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GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL – 6 

 
 
 
 
 

  
 



 
 
CONVOCATORIAS DE AXUDAS CORRESPONDENTES 
AO PROGRAMA LEADER 2007-2013 DO GDR-6  “OS 
SETE CASTROS” 
 
 
Na asamblea xeral ,do pasado 25 de maio de 2010 ,aprobouse a apertura do plazo 
depresentacion de solicitude de  axudas correspondentes ao programa Leader 2007-2013 
para o GDR-6 Os sete castros. 
 
1 PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
O prazo de presentacion de proyectos subvencionados con cargo o programa Leader 
Galicia 2007-2013 xestionados polo grupo de desenvolvemento rural  OS SETE 
CASTROS , iniciase o 15 de xunio de 2010 e remata o 1 de setembro de 2013 . 
 
Os interesados poderan entregar  as súas solicitudes na sede do GDR-6  OS SETE 
CASTROS, na Rúa Matias Lopez nº 33 (casa do marqués )  27600 Sarria . 
Teléfono; 982 53 38 02. 
Correio electrónico; ossetecastros@gmail.com 
 
2 BENEFICIARIOS/AS  
 
Poderán beneficiarse destas axudas cualquera persoa física o xurídica que promova un 
proxecto dentro do ámbito de actuación do GDR-6 OS SETE CASTROS (Sarria,O 
Incio, Triacastela , Samos , Paradela , O Páramo , Láncara )  e cumpra cos requisitos 
que figuran no apartado 2.1 
 

1. PERSOAS FÍSICAS 
 

2. PERSOAS XURÍDICAS DE CARÁCTER PRIVADO: 
 

• SOCIEDADE LABORAL  
• SOCIEDADE MERCANTIL 
• SOCIEDADE CIVIL 
• SOCIEDADE AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN 
• COOPERARATIVAS 
• ASOCIACIONS 
• FUNDACIÓNS 
• OUTROS/AS 

 

 2.1 REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS/AS 
 

Os beneficiarios haberán de cumprir os seguintes requisitos:  



1. Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade 

Social, e non ter débedas pendentes de ningunha natureza coa Comunidade 

Autónoma de Galicia. Este requisito exceptúase para as entidades públicas locais. 

2. Non estar incurso en ningún dos supostos previstos nos parágrafos 2 e 3 do 

artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

3. Cumprir os requisitos de Peme, nos termos regulados no anexo I do 

Regulamento nº (CE) 800/2008, do 8 de agosto: 

• Empregar a menos de 250 persoas.  

• Ter un volume de negocio anual que non exceda de 50 millóns de euros 

ou que o balanzo xeral anual non exceda de 43 millóns de euros. 

4. Cumprir os demais requisitos que, en función da tipoloxía de proxectos, se 

especifican para cada medida. 

 

En ningún caso se concederán axudas a empresas en crise, de acordo coa definición 

establecida para estas no artigo 1, apartado 7 do Regulamento (CE) nº 800/2008 

(Regulamento xeral de exención por categorías). 

 

3 PROXECTOS SUBVENCIONABLES 
 
 
 3.1  – DINAMIZACIÓN DO MEDIO AGRARIO E FORESTAL 
 
3.1.1. O apoio ós investimentos das explotacións agrarias: 
 
Os beneficiarios destas actuacións serán os titulares de explotacións ou agrupacións 
de gandeiros nas súas diversas formas (SAT, Cooperativas, etc). 
 
As principais accións subvencionables serán: 
 

• Apoio ós investimentos nas explotacións, con especial incidencia na 
incorporación de novas tecnoloxías e procesos, na mobilización produtiva da 
terra e no avance cara a. sistemas produtivos menos dependentes de inputs 
externos. 

 
• Accións dirixidas á mellora da calidade dos produtos. 

 
• Que teña por obxectivo a recuperación de variedades tradicionais. 

 
• Que afecten as producións extensivas en áreas ambientalmente sensibles. 

 
• Que estean dirixidos a mellorar a eficiencia enerxética das explotacións. 

