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1.- TERRITORIO DE ACTUACIÓN

O ámbito xeográfico de actuación do GDR Asociación Miño - Ulla está conformado polo seguintes

concellos: Antas de Ulla, Carballedo, Chantada, Monterroso, Palas de Rei, Portomarín e Taboada.

2.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AXUDA

O prazo  de  presentación  de  solicitudes  de  axuda  con  cargo  ao  Programa Leader  Galicia  2007  -  2013

xestionado polo GDR7 Asociación Miño - Ulla comeza o 23 de Xullo de 2010 e remata o 1 de

Setembro de 2013.

3.- REQUISITOS XERAIS DOS PROXECTOS

Estar localizados dentro do territorio do GDR7 Asociación Miño - Ulla.

Ser viables técnica, económica e financeiramente, para os proxectos de natureza produtiva.

Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal, autonómica e local) que resulte de

aplicación para cada tipo de proxecto.

Ser finalistas, é dicir, que na data de xustificación final dos investimentos ou gastos

subvencionados cumpran os obxectivos e funcións para os que foron aprobados os proxectos.

Ter carácter innovador, entendendo innovación non só como innovación tecnolóxica, senón

como a exploración de novos xeitos de enfrontarse aos retos de cada territorio.

Que o investimento para o que se solicita a axuda non estea iniciado.

4.- BENEFICIARIOS

Persoas físicas.

Persoas xurídicas de carácter privado: Sociedade Laboral, Sociedade Mercantil, Sociedade Civil,

Sociedade Agraria de Transformación, Cooperativa, Asociación, Fundación e outras.

Entidades públicas de carácter local ou comarcal: Concellos, Mancomunidades, Consorcios e

entidades dependentes das anteriores.

Comunidades de Montes Veciñais en Man Común e as súas Mancomunidades.

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.

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,  da  Comisión  polo  que  se  declaran  determinadas  categorías  de  axuda

compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado (en adiante,

Regulamento xeral de exención por categorías):
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- 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.

- Cumprir o criterio de autonomía nos termos previstos na lexislación vixente.

Os datos seleccionados para o cálculo do persoal e os importes financeiros serán os

correspondentes ao último exercicio contable pechado, e calcularanse sobre unha base anual.

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

de elixibilidade.

5.- TIPOLOXÍA DE ACCIÓNS SUBVENCIONABLES

Os proxectos subvencionables deberán encadrarse nalgunha desta medidas:

Medida 411 - Dinamización do sector agrario e forestal (só proxectos produtivos):

Investimentos no sector agrario. Proxectos de investimento en explotacións agrarias, coa

finalidade de mellorar o seu rendemento global, que:

- impliquen a introdución de novas técnicas de produción a través de proxectos de

experimentación susceptibles de difusión posterior,

- teñan como obxectivo a recuperación de variedades tradicionais,

- estean relacionados co apoio a novas producións,

- afecten a producións extensivas en áreas ambientalmente sensibles,

- estean dirixidos a mellorar a eficiencia enerxética das explotacións,

- estean vinculados coa aplicación das TIC nas explotacións.

Aumento do valor económico dos montes. Proxectos  que  impliquen  a  posta  en  valor  de

superficies de montes veciñais en man común ou de asociacións de propietarios, sempre que

sexan actuacións singulares, excluíndo as plantacións forestais regulares e os tratamentos

silvícolas asociados a elas. Mantemento e recuperación de sistemas pastorís en montes

veciñais en man común.

Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais:

- proxectos de transformación e comercialización de produtos agrarios,

- proxectos de transformación e comercialización de produtos forestais.

Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no sector

agrario, alimentario e forestal (con especial referencia a aqueles procesos que ofrezan saídas

alternativas e de mellor calidade e que incrementen o valor engadido dos produtos).

Medida 412 - Mellora ambiental e do contorno rural (só proxectos non produtivos):

Investimentos non produtivos en explotacións agrarias:

- actuacións realizadas na explotación para a mellora da paisaxe en zonas Natura 2000 ou

outras zonas de alto valor natural,
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- actuacións de recuperación de elementos históricos, naturais, culturais e patrimoniais

representativos da paisaxe agraria.

Investimentos non produtivos en espazos forestais:

- restauración de ámbitos forestais de alto valor natural e paisaxístico e de conservación da

biodiversidade,

- fomento do uso social, educativo e recreativo dos montes.

Investimentos non produtivos para a adecuación, recuperación e posta en valor do patrimonio

natural no contorno rural.

Medida 413 - Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida (proxectos

produtivos e non produtivos):

Diversificación das explotacións agrarias cara a actividades non agrarias (actividade produtiva

complementaria que se desenvolva na propia explotación agraria):

- transformación e venda de produtos agrarios ou especialidades locais na propia

explotación,

- elaboración e venda de produtos artesanais,

- agroturismo,

- servizos educativos, culturais, recreativos, ambientais asociados á valorización de

patrimonio natural e/ou cultural ou a ecosistemas agrarios e/ou forestais do territorio,

- prestación de servizos á poboación.

Creación, ampliación e modernización de Pemes, en sectores da economía distintos ao da

produción agraria primaria. Enténdese por modernización a diversificación da produción dun

establecemento en novos produtos adicionais ou un cambio esencial no proceso de produción

dun establecemento existente. Nos proxectos de creación é requisito necesario a xeración de

emprego e nos demais é requisito necesario o mantemento dos empregos existentes.

Fomento de actividades turísticas:

- infraestructuras a pequena escala, tales como centros de información turística,

- rutas de sendeirismo,

- desenvolvemento e/ou a comercialización de novos produtos e servizos turísticos

relacionados co turismo rural.

Servizos básicos para a economía e a poboación rural. Implantación de servizos, incluídas as

actividades culturais e de ocio, e as correspondentes infraestructuras a pequena escala, así

como actividades vinculadas á mellora dos sectores produtivos do territorio.

