfavorecidos e persoas con 

discapacidade.  11.5 Investimentos para a mellora da eficiencia enerxética e o emprego de 

enerxías renovables en entidades de servizos sociais.   

12. 
Promover a participación 

da poboación, do tecido 

produtivo e da xuventude 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Implicar ás empresas nos procesos de desenvolvemento no seu territorio, 

promovendo foros e proxectos de Responsabilidade Social Empresarial entre 

as empresas e as entidades do territorio. *(Animación) 

-Actuacións promoción da 

RSE 

-Nº actuacións para a 

coordinación cos GALP 

-Nº accións para a mellora 

da innovación 

-Nº actuacións de 

voluntariado 

-Nº xóvenes que 

participan nas actividades 

-Nº accións para a 

interación urbano-rural 

 

12.2 Animación do voluntariado e da implicación da xuventude nas actividades de 

conservación e desenvolvemento rural. *(Animación) 

13. 
Impulsar os procesos de 

desenvolvemento 

territorial 

13.1 Divulgar, consolidar e coordinar a xestión da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo. *(Animación) 

13.2 Deseñar un modelo de xestión nas zonas litorais do territorio, en coordinación 

cos Grupos de Acción Local de Pesca do Golfo Ártabro 

13.3 Promoción da innovación no territorio mellorando a conectividade entre 

centros de investigación e iniciativas existentes no territorio 
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13.4 Fomento da interacción urbano-rural. *(Animación) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo 

LEADER 2014-2020 

GDR-23 Mariñas-Betanzos 

6. Plan financeiro 



    

 

1 
  
 

1. PLAN FINANCEIRO 

 O Plan Financeiro de distribución de fondos por anualidades elaborouse para un orzamento previsto de 

5.000.000 € de fondos públicos totais. 

Os fondos que se asignan na submedida “19.4.Axuda para os custes correntes da estratexia de 

desenvolvemento local e para animación” (gastos de funcionamento e animación) acadan o 25% do orzamento 

previsto. 

O resto dos fondos distribúense na submedida “19.2.-Apoio para a realización de operacións conforme á 

estratexia de desenvolvemento participativo”, entre proxectos produtivos, non produtivos e formación promovida 

polo GDR. 

Os fondos asignados á formación promovido polo GDR acada o 2,5% dos fondos da medida “19.2 Apoio para a 

realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento participativo”. 

O resto dos fondos distribúense entre proxectos produtivos e non produtivos, cumprindo o requisito de 

asignación dun mínimo do 65% para proxectos produtivos e dun máximo do 35 % para proxectos non produtivos. 

A distribución de fondos entre proxectos non produtivos efectuouse asignando un 75% a entidades públicas 

locais e un 25% a institucións de carácter privado. 

Previndo a posta en marcha da Medida Leader no último trimestre do ano, non se asignan fondos para proxectos 

produtivos e non produtivos, nin para formación, e si para gastos de funcionamento e animación. 

 

Resumo 

Orzamento : 5.000.000.-€ 

Submedida 19.4: 25% de 5.000.000 €:                   1.250.000 € 

Submedida 19.2: 75% de 5.000.000 €:                   3.750.000 € 

Formación: 2,5% de 3.750.000 €:                                 93.750 €  

Proxectos produtivos 65% de 3.750.000 €:             2.437.500 € 

Proxectos non produtivos 35% de 3.750.000 €:     1.312.500 € 

- Proxectos de formación:                                                                                        93.750,00 € 

- Proxectos non produtivos entidades públicas locais (75% 1.218.750 €):          914.062,50 € 

- Proxectos non produtivos institucións de carácter privado (25% 1.218.750 €): 304.687,50 € 
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CADRO PLAN FINANCEIRO 

     
GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA 

 

SUBMEDIDA TIPO 
PROXECTOS 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

  Produtivos 0,00 609.375,00 609.375,00 609.375,00 609.375,00 2.437.500,00 

  Non 
produtivos 
(entidades 
públicas 
locais) 

0,00 228.515,64 228.515,63 228.515,63 228.515,60 914.062,50 

19.2 Apoio para a 
realización de 
operacións 
conforme á 
estratexia de 
desenvolvemento 
participativo 

Non 
produtivos 

(institucións 
de carácter 

privado) 

0,00 76.171,86 76.171,86 76.171,86 76.171,92 304.687,50 

  Formación 
promovida 

polos GDRs 
0,00 21.802,33 21.802,33 21.802,33 28.343,01 93.750,00 

  TOTAL 0,00 935.864,83 935.864,82 935.864,82 942.405,53 3.750.000,00 

  Custos 
correntes 

35.000,00 175.287,78 187.040,66 188.911,07 194.294,33 780.533,84 

19.4  Axuda para 
os custes 
correntes da 
estratexia de 
desenvolvemento 
local e para a 
animación 

Animación 10.000,00 120.668,42 111.775,10 112.892,86 114.129,78 469.466,16 

  TOTAL 45.000,00 295.956,20 298.815,76 301.803,92 308.424,11 1.250.000,00 

TOTAL 
ESTRATEXIA  

45.000,00 1.231.821,03 1.234.680,58 1.237.668,74 1.250.829,64 5.000.000,00 

       FEADER 3.750.000,00 

      AXE 125.000,00 

      XUNTA 1.125.000,00 


	0_Portada e indice xeral
	1_Diagnose socioeconomica
	2_Estratexia
	3_Plan de formacion
	4_Plan de cooperacion
	5_Normas xestion estratexia
	6_ Plan financeiro