 
• Fomento das formas asociativas 
. 
• As accións de apoio á innovación. 



 
 
3.1.2 Posta en valor do monte: 
Os beneficiarios destas actuacións serán as comunidades de montes veciñais en man 
Común (“mvmc “, en adiante) e as asociacións de propietarios.  
 
 
As principias accións  subvencionables seran 
 
Proxectos que impliquen a posta en valor de montes, sempre que sexan actuacións 
singulares, excluíndo as plantacións ou actuacións forestais regulares e os 
tratamentos silvícolas asociadas a elas. 
 Ademáis fomentaránse os sistemas pastorís e mvmc. 
 
3.1.3 Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais. 
 
Dentro das actuacións podemos diferenciar: 
 
- Proxectos de transformación e comercialización de produtos agrarios, considerando 
como tales os referidos no Anexo 1 do Tratado da CE, con excepción dos produtos da 
pesca. 
- Proxectos de transformación e comercialización de produtos forestais, fomentando 
fórmulas conxuntas ou circuítos curtos, os proxectos relacionados coa utilización da 
madeira como materia prima limitaranse nesta medida as operacións anteriores a 
transformación industrial. 
.- Cooperación para desenvolver novos produtos, procesos e tecnoloxías nos sectores 
agrario, alimentario e forestal. Proxectos de cooperación entre produtores agrarios ou 
forestais, empresas de transformación e comercialización agraria ou forestal e/ou 
centros tecnolóxicos e de investigación. En especial, proxectos que ofrezan saídas 
alternativas e de mellor calidade e que incrementen o valor engadido dos produtos. 
 
 
3.2.- MELLORA MEDIOAMBIENTAL E DO CONTORNO RURAL 
 
As actuacións están encamiñadas a investimentos non productivos en tres áreas: 
 
- Para a adecuación, recuperación e posta en valor do patrimonio natural no contorno 
rural. 
 
- En explotacións agrarias. 
 
- En espazos forestais. 
 
 
3.3 DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE 
VIDA 
 
3.3.1 Apoio á diversificación económica das áreas rurais 
 
- Diversificación das explotacións agrarias cara actividades non agrarias. 
  
- Creación, ampliación, modernización de PEMES, en sectores da economía distintos 
ao da produción agraria primaria 
 
- Fomento de actividades turísticas. 



 
- Desenvolvemento e/ou comercialización de novos produtos e servizos. 
 
- Infraestruturas turísticas, tales como rutas de sendeirismo, áreas de lecer… 
 
- Pequenas infraestruturas, tales como centros de información turística. 
 
 
3.3.2 Accións orientadas á mellora da calidade de vida das áreas rurais. 
 
- A mellora das infraestruturas e dos servizos básicos da población. 
 
- Accións dirixidas á mellora do patrimonio natural e cultural das áreas rurais. 
 
- Formación, que poderá recoller de forma transversal as accións recollidas nas liñas 
anteriores e que deberán estar vinculados a proxectos de investimentos materiais 
promovidos nesta medida 3.3 
 
 
4. DOCUMENTACIÓN   

 

(ORIXINAL OU COPIA COMPULSADA):  

− Documentación acreditativa da personalidade do solicitante (NIF, DNI, CIF). De 

ser o caso, documentación acreditativa da personalidade do representante e da 

acreditación da representación.  

− Declaración censual tributaria (modelo 036 ou 037), ou compromiso de 

comunicar o inicio de actividade á AEAT cando o proxecto supoña o inicio 

dunha actividade empresarial. 

− Tratándose de persoas xurídicas, escritura de constitución e dos estatutos 

sociais, debidamente inscritos no rexistro correspondente. 

− Documentación acreditativa do requisito de Peme (ou de empresa intermedia, 

de ser o caso): últimas contas depositadas no rexistro correspondente e última 

memoria anual de actividades aprobada pola entidade, na que figure o número 

de persoas empregadas do último exercicio pechado, o volume de negocio e o 

balance anual, e informe da vida laboral da empresa emitido pola Tesouraría 

Xeral da Seguridade Social, referido ao ano anterior ao da presentación da 

solicitude.  