Renovación e desenvolvemento de poboacións rurais e conservación e mellora do patrimonio

rural:

- mantemento, restauración e mellora do patrimonio natural, incluídos os proxectos de

mantemento e recuperación de sistemas silvopastorís en montes veciñais en man común
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sen finalidade produtiva,

- desenvolvemento de paraxes de alto valor natural,

- investimentos relativos á restauración, mellora e posta en valor do patrimonio cultural.

Formación vinculada a proxectos de investimento material promovidos no marco desta

medida.

6.- LIMITACIÓNS SECTORIAIS

Dentro  do  programa  Leader  Galicia  2007  -  2013  cómpre  establecer  nalgúns  sectores  limitacións

adicionais:

- Non son subvencionables os centros-residencia de maiores e os centros de protección e

reeducación de menores. Non están afectados por esta exclusión as vivendas comunitarias,

vivendas tuteladas e centros de día de maiores non dependentes. Os proxectos promovidos por

entidades públicas e destinados á prestación de servizos do ámbito de actuación do Consorcio

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar só serán subvencionables cando a xestión dese centro

se integre en dito Consorcio.

- Quedan excluídos de subvencionalidade os establecementos de turismo rural do grupo

D. Nos establecementos de turismo rural dos grupos A e B e nos establecementos hoteleiros (tanto

os de carácter xenérico como calquera das súas especialidades, de natureza, rústico, ...) non son

financiables investimentos en novas prazas de aloxamento. Nos establecementos de turismo rural

do  grupo  C os investimentos que impliquen creación de novas prazas de aloxamento só serán

financiables nos concellos nos que se acredite a través dun informe conxunto entre Agader e a

Dirección Xeral de Turismo a escaseza de prazas.

Nos proxectos de investimento que inclúan as prazas de aloxamento como unha actividade

complementaria a outra actividade principal (educativa, cultural, etc.,), o gasto vinculado ás prazas

de aloxamento será elixible cando constitúa unha partida minoritaria dentro do proxecto (menor do

30% do investimento).

- Non son subvencionables os investimentos en enerxías renovables para venda á rede.

- Nos sectores de hostalería e comercio polo miúdo só son subvencionables establecementos

adicados á valorización de produtos ou recursos propios do territorio onde se localicen.

- Os investimentos en actividades de asesoría, axencias de seguros, perruquerías, tinturerías,

talleres de reparacións, despachos profesionais e asimiladas só serán subvencionables en núcleos

de poboación onde non haxa ningún establecemento que preste ese servizo.

- Os proxectos de elaboración de estudos, celebración de eventos, certames ou feiras, edición de

libros ou guías, páxinas web, terán un límite máximo de axuda de 30.000 € por proxecto.
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- Nos centros sociais e o seu acondicionamento e equipamento, só serán subvencionables

proxectos en centros de uso aberto á poboación en xeral, sendo a axuda máxima de 50.000 € por

proxecto.

7.- SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN

En relación co proxecto ou actividade que pretendan realizar, os promotores deberán presentar no

rexistro do GDR:

1. Solicitude de axuda en triplicado exemplar, segundo modelo normalizado.

2. Documentación (orixinal ou copia cotexada):

Documentación acreditativa da personalidade do solicitante (NIF, DNI, CIF), e, de ser o caso,

documentación acreditativa da personalidade do representante e da acreditación da

representación.

Declaración censal 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, 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 Tesourería Xeral da Seguridade Social, referido ao ano anterior ao da presentación da

solicitude.

No caso de persoas físicas, última declaración da renda, e de ser o caso, e estar de alta como

autónomo, os tres últimos recibos de pagamento da cuota.

Declaración, en modelo 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 modelo 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.

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

supoñan unha achega en especie, segundo modelo 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 (segundo o modelo

normalizado), salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista
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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 e

financeira para un período mínimo de 5 anos, e para proxectos non produtivos, plan de xestión,

segundo os modelos normalizados.

No caso de que o proxecto requira obra civil deberá achegarse memoria valorada, anteproxecto

ou proxecto asinado por técnico competente, coa desagregación das diferentes partidas

orzamentarias.

Plano de localización do proxecto, aldea e parroquia a que pertence, e de ser o caso, a súa

inclusión en zona L.I.C.

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

beneficiario e non recuperable (certificado de exención).

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.

8.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

Os promotores deberán presentar a solicitude e a documentación requerida no rexistro do GDR7

Asociación Miño - Ulla de luns a venres de 9 a 14 horas.

GDR7 Asociación Miño - Ulla

Praza de España, 11

27500 Chantada - Lugo

Tfno.: 982 46 21 97

Fax:   982 46 21 97

Email: asociaciongdr7@gmail.com

mailto:asociaciongdr7:@gmail.com
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9.- RÉXIME XERAL DE SUBVENCIONALIDADE DOS GASTOS

9.1.- GASTOS SUBVENCIONABLES CON CARÁCTER XERAL:

- Construción, adquisición e mellora de bens inmobles (con limitacións para a adquisición).

- Instalacións e compra de maquinaria e equipos, incluídos programas informáticos, ata o valor de

mercado.

- Equipamento e material non funxible.

- Adquisición de terreos non edificados (co límite do 10% do investimento subvencionable).

- Custos xerais, tales como estudos técnicos, gastos de proxectos, dirección de obra, estudos de

viabilidade e outros gastos de consultoría relativos aos investimentos realizados, así como

adquisición e expedición de patentes e licenzas, ata o 20% do investimento subvencionable.

- Medios e equipos de transporte. En proxectos produtivos, subvencionarase a adquisición de

vehículos de transporte industrial e comercial, en proxectos que dean lugar ao inicio dunha

actividade económica; así como, os gastos derivados da adecuación de vehículos de transporte de

mercadorías para o desenvolvemento da actividade. En ningún caso se subvencionará a adquisición

e/ou adecuación de vehículos no sector do transporte. En proxectos non produtivos,

subvencionaranse equipos para a prestación de servizos de transporte á demanda de pasaxeiros,

en áreas de baixa densidade de poboación.

9.2.- GASTOS NON SUBVENCIONABLES CON CARÁCTER XERAL:

- O IVE, excepto o IVE non recuperable nos proxectos non produtivos cando sexa costeado de

forma efectiva e definitiva polo suxeito pasivo.

- Os demais impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e os

impostos persoais sobre a renda.

- Os gastos de funcionamento da actividade subvencionada e material funxible en xeral.

- Os gastos de constitución, rexistrais e notariais.

- Os intereses debedores das contas bancarias.

- Os gastos anteriores ao levantamento dunha acta de non inicio por parte do GDR, a excepción

dos gastos relativos a estudos de viabilidade ou redacción de proxectos, ou ben anteriores á

presentación da solicitude de axuda, respecto daqueles proxectos que non requiran acta de non

inicio.

- A reposición ou mera substitución de equipamento e maquinaria.

- As obras de mantemento das instalacións.

- Os gastos de alugamento de equipamento, e os investimentos financiados mediante

arrendamento financeiro.

- Os xuros, recargas e sancións administrativas.
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- Os gastos de procedementos xudiciais.

- A compra de dereitos de produción agraria, animais e plantas anuais e a súa plantación.

- As partidas de gastos xerais e beneficio industrial dos proxectos, agás nos proxectos de

promoción pública, cando estas partidas formen parte do prezo de licitación de acordo coa

normativa de contratación administrativa.

10.- BAREMO E PORCENTAXES DE AXUDA

Os proxectos presentados serán baremados segundo o seu carácter produtivo ou non produtivo,

aplicando o baremo aprobado por Agader, con data 20 de Xullo de 2010.

A porcentaxe de axuda e a súa contía determinarase en base a puntuación obtida polo proxecto en

aplicación do baremo aprobado.

10.1.- PROXECTOS DE CARÁCTER PRODUCTIVO

10.1.1.- Baremo

1. Situación xeográfica: 40 puntos

40 puntos de máximo e 0 de mínimo

Si un proxecto se desenvolve en varios concellos ou varios núcleos de poboación farase a media

aritmética  para  o  cálculo  de  puntos,  e  si  se  desenvolve  na  totalidade  do  ámbito  do  GDR  recibirá  a

máxima puntuación.

1.1. Características económicas do concello no que se localiza o proxecto: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

En base os datos do ano 2002 do IGE que marca como referencia o AGADER, os concellos teñen o

seguinte IMRF:

ANTAS DE ULLA 80

CARBALLEDO 87

CHANTADA 89

MONTERROSO 84

PALAS DE REI 89

PORTOMARÍN 85

TABOADA 81

- Concellos cun IMRF inferior ou igual 81%:     10 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 81% e inferior ou igual a 83%:  9 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 83% e menor ou igual a  85%:  8 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 85% e menor ou igual a  87%:  7 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 87% e menor ou igual a  90%:  6 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 90% e menor ou igual a  99%:  5 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 99%:       0 puntos
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1.2. Características demográficas do concello no que se localiza o proxecto: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

En base os datos de poboación entre os anos 2002 - 2007 establecidos polo IGE:

CONCELLO ANO 2002 ANO 2007 VARIACIÓN
ANTAS DE ULLA 2.719 2.549 - 6,25 %
CARBALLEDO 3.121 2.886 - 7,53 %

CHANTADA 9.695 9.150 - 5,62 %

MONTERROSO 4.253 4.121 - 3,10 %
PALAS DE REI 4.135 3.667 - 11,32 %

PORTOMARÍN 2.035 1.898 - 6,73 %

TABOADA 4.077 3.537 - 13,25 %

- Concellos cunha caída de poboación maior ou igual a 10%:  10 puntos

- Concellos cunha caída de poboación menor a 10% e maior ou igual a 6%:  8 puntos

- Concellos cunha caída de poboación menor a 6% e maior ou igual a 2%:  6 puntos

- Concellos cunha caída de poboación menor a 2%:  0 puntos

1.3. Núcleo ou entidade de poboación onde se localiza o proxecto: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

Como núcleo ou entidade de poboación tomarase a parroquia, polo que se adxunta un Anexo I coa

poboación das parroquias segundo o nomenclátor de Galicia para o ano 2007.

Establecido polo AGADER os núcleos cunha poboación igual o superior a 2.500 habitantes terán ceros

puntos.

- Núcleos ou entidades de        0 a     300 habitantes:  10 puntos

- Núcleos ou entidades de    301 a     700 habitantes:    8 puntos

- Núcleos ou entidades de    701 a  1.100 habitantes:    6 puntos

- Núcleos ou entidades de 1.101 a  1.700 habitantes:    4 puntos

- Núcleos ou entidades de 1.701 a  2.500 habitantes:    2 puntos

- Núcleos ou entidades de máis de  2.500 habitantes:    0 puntos

1.4. Outros criterios xeográficos: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

Se adxunta un Anexo II cos ámbitos territoriais que se corresponden cos Lugares de Interese

Comunitario  e coas D.O.

- Proxectos situados en Lugares de Interese Comunitario:  10 puntos

- Proxectos situados en territorio das D.O. Ribeira Sacra e Arzúa-Ulloa:  5 puntos

2. Características do promotor do proxecto: 10 puntos

10 puntos de máximo e 2 de mínimo

2.1. Tipo de promotor: 7 puntos

7 puntos de máximo e 2 de mínimo
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2.1.1. Proxectos promovidos por persoas físicas (puntuación de criterios acumulábel): 7 puntos

- Por homes entre 35 e 45 anos: 2 puntos

- Por mozos/as (entre 16 e 35 anos) ou persoas maiores (entre 45 e 65 anos): 3 puntos

- Por mulleres: 2 puntos

- Por persoas con discapacidade maior ou igual a 33% ou en risco de exclusión social*: 2

puntos

2.1.2. Proxectos promovidos por entidades relacionadas co sector agrícola e forestal: 7 puntos

- Por Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación e Comunidades de Montes

Veciñais en Man Común: 7 puntos

2.1.3. Proxectos promovidos por persoas xurídicas nas que o 50% (ou máis) da participación social se

corresponda cos seguintes criterios (puntuación de criterios acumulábel): 7 puntos

- Homes entre 35 e 45 anos: 2 puntos

- Mozos/as (entre 16 e 35 anos) ou persoas maiores (entre 45 e 65 anos): 3 puntos

- Mulleres: 2 puntos

- Persoas con discapacidade maior ou igual a 33% ou en risco de exclusión social*: 2 puntos

*  Por  persoas  en  risco  de  exclusión  social  entenderase  aquelas  ás  que  faga  referencia  o  artigo  2  do

Decreto 156/2007 do 19 de xullo da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da

Xunta  de  Galicia,  polo  que  se  regula  o  procedemento  para  a  cualificación  das  empresas  de  inserción

laboral,  se  crea  o  rexistro  administrativo  e  se  establecen  as  medidas  para  o  fomento  da  inserción

sociolaboral (D.O.G.nº 153 de 08/08/2007).