− Declaración, en documento normalizado, doutras axudas concedidas e/ou 

solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas para o mesmo proxecto, 

con referencia, de ser o caso, ás axudas de minimis. 

− Resumo do proxecto en documento normalizado. Se se estima conveniente, 

poderá achegarse unha memoria descritiva do proxecto referida á situación de 

partida, obxectivos perseguidos, metodoloxía de traballo, e outras explicacións 



necesarias para a súa comprensión, tendo en conta que esta documentación 

vaise tomar como referencia para valorar o cumprimento dos requisitos dos 

proxectos e para a súa baremación.  

− Orzamento de gastos desagregado por partidas, con indicación, de ser o caso, 

daquelas que supoñan unha achega en especie, segundo documento 

normalizado.  

Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía dos 30.000 € no 

suposto de obra ou os 12.000 € en subministración de bens de equipamento ou 

prestación de servizos por empresas de consultoría ou asistencia técnica, 

deberanse xuntar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores, con 

carácter previo á contratación do compromiso, salvo que polas especiais 

características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente 

número de entidades que o subministren ou presten. A elección entre as 

ofertas presentadas realizarase de acordo cos criterios de eficacia e economía, 

e deberá xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non 

recaia na proposta económica máis vantaxosa. As entidades públicas de 

carácter local ou comarcal, na medida en que están suxeitas á Lei 30/2007, do 

30 de outubro, de contratos do sector público, poderán documentar a elección 

da oferta máis vantaxosa xunto coa primeira solicitude de pagamento, 

achegando unha certificación das proposicións ou ofertas recibidas para a 

contratación de que se trate, xunto coa resolución ou acordo de adxudicación 

definitiva.    

− Para proxectos produtivos, plan de empresa, coa xustificación da súa 

viabilidade económica financeira para un período mínimo de 5 anos, e para 

proxectos non produtivos, plan de xestión, segundo os documentos 

normalizados.   

− De ser o caso, documentación acreditativa de que o IVE é efectivamente 

soportado polo beneficiario e non recuperable. 

− No suposto de investimentos no sector agrario, código de explotación agraria. 

− Certificación da entidade financeira onde conste a identificación da conta 

bancaria. 

− Calquera outra documentación ou información que o interesado considere 

interesante para a análise do proxecto. 

Os modelos normalizados necesarios para a presentación da documentación referida 

estarán ao dispor dos interesados na sede do GDR.  

 

 



 

 

 

 

1.- CRITERIOS PARA A SELECCIÓN E PRIORIZACIÓN 
DE PROXECTOS. 
 

A puntuación mínima que haberá de obter un proxecto 
para ser subvencionado será: 
 
• 35 puntos para proxectos productivos 
• 25 puntos para proxectos no productivos   

 
Os proxectos terán que cumprir os seguintes requisitos de 
subvencionalidade: 
           

1. Que teñan carácter innovador 
2. Que sexan viables 
3. Adecuación do proxecto á estratéxia do 

programa de desenvolvemento definida. 
                
 
 

 Criterios de baremación : Poxectos productivos 
1.-situación xeográfica 40 puntos 
1.1 características económicas do concello no que se localiza o 

proxecto 
Máximo 10 puntos 

Este criterio valorarase en función do Indicador Municipal de Renda dos Fogares (IMRF) do 
ano 2002 publicado polo Instituto Galego de Estadística (IGE). Establéceránse catro tramos: 
 
<85------10 ptos 
85-90----7,5 ptos 
>90—100---5 ptos 
>100---0 ptos 
1.2  Características demograficas do concello no que se localiza o 
proxecto 

Máximo 10 puntos 

Este criterio valorarase de acordo ao envellecemento según o IGE. Estableceranse catro 
tramos 
 
>300-----10 ptos 
300-200----8 ptos 
<200-100----6ptos 
<100-0-------3 ptos  



1.3 Núcleo ou entidade de poboación   onde se localiza o proxecto Máximo 10 puntos 
Este criterio valorarase en función da poboación dos núcleos. Estableceranse catro tramos 
 
< 200-------10 ptos 
200- 500-------7.5 ptos 
>500-2500------5 ptos 
> 2500------------0 ptos  
1.4  Outros criterios xeograficos Maximo 10 puntos 
Este criterio valorarase en función de outros criterios de carácter xeográfico, como poden ser 
zonas de montaña, zonas desfavorecidas ou espazos naturais protexidos(Rede natura). 
Establecense 3 tramos 
 
Zona de montaña--------7.5 ptos 
Rede Natura--------------2.5 ptos 
Zona desfavorecida-----7.5 ptos 
 
NOTA según a información facilitada pola Conselleria de Medio Rural , dos concellos que forman a comarca de Sarria, 5 son zona 
de montaña e 2 zona desfavorecida, de forma que as dúas categorías nunca serán coincidentes. Ningún concello desfavorecido 
esta dentro da Rede Natura. 

2.- Características do promotor do proxecto.   10 puntos 
2.1 Este criterio valorarase coa finalidade de favorecer a determinados colectivos , como a 
mocedade ou mulleres . Estableceranse tres supostos ( Maximo 8 puntos) 
 
<=30 anos----6 ptos 
>=45 anos----7 ptos 
Mulleres-------3 ptos  
 
2.2 Compromiso de utilización da lengua galega: 
 
      2 ptos  
3.- Incidencia no emprego  25 puntos 
3.1 Este criterio valorarase en base a ceración de emprego. Estableceranse tres tramos: 
 
>2.25----------6.25 ptos 
2.25-1empregos---4 ptos 
< 1-0.25emprego ----2 ptos 
 
3.2. Incidencia da inversión na creación de emprego: Investimento7 (1000 x Nº de empregos) 
resultado da formula : 
 
0-15 ----------6.25 ptos 
>15-30-------5.25 ptos 
>30-50-------4.25 ptos 
>50-75--------3.25 ptos 
> 75------------2.25 ptod 
 
3.3. Contratación con determinados colectivos ( Maximo 6 puntos ) 
 
Mulleres--------2 ptos 
Parados de longa duración-----2 ptos 
Minusválidos--------------2 ptos 
>=45 anos-----------------2 ptos 
 
3.4. Calidade no emprego: 
 



         3.4.1. Contratos  indefinidos  
 
                  >50% do total do emprego que sexa indefinido------------4.50 ptos 
  >30%-50% do total do emprego que sexa indefinido-----2.50 ptos  
 >=10%-30% do total do emprego que sexa indefinido----1.50 ptos 
 <10% do total do emprego que sexa indefinido--------------0 ptos 
 
         3.4.2. Que o emprego creado se adecue a formación esixida no sector 2 ptos  
4.- Impacto sobre o territorio   25 puntos 
Este criterio valorará o efecto multiplicador do proxecto, como pode ser a utilización de 
recursos endóxenos, a innovación do proxectos, xestión de residuos e impacto visual. 
Estableceranse 2 subcriterios independientes: 
 
4.1. Capacidade de arrastre do proxecto: Utilización dun mínimo do 50%de inputs da zona 
(acreditados con facturas de empresas do territorio do programa): 
 
>10%-25%------ --5 ptos 
>25%- 50%------10 ptos 
>50%- 75%------15 ptos  
>75%--------------20 ptos 
 
4.2. Incidencia ambiental: Se o proxecto recolle debidamente justificadas algunha das 
seguintes medidas: xestión de residuos  e/ou utilización de enerxias renovables:  
(Maximo 5 puntos 
 
 Plan de recuperación do entorno (cultural o natural) -----------2.5 ptos 
 Xestión de residuos------------------------------------------------------2.5 ptos  
 Utilización de enerxias renovables-----------------------------------2.5 ptos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Criterios de baremación : Proxectos no productivos 