2.2. Uso do galego: 3 puntos

3 puntos de máximo e 0 de mínimo

- Uso do galego na execución e desenvolvemento do proxecto: 3 puntos

3. Incidencia no emprego: 25 puntos

25 puntos de máximo e 0 de mínimo

3.1. Creación de emprego: 15 puntos

15 puntos de máximo e 0 de mínimo

Cada UTA xerada obterá 5 puntos, e sumarase ao resultado de dividir 50.000 entre o investimento

elixible.

50.000
Puntos = nº de UTAs x 5 +

Investimento total elixible

3.2. Creación de emprego en determinados colectivos: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

Valorarase a creación de emprego nos seguintes colectivos (independentemente do número)

(puntuación de criterios acumulábel):
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- Homes entre 35 e 45 anos: 3 puntos

- Mozos/as (entre 16 e 35 anos) ou persoas maiores (entre 45 e 65 anos): 4 puntos

- Mulleres: 3 puntos

- Persoas con discapacidade maior ou igual a 33% ou en risco de exclusión social*: 3 puntos

En caso de que o emprego creado sexa a tempo parcial multiplicaranse os puntos de cada apartado pola

fracción de UTA que represente a xornada laboral do novo contratado.

4. Impacto sobre o territorio: 25 puntos

25 puntos de máximo e 0 de mínimo

4.1. Capacidade de arrastre do proxecto: 15 puntos

15 puntos de máximo e 0 de mínimo

En función dos seguintes criterios:

- Utilización e/ou transformación de materias primas da zona:  5 puntos

- Proxectos que incidan positivamente nos sectores: 10 puntos

Sectores incluídos na estratexia (agroalimentario, agroforestal, turismo e

comercio):  10 puntos

Sector industrial e sector de servizos a infancia e a terceira idade:  5 puntos

4.2. Incidencia medioambiental: 5 puntos

5 puntos de máximo e 0 de mínimo

Valoraranse aqueles elementos ou aspectos do proxecto que teñan incidencia ambiental positiva ou ben

que contribúan a minorar os danos ou problemas ambientais existentes na zona. Puntuarase o seguinte

de xeito acumulábel:

- estar localizado en polígonos industriais:    3 puntos

- utilización de enerxías renovables:              2 puntos

- rehabilitación fronte a nova construción:  1 punto

4.3. Incorporación de novos elementos: 5 puntos

Utilización ou inserción de novas tecnoloxías e innovacións tecnolóxicas (entendida a innovación como

aportar algo novo para o territorio a nivel de concello ou de execución do proxecto).

10.1.2.- Porcentaxes de axuda

Para que un proxecto produtivo poda ser subvencionado ten que acadar unha puntuación mínima de 25

puntos, sendo esta a nota de corte, de xeito que todos os proxectos que non acaden 25 puntos non

serán subvencionados.

Con 25 puntos a porcentaxe de axuda concedida será do 25,00%, alcanzando a máxima porcentaxe de

subvención, un 45,00%, aqueles proxectos que acaden 65 puntos na baremación total. Polo que a

relación será que cada punto adicional por encima de 25 suporá un 0,50% máis de axuda sobre o
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25,00%  inicial,  ata  un  máximo  de  65  puntos,  a  partir  dos  cales  a  porcentaxe  de  axuda  xa  non  se

incrementará máis e será lineal do 45,00%.

PUNTOS PORCENTAXE DE AXUDA

De   0 a 24 puntos Non subvencionado

De 25 a 65 puntos 25,00% + (puntos acadados – 25) x 0,50

Máis  de 65 puntos 45,00%

10.2.- PROXECTOS DE CARÁCTER NON PRODUCTIVO

10.2.1.- Baremo

1. Localización xeográfica: 40 puntos

40 puntos de máximo e 2 de mínimo

Si un proxecto se desenvolve en varios concellos ou varios núcleos de poboación farase a media

aritmética  para  o  cálculo  de  puntos,  e  si  se  desenvolve  na  totalidade  do  ámbito  do  GDR  recibirá  a

máxima puntuación.

1.1. Características económicas do concello no que se localiza o proxecto: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

En base os datos do ano 2002 do IGE que marca como referencia o AGADER, os concellos teñen o

seguinte IMRF:

ANTAS DE ULLA 80

CARBALLEDO 87

CHANTADA 89

MONTERROSO 84

PALAS DE REI 89

PORTOMARÍN 85

TABOADA 81

- Concellos cun IMRF inferior ou igual 81%:     10 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 81% e inferior ou igual a 83%:  9 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 83% e menor ou igual a  85%:  8 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 85% e menor ou igual a  87%:  7 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 87% e menor ou igual a  90%:  6 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 90% e menor ou igual a  99%:  5 puntos

- Concellos cun IMRF maior de 99%:       0 puntos

1.2. Características demográficas do concello no que se localiza o proxecto: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

En base os datos de poboación entre os anos 2002 - 2007 establecidos polo IGE:
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CONCELLO ANO 2002 ANO 2007 VARIACIÓN
ANTAS DE ULLA 2.719 2.549 - 6,25 %
CARBALLEDO 3.121 2.886 - 7,53 %

CHANTADA 9.695 9.150 - 5,62 %

MONTERROSO 4.253 4.121 - 3,10 %
PALAS DE REI 4.135 3.667 - 11,32 %

PORTOMARÍN 2.035 1.898 - 6,73 %

TABOADA 4.077 3.537 - 13,25 %

- Concellos cunha caída de poboación maior ou igual a 10%:  10 puntos

- Concellos cunha caída de poboación menor a 10% e maior ou igual a 6%:  8 puntos

- Concellos cunha caída de poboación menor a 6% e maior ou igual a 2%:  6 puntos

- Concellos cunha caída de poboación menor a 2%:  0 puntos

1.3. Núcleo ou entidade de poboación onde se localiza o proxecto: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

Como núcleo ou entidade de poboación tomarase a parroquia, polo que se adxunta un Anexo I coa

poboación das parroquias segundo o nomenclátor de Galicia para o ano 2007.