1. Situación xeografica. 40 puntos 
1.1 Características económicas do concello no que se localiza o 
poxecto  

Maximo de 10 ptos 

Este criterio valorarase en función do Indicador Municipal de Renda dos Fogares (IMRF) do 
ano 2002 publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE). Estableceranse catro tramos: 
 
< 85 ------10 ptos 
85-90----- 7,5 ptos 
90-100 ----5 ptos 
>100-------0 ptos 
1.2 Caracteristicas demográficas do concello no que se localiza o 
proxecto 

Maximo de 10 ptos 

Este criterio valorarase acordo ao envellecemento según o IGE.. Estableceránse catro 
tramos: 
 
> 300 ---- 10 ptos 
200-300 ---8 ptos 
<200-100 ------ 6 ptos 
<100-0-----------3 ptos 
Nota: Empregaránse os datos das fichas municipais de IGE  
1.3 Nucleo o entidades de poboacion onde se localiza o proxecto Maximo 10 ptos 
Este criterio valorarase en función da poboación dos núcleos. Estableceránse catro tramos 
 
< 200-------10 ptos 
200- 500-------7.5 ptos 
>500-2500------5 ptos 
> 2500------------0 ptos 
1.4  Outros criterios xeograficos Maximo 10 puntos 
Este criterio valorarase en función de outros criterios de carácter xeográfico, como poden ser 
zonas de montaña, zonas desfavorecidas ou espazos naturais protexidos (Rede natura). 
Establecense 3 tramos 
 
Zona de montaña--------7.5 ptos 
Rede Natura--------------2.5 ptos 
Zona desfavorecida-----7.5 ptos 
 
NOTA según a información facilitada pola Conselleria de Medio Rural , dos concellos que 
forman a comarca de Sarria, 5 son zona de montaña e 2 zona desfavorecida, de forma que 
as dúas categorías nunca serán coincidentes. Ningún concello desfavorecido está dentro da 
Rede Natura. 
2. Caracteristicas do promotor e ámbito de actuación do 
proxecto 

   20 puntos 

2.1 Este criterio valorarase en función dos concellos nos que incida o proxecto 
 
7 concellos--------13 ptos 
6 concellos --------11ptos 
5 concellos---------9 ptos 



4 concellos---------7 ptos 
3 concellos---------5 ptos 
2 concellos---------3 ptos 
 
 
2.2. Este criterio valorarase en función do número de entidades que participen no proxecto: 
 
1 entidade-------------------2.5 ptos 
Mais dunha entidade-----5 ptos  
 
 Uso do galego 

 
Compromiso de utilización da língua galega---------2 ptos 
3. Impacto sobre o territorio 40 puntos 
 
3.1 Este criterio valorarase en base a creación de emprego. Establecense 3 tramos 
 
 >=2,25-------------10 ptos 
<2.25-1.25----------7 ptos 
<1.25-0.25----------4 ptos   
 
3.2 Este criterio valorarase en función da súa incidencia medioambiental. Tendo en conta se 
o proxecto recolle debidamente xustificadas algunha das seguintes medidas 
(Máximo 5 puntos) 
 
 
Plan de recuperación do entorno(cultural o natural)-----------2.5 ptos 
Xestión de residuos----------------------------------------------------2.5 ptos 
Utilización de enerxías renovables---------------------------------2.5 ptos 
 
3.3. Este criterio valorarase en función da súa incidencia sobre determinados colectivos. 
Estableceranse os seguintes: 
 
Minusválidos-------------4 ptos 
Mulleres-------------------2 ptos 
Mocidade-----------------4 ptos 
Terceira idade-----------4 ptos 
 
3.4. Contratación do persoal da zona: 
 
<=50% do total do emprego que sexa do territorio do programa---------7.5 ptos 
>50% do total do emprego que sexa do territorio do programa-----------15 ptos          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Regras para a asignación de porcentajes de axuda pública 
 
    
Productivos Prioridade alta Prioridade media Prioridade baixa 
35 15,75% 25 25,00% 25 25,00% 25 25,00% 
36 16,20% 26 26,00% 26 26,00% 26 26,00% 
37 16,65% 27 27,00% 27 27,00% 27 27,00% 
38 17,10% 28 28,00% 28 28,00% 28 28,00% 
39 17,55% 29 29,00% 29 29,00% 29 29,00% 
40 18,00% 30 30,00% 30 30,00% 30 30,00% 
41 18,45% 31 31,00% 31 31,00% 31 31,00% 
42 18,90% 32 32,00% 32 32,00% 32 32,00% 
43 19,35% 33 33,00% 33 33,00% 33 33,00% 
44 19,80% 34 34,00% 34 34,00% 34 34,00% 
45 20,25% 35 35,00% 35 35,00% 35 35,00% 
46 20,70% 36 36,00% 36 36,00% 36 36,00% 
47 21,15% 37 37,00% 37 37,00% 37 37,00% 
48 21,60% 38 38,00% 38 38,00% 38 38,00% 
49 22,05% 39 39,00% 39 39,00% 39 39,00% 
50 22,50% 40 40,00% 40 40,00% 40 40,00% 
51 22,95% 41 41,00% 41 41,00% 41 41,00% 
52 23,40% 42 42,00% 42 42,00% 42 42,00% 
53 23,85% 43 43,00% 43 43,00% 43 43,00% 
54 24,30% 44 44,00% 44 44,00% 44 44,00% 
55 24,75% 45 45,00% 45 45,00% 45 45,00% 
56 25,20% 46 46,00% 46 46,00% 46 46,00% 
57 25,65% 47 47,00% 47 47,00% 47 47,00% 
58 26,10% 48 48,00% 48 48,00% 48 48,00% 
59 26,55% 49 49,00% 49 49,00% 49 49,00% 
60 27,00% 50 50,00% 50 50,00% 50 50,00% 
61 27,45% 51 51,00% 51 51,00%   
62 27,90% 52 52,00% 52 52,00%   
63 28,35% 53 53,00% 53 53,00%   
64 28,80% 54 54,00% 54 54,00%   
65 29,25% 55 55,00% 55 55,00%   
66 29,70% 56 56,00% 56 56,00%   
67 30,15% 57 57,00% 57 57,00%   
68 30,60% 58 58,00% 58 58,00%   
69 31,05% 59 59,00% 59 59,00%   
70 31,50% 60 60,00% 60 60,00%   
71 31,95% 61 61,00% 61 61,00%   
72 32,40% 62 62,00% 62 62,00%   
73 32,85% 63 63,00% 63 63,00%   
74 33,30% 64 64,00% 64 64,00%   
75 33,75% 65 65,00% 65 65,00%   
76 34,20 66 66,00% 66 66,00%   
77 34,655 67 67,00% 67 67,00%   

Non productivos



78 35,10% 68 68,00% 68 68,00%   
79 35,55% 69 69,00% 69 69,00%   
80 36,00% 70 70,00% 70 70,00%   
81 36,45% 71 71,00%     
82 36,90% 72 72,00%     
83 37,35% 73 73,00%     
84 37,80% 74 74,00%     
85 38,25% 75 75,00%     
86 38,70% 76 76,00%     
87 39,15% 77 77,00%     
88 39,60% 78 78,00%     
89 40,05% 79 79,00%     
90 40,50% 80 80,00%     
91 40,95% 81 81,00%     
92 41,40% 82 82,00%     
93 41,85% 83 83,00%     
94 42,30% 84 84,00%     
95 42,75% 85 85,00%     
96 43,20% 86 86,00%     
97 43,65% 87 87,00%     
98 44,10% 88 88,00%     
99 44,55% 89 89,00%     
100 45,00% 90 90,00%     
  91 91,00%     
  92 92,00%     
  93 93,00%     
  94 94,00%     
  95 95,00%     
  96 96,00%     
  97 97,00%     
  98 98,00%     
  99 99,00%     
  100 100,00%     
                                 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUACIÓN POR CONCELLOS 
 
 
A) INDICADOR MUNICIPAL DE RENDA DOS FOGARES (IMRF) 
 