Establecido polo AGADER os núcleos cunha poboación igual o superior a 2.500 habitantes terán ceros

puntos.

- Núcleos ou entidades de        0 a     300 habitantes:  10 puntos

- Núcleos ou entidades de    301 a     700 habitantes:    8 puntos

- Núcleos ou entidades de    701 a  1.100 habitantes:    6 puntos

- Núcleos ou entidades de 1.101 a  1.700 habitantes:    4 puntos

- Núcleos ou entidades de 1.701 a  2.500 habitantes:    2 puntos

- Núcleos ou entidades de máis de  2.500 habitantes:    0 puntos

1.4. Outros criterios xeográficos: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

Se adxunta un Anexo II cos ámbitos territoriais que se corresponden cos Lugares de Interese

Comunitario  e coas D.O.

- Proxectos situados en Lugares de Interese Comunitario:  10 puntos

- Proxectos situados en territorio das D.O. Ribeira Sacra e Arzúa-Ulloa:  5 puntos

2. Características do promotor e ámbito de actuación do proxecto: 20 puntos

20 puntos de máximo e 0 de mínimo

2.1. Tipo de promotor e ámbito de actuación: 17 puntos

17 puntos de máximo e 0 de mínimo

2.1.1. Promotor entidade pública: 17 puntos

Valorase a supramunicipalidade en función de:

- Si se asocian ou colaboran dous concellos:              13 puntos
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- Si se asocian ou colaboran tres concellos:                 15 puntos

- Si se asocian ou colaboran máis de tres concellos:  17 puntos

2.1.2. Promotor entidade privada: 17 puntos

Valorase o seguinte:

- Varias entidades colaborando como promotoras:  6,5 puntos

- Si as entidades pertencen ou desenvolven actividade en varios concellos:  6,5 puntos

- Si diferentes colectivos como mulleres, mozos/as, discapacitados, persoas con riscos de

exclusión social, conforman mais do 50 % dos asociados:  4 puntos

2.1.3. Promotor Comunidades de Montes Veciñais en Man Común: 17 puntos

Valorase o seguinte:

- Varias comunidades colaborando como promotoras:  6,5 puntos

- Si as comunidades pertencen ou desenvolven actividade en varios concellos:  6,5 puntos

- Si diferentes colectivos como mulleres, mozos/as, discapacitados, persoas con riscos de

exclusión social, conforman mais do 50 % dos comuneiros:  4 puntos

2.2. Uso do galego: 3 puntos

3 puntos de máximo e 0 de mínimo

- Uso do galego na execución e desenvolvemento do proxecto: 3 puntos

3. Impacto sobre o territorio: 40 puntos

40 puntos de máximo e 0 de mínimo

3.1. Poboación beneficiada co proxecto e incidencia sobre a mellora da súa calidade de vida: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

- Si o proxecto ten como obxectivo prioritario beneficiar ou dar servizos a terceira idade,

mulleres, mozos/as, discapacitados, retornados, emigrantes, ou persoas en risco de exclusión

social*: 10 puntos

- Si o proxecto está orientado a crear, fomentar ou mellorar a actividade ou os servizos turísticos

no territorio: 8 puntos

- Si o proxecto está orientado a crear, fomentar ou mellorar os servizos e infraestructuras que

favorezan o asociacionismo, as actividades culturais no territorio e/ou o uso das TICs : 6 puntos

- - Si o proxecto está orientado a crear, fomentar ou mellorar os servizos de ocio, educativos,

sanitarios, e/ou actividades deportivas: 4 puntos

3.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas iniciativas empresariais e a creación de

emprego: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

- Si non existe un proxecto destas características no concello do proxecto:

o Si crea emprego:  10 puntos
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o Se non crea emprego:   5 puntos

3.3. Incidencia medioambiental: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

Valoraranse aqueles elementos ou aspectos do proxecto que teñan incidencia ambiental positiva ou ben

que contribúan a minorar os danos ou problemas ambientais existentes na zona. Puntuarase o seguinte

de xeito acumulábel:

- actuacións de mellora paisaxística ou de recuperación do entorno:  7 puntos

- rehabilitación fronte a nova construción:  7 puntos

- utilización de enerxías renovables:  3 puntos

- estar localizado en polígonos industriais:  2 puntos

3.4. Incidencia sobre o patrimonio: 10 puntos

10 puntos de máximo e 0 de mínimo

- Si se rehabilita, difunde, promociona, desenvolve o patrimonio rural tanto material como

inmaterial, nas súas diferentes vertentes natural, paisaxística, etnográfica, arquitectónica ou

cultural:  10 puntos

10.2.2.- Porcentaxes de axuda

Para que un proxecto non produtivo poda ser subvencionado ten que acadar unha puntuación mínima

de 30 puntos, independentemente de cal sexa o seu tipo de priorización, sendo esta a nota de corte, de

xeito que todos os proxectos que non acaden 30 puntos non serán subvencionados.

Proxectos non produtivos de prioridade alta:

- Servizos de igualdade e benestar á poboación, tales como centros de inclusión e emerxencia social,

centros de integración, inserción ou inclusión socio laboral para discapacitados, escolas infantís,

centros de maiores non dependentes (pisos tutelados, vivendas comunitarias, centros de día).

- Servizos de transporte adaptados en áreas de baixa densidade de poboación.

-  Implantación  de  TICs  no  medio  rural,  tales  como  telecentros,  aulas  de  informática,  plataformas

dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral.