 
 

CONCELLO IMRF PUNTOS 
Triacastela 106 0 
Sarria 97 5 
Samos 85 7,5 



Láncara 88 7,5 
Paradela 85 7,5 
O Páramo 82 10 
O Incio 88 7,5 
 
B) CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 
 
 
 

CONCELLO INDICE DE 
ENVELLECEMENTO 

PUNTOS 

Triacastela 233,6 8 
Sarria 176,1 6 
Samos 431 10 
Láncara 292,2 8 
Paradela 329,1 10 
O Páramo 302,5 10 
O Incio 583,50 10 
 
C) CRITERIOS XEOGRÁFICOS 
 
 
 
CONCELLO ZONA DE 

MONTÑA 
REDE 

NATURA 
ZONA 

DESFAVORECIDA 
PUNTOS 

Triacastela 7,5 2,5 ---- 10 
Sarria ---- ---- 7,5 7,5 
Samos 7,5 2,5 ---- 10 
Láncara 7,5 ---- ---- 7,5 
Paradela 7,5 ---- ---- 7,5 
O Páramo ---- ---- 7,5 7,5 
O Incio 7,5 2,5 ---- 10 
 





PROGRAM LEADER GALICA 2007-2013 
PLAN FINANCEIRO 

ASOCIACIÓN OS SETE CASTROS 

MEDIDA TIPO 
PROXECTO 

GASTO PÚBLICO DO PROGRAMA 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

411. Dinamización do 
sector agrario e forestal 

Produtivos 57.311,16 111.949,86 112.734,65 117.612,36 116.852,40 115.776,01 632.236,44 

412. Mellora 
medioambiental e do 
contorno rural 

Non produtivos 
11.462,23 22.389,97 22.546,93 23.522,47 23.370,48 23.155,20 126.447,29 

413. Diversificación da 
economía rural e mellora da 
calidade de vida 

Produtivos 114.622,33 223.899,72 225.469,30 235.224,71 233.704,80 231.552,01 1.264.472,87 
Non produtivos 45.848,93 89.559,89 90.187,72 94.089,88 93.481,92 92.620,81 505.789,15 
TOTAL 160.471,26 313.459,61 315.657,02 329.314,60 327.186,72 324.172,82 1.770.262,02 

TOTAL ESTRATEXIA 
Produtivos 171.933,49 335.849,58 338.203,95 352.837,07 350.557,20 347.328,02 1.896.709,31 
Non produtivos 57.311,16 111.949,86 112.734,65 117.612,36 116.852,40 115.776,01 632.236,44 
TOTAL 229.244,65 447.799,45 450.938,59 470.449,42 467.409,61 463.104,03 2.528.945,75 

431.Gastos de 
funcionamento do GDR, 
adquisición de capacidade 
e promoción territorial 

Funcionamiento 1 34.386,70 67.169,92 67.640,79 70.567,41 70.111,44 69.465,60 379.341,86 
Promoción 11.462,23 22.389,97 22.546,93 23.522,47 23.370,48 23.155,20 126.447,29 
TOTAL 45.848,93 89.559,89 90.187,72 94.089,88 93.481,92 92.620,81 505.789,15 

TOTAL PROGRAMA  275.093,58 537.359,33 541.126,31 564.539,31 560.891,53 555.724,83 3.034.734,89 

FEADER 1.746.793,41 

AXE 650.011,45 

XUNTA 637.930,03 

                                                 
1 A submedida 431 A aparece cunha dotación prevista máxima equivalente ao 15% dos fondos destinados á estrategia. Nas anualidades 2008 e 2009 o GDR disporá do total 
da dotación prevista. Segundo se recolle no capitulo VII das bases reguladoras de selección de programas, para as anualidades 2010 a 2013 a dispoñibilidade inicial do GDR 
terá un importe equivalente ao 12% dos fondos da estrategia e en función do proceso de avaliación do traballo do grupo poderá autorizarse unha porcentaxe superior ao 12% 
inicialmente previsto, sempre co tope do 15% 