Con 30 puntos a porcentaxe de axuda concedida para os proxectos de prioridade alta será do 70,00%,

alcanzando a máxima porcentaxe de subvención, o 100,00%, aqueles proxectos que acaden 60 puntos

na baremación total. A fórmula para atopar a equivalencia entre os puntos e o porcentaxe de axuda

será:

PUNTOS PORCENTAXE DE AXUDA

De   0 a 29 puntos Non subvencionado

De 30 a 60 puntos 70,00% + (puntos acadados – 30)

Máis  de 60 puntos 100,00%
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Proxectos non produtivos de prioridade media:

- Actuacións de recuperación patrimonial, paisaxística e etnográfica, tales como actuacións

ambientais, aulas de natureza, centros de interpretación, museos, intervencións arqueolóxicas,

recuperación de construcións de interese arquitectónico, social ou cultural.

- Centros de promoción de recursos ou puntos de información turística.

- Rehabilitación e equipamento de edificios destinados a locais sociais.

Con 30 puntos a porcentaxe de axuda concedida para os proxectos de prioridade media será do

40,00%, alcanzando a máxima porcentaxe de subvención, o 70,00%, aqueles proxectos que acaden 60

puntos na baremación total. A fórmula para atopar a equivalencia entre os puntos e o porcentaxe de

axuda será:

PUNTOS PORCENTAXE DE AXUDA

De   0 a 29 puntos Non subvencionado

De 30 a 60 puntos 40,00% + (puntos acadados – 30)

Máis  de 60 puntos 70,00%

Outros proxectos non produtivos:

- Infraestrutura de lecer: ludotecas, áreas recreativas, parques ou espazos de ocio

- Instalacións deportivas, en coordinación co mapa de dotacións da Dirección Xeral de Deportes da

Xunta de Galicia.

- Sinalización de recursos turísticos.

- Participación en certames, eventos, feiras, edición de libros, mapas, guías, páxinas web e concursos

vinculados á valorización dos recursos do territorio.

- Instalacións hípicas ou cinexéticas.

- Eventos de difusión ou estudos vinculados á valorización dos recursos do territorio.

Con 30 puntos a porcentaxe de axuda concedida para o resto dos proxectos non productivos será do

35,00%, alcanzando a máxima porcentaxe de subvención, o 50,00%, aqueles proxectos que acaden 60

puntos na baremación total. A fórmula para atopar a equivalencia entre os puntos e o porcentaxe de

axuda será:

PUNTOS PORCENTAXE DE AXUDA

De   0 a 29 puntos Non subvencionado

De 30 a 60 puntos 35,00% + [0,5 x (puntos acadados – 30)]

Máis  de 60 puntos 50,00%
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11.- LÍMITE DE AXUDAS

GDR7
MIÑO-ULLA

AXUDA PÚBLICA LIMITACIÓNS

MEDIDA
411

Porcentaxe máxima: 45% do gasto
subvencionable

Importe máximo: 250.000,00 €

Axuda minimis máxima: 200.000,00 €

Axuda máxima do 40% do gasto
subvencionable no  sector  da  produción  agraria
cando o promotor non é agricultor mozo (<40 anos)
e  o  proxecto  non  se  ubica  en  zonas  desfavorecidas
ou de montaña.

Axuda máxima do 25% do gasto
subvencionable no  sector  da  transformación  e
comercialización de productos agrarios cando o
promotor é unha empresa intermedia.

MEDIDA
412

Porcentaxe máxima:

100% do gasto subvencionable para proxectos de prioridade alta

70% do gasto subvencionable para proxectos de prioridade media

50% do gasto subvencionable para outros proxectos

Importe máximo: 250.000,00 €

PRODUTIVOS

Porcentaxe máxima: 45% do gasto
subvencionable

Importe máximo: 250.000,00 €

Axuda minimis máxima: 200.000,00 €

Axuda máxima do 40% do gasto
subvencionable nos proxectos vinculados á
diversificación  cara  a  actividades  non  agrarias  e  de
creación, ampliación e modernización de Pemes
cando o promotor é unha mediana empresa.

Importe máximo de axuda de 200.00,00 € nos
proxectos vinculados ás epígrafes fomento de
actividades turísticas, servizos para a economía e a
poboación rural e renovación e desenvolvemento de
poboacións rurais e conservación e mellora do
patrimonio rural.MEDIDA

413
NON PRODUTIVOS

Porcentaxe máxima:

100% do gasto subvencionable para proxectos de prioridade alta

70% do gasto subvencionable para proxectos de prioridade media

50% do gasto subvencionable para outros proxectos

Importe máximo: 250.000,00 €

Axuda minimis máxima: 200.000,00 €

12.- PRAZO PARA A RESOLUCIÓN DA AXUDA

O  prazo  máximo  para  resolver  e  notificar  a  resolución  do  procedemento  será  de  9  meses,  a  contar

desde a data da presentación da solicitude de axuda no rexistro do GDR. O promotor poderá entender

desestimada a súa solicitude por silencio administrativo transcorrido o dito prazo sen que se teña

notificado a resolución expresa.
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13.- OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS DAS AXUDAS

Son obrigas do beneficiario as previstas con carácter xeral no artigo 11 da Lei de Subvencións Galicia e

as que se establezan especificamente na resolución de concesión. Entre outras, os beneficiarios

asumirán as seguintes obrigas:

- Executar o proxecto ou realizar a actividade, e xustificar o cumprimento dos requisitos e

condicións que fundamentaron a concesión da axuda.

- Respectar o destino do investimento e manter os empregos creados e/ou consolidados

durante os 5 anos posteriores á resolución de pagamento final, salvo que existan prazos de maior

amplitude aplicables no ámbito da Xunta de Galicia para proxectos determinados, caso en que se

aplicarán estes.

- Os bens subvencionados quedarán afectos á actividade subvencionada un mínimo de 5 anos

desde a súa adquisición, salvo que existan prazos de maior amplitude aplicables no ámbito da

Xunta de Galicia para proxectos determinados, caso no que se aplicarán estes.  No caso de bens

inscritibles nun rexistro público deberá facerse constar na escritura esta circunstancia, e o importe

da subvención concedida, debendo ser inscritos estes extremos no rexistro público correspondente.

- Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, polo menos,

durante o período de permanencia dos investimentos.

- Someterse ás actuacións de comprobación efectuadas  por  Agader,  polo  GDR,  así  como  a

calquera outras actuacións de control que poidan realizar os órganos competentes da

administración autonómica, estatal ou comunitaria.

- Comunicar a obtención doutras axudas, ingresos ou recursos públicos ou privados que

financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que

fundamentaron a concesión da subvención, no momento en que se coñeza e, en todo caso, con

anterioridade á xustificación da aplicación dos fondos percibidos.

- Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente

auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en

cada caso, así como cantos estados contables e rexistros específicos sexan exixidos neste réxime

de axudas, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e

control.

- Adoptar as medidas de difusión e publicidade, nos termos sinalados polo GDR7 Asociación

Miño - Ulla.

14.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO DAS AXUDAS

14.1.- RÉXIME DE XUSTIFICACIÓN

O beneficiario das axudas deberá presentar a xustificación documental dos gastos ou investimentos

vinculados á actividade subvencionada dentro do prazo máximo previsto na resolución de concesión.

Para estes efectos, o beneficiario presentará no rexistro do GDR a seguinte documentación:
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Solicitude de pagamento, segundo o modelo normalizado.

Facturas orixinais ou documentos probatorios de valor equivalente, que serán devoltas ao

promotor debidamente cuñadas indicando que o seu importe foi imputado a un proxecto

auxiliado no marco do Leader.

Documentación acreditativa do pagamento en favor dos acredores:

Como regra xeral, presentarase o xustificante bancario de pagamento polo beneficiario

(xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso en conta,

certificación bancaria, etc.) en que conste o número de factura obxecto de pagamento, a

identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá

coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.

Se  o  pagamento  se  instrumenta  mediante  efectos  mercantís  (cheque,  obriga  de

pagamento, letra de cambio, etc.) achegarase copia do efecto mercantil, acompañado da

documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario

acreditativo do pagamento do efecto, etc.) na que conste claramente que o dito efecto foi

efectivamente cargado na conta do beneficiario dentro do prazo de xustificación.

Para gastos de escasa contía que non superen os 300 euros, admitirase como xustificante

de pago a factura asinada e selada polo provedor na que figure algunha expresión do tipo

recibín en metálico, pagado, ...

Para os efectos da súa xustificación, as facturas que se paguen de xeito fraccionado

haberán de incluírse no expediente nunha única solicitude de pagamento.

Xunto coa primeira solicitude de pagamento deberá achegar a documentación acreditativa da

titularidade dos terreos ou inmobles sobre os que se executa o proxecto, ou da dispoñibilidade

destes durante o período mínimo equivalente ao que se vai esixir a permanencia do

investimento, así como o resto da documentación que especificamente se relacione na

resolución de concesión.

Para proceder ao pagamento final do expediente, o promotor deberá presentar os permisos,

inscricións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local para o tipo de actividade

de que se trate.

No caso dunha actuación que requira proxecto técnico visado polo colexio oficial

correspondente, o promotor deberá xuntar á primeira xustificación unha copia do resumo do

orzamento por capítulos e da memoria do mesmo. Neste suposto, presentaranse certificacións

de obra asinadas por técnico competente.

Cando a subvención se conceda para a adquisición de maquinaria e equipamento, no momento

da xustificación deberase de xuntar unha relación dos equipos subvencionados na que conste

marca, modelo e número de serie ou referencia equivalente para a súa identificación.

Cando a subvención se conceda para realizar estudos, proxectos técnicos, planos e documentos

similares, o promotor entregará un exemplar en soporte informático adecuado para posibilitar a

súa difusión. Tamén deben achegarse copias se hai edición de libros, folletos, guías, etc. Se a
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subvención se concede para seminarios ou actividades semellantes entregarase unha copia dos

temas tratados e as conclusións.

Os gastos xustificados deberán ter correspondencia clara coas partidas do orzamento aceptadas na

resolución de concesión da subvención, e responder de xeito indubidable á natureza da actividade

subvencionada.

Os  gastos  a  ter  en  conta  para  os  efectos  da  xustificación  de  investimentos  serán  os  efectivamente

pagados polos beneficiarios das axudas a favor dos seus provedores antes do remate do prazo de

execución e xustificación dos investimentos.

Sen necesidade de instar procedemento de modificación da subvención, Agader poderá aceptar

variacións nas diversas partidas de gasto aprobadas, coa condición de que o incremento non supere o

20% en cada capítulo e que no seu conxunto non varíe o importe total do gasto aprobado e non

desvirtúe as características do proxecto e condicións que foron tidas en conta para a resolución de

concesión. Estas variacións en ningún caso poderán supoñer un incremento dos límites porcentuais

previstos neste réxime de axudas para determinadas partidas.

Cando non se xustifique a totalidade do investimento ou gasto aprobado na resolución de concesión, o

investimento certificarase aplicando ao investimento ou gasto subvencionable xustificado a porcentaxe

de subvención inicialmente concedida, sempre e cando se cumprira a finalidade ou obxectivo para o que

se concedeu a axuda.

14.2.- RÉXIME DE PAGAMENTO

O pagamento efectuarase na conta bancaria a tal efecto designada polo beneficiario. Con carácter

previo ao pagamento, deberá acreditarse que o beneficiario se atopa ao corrente no cumprimento das

súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e que non ten pendente de pagamento débeda de

ningunha natureza coa Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán concederse pagamentos parciais e anticipos de conformidade co disposto no artigo 31.6º da

LSG, na norma regulamentaria que a desenvolva e no artigo 56 do Regulamento (CE)1974/2006, da

Comisión, do 15 de decembro.

Pagamentos parciais.- Poderán realizarse pagamentos parciais cando a contía do gasto xustificado en

cada pagamento parcial supere o 25% do investimento aprobado e non excederá, en ningún caso, a

anualidade prevista en cada exercicio nin superará o 80% do total da subvención concedida. Non se

concederán pagamentos parciais cando o orzamento aceptado sexa inferior a 30.000 €.

Anticipos.- No suposto de que o investimento esixa pagamentos inmediatos, os promotores poderán

solicitar un anticipo equivalente, como máximo, ao 20% do importe da axuda pública. En todo caso, o

pagamento do anticipo quedará supeditado á constitución dunha garantía bancaria equivalente ao

110% do importe anticipado.
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15.- RESUMO DO PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS

16.- RÉXIME DE AXUDAS POLO QUE SE RIXE O PROGRAMA

O programa Leader Galicia 2007-2013 réxese pola Resolución de 30 de maio de 2008 (D.O.G. nº 115 de

16 de xuño de 2008) pola que se publica o acordo do Consello de Dirección de Agader no que se

aproban as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural, e para a

selección e recoñecemento dos GDR como entidades colaboradoras na xestión do Programa “Leader

Galicia 2007-2013”. Así como pola súa modificación na Resolución de 30 de decembro de 2008 (D.O.G.

nº 15 de 22 de xaneiro de 2009).

O réxime de axudas está dispoñible para a súa consulta no taboleiro de anuncios das oficinas do GDR7

Asociación “Miño - Ulla” ou na páxina web de AGADER:

http://agader.xunta.es/EixoLeader_Preparación.do

INICIO

1º. Acta de non inicio (ANI)

INSTRUCIÓN

Solicitude de axuda

2º. Análise da solicitude

3º. Informe de Control de elixibilidade (ICE)

4º. Verificación do ICE por  AGADER

5º. Proposta de Resolución da Xunta Directiva

RESOLUCIÓN
(emitida por AGADER)

Aceptación por escrito da axuda

XUSTIFICACIÓN
DA INVERSIÓN

Visita de comprobación da execución

Xustificación documental de gastos e pagos

PAGO DA AXUDA
(por AGADER)

Previa acreditación de non ter débedas con
Facenda, coa Seg. Social e coa C.A. de Galicia

http://:@agader.xunta.es/EixoLeader_Preparaci
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ANEXO I

NOMENCLATOR GALICIA. ANO 2007

POBOACIÓN POR PARROQUIAS / TOTAL CONCELLO TOTAL

ANTAS DE ULLA

AGÜELA (SAN MAMEDE) 57

ALVIDRÓN (SANTA MARÍA) 50

SAN FIZ DE AMARANTE (SAN FIZ) 110

SAN MARTIÑO DE AMARANTE (SAN MARTIÑO) 71

AMOEXA (SANTIAGO) 96

ANTAS DE ULLA (SAN XOÁN) 705

ÁRBOL (SANTALLA) 36

ARCOS (SANTA MARÍA) 35

AREAS (SANTA CRISTINA) 87

BARREIRO (SAN CIBRAO) 50

CASA DE NAIA (SANTA MARÍA) 142

SANTA MARIÑA DO CASTRO DE AMARANTE (SANTA MARIÑA) 137

SANTO ESTEVO DO CASTRO DE AMARANTE (SANTO ESTEVO) 127

A CERVELA (SAN MIGUEL) 92

CIBREIRO (SAN MIGUEL) 27

CUTIÁN (SAN XOÁN) 26

DORRA (SANTIAGO) 127

FACHA (SAN XIAO) 62

OLVEDA (SANTA MARÍA) 84

PEIBÁS (SAN LOURENZO) 64

QUEIXEIRO (SAN PEDRO) 38

REBOREDO (SANTIAGO) 26

O RIAL (SANTO ANDRÉ) 41

SANTISO (SANTALLA) 34

SENANDE (SAN MIGUEL) 51

TERRA CHÁ (SAN XURXO) 67

VILANUÑE (SAN SALVADOR) 12

VILAPOUPRE (SAN MARTIÑO) 95

TOTAL ANTAS DE ULLA 2.549

CARBALLEDO

AGUADA (SANTA BAIA) 357

SANTA CRISTINA DE ASMA (SANTA CRISTINA) 107

VEASCÓS (SANTA MARIÑA) 132

SAN SALVADOR DE BÚBAL (SAN SALVADOR) 32

SANTA BAIA DE BÚBAL (SANTA BAIA) 151

BUCIÑOS (SAN MIGUEL) 196

SAN ROMAO DE CAMPOS (SAN ROMAO) 39

CARBALLEDO (SANTA MARÍA) 234

CARTELOS (SANTO ESTEVO) 77

CASTRO (SAN CRISTOVO) 234

SANTA MARIÑA DO CASTRO (SANTA MARIÑA) 102



24

A COVA (SAN XOÁN) 50

CHOUZÁN (SANTO ESTEVO) 32

ERBEDEIRO (SAN PEDRO) 11

FURCO (SAN GREGORIO) 143

LOBELLE (SAN CRISTOVO) 83

SAN MAMEDE DE LOUSADA (SAN MAMEDE) 101

LOUSADA (SANTIAGO) 290

MARZÁS (SANTA MARÍA) 40

MILLEIRÓS (SAN XOÁN) 57

OLEIROS (SAN MIGUEL) 146

PRADEDA (SANTIAGO) 104

TEMES (SANTA MARÍA) 54

VILAQUINTE (SANTA MARÍA) 114

TOTAL CARBALLEDO 2.886

CHANTADA

CHANTADA 4.292

ADÁ (SANTA BAIA) 125

A GRADE (SAN VICENTE) 59

ARCOS (SANTA MARÍA) 159

ARGOZÓN (SAN VICENTE) 208

SANTIAGO DE ARRIBA (SANTIAGO) 76

SAN FIZ DE ASMA (SAN FIZ) 235

SAN SALVADOR DE ASMA (SAN SALVADOR) 376

SANTA UXÍA DE ASMA (SANTA UXÍA) 139

BELESAR (SAN BARTOLOMEU) 36

BERMÚN (SANTA MARÍA) 65

BRIGOS (SAN SALVADOR) 121

CAMPORRAMIRO (SANTA MARÍA) 186

ESMERIZ (SANTA MARIÑA) 52

ESMORIZ (SAN XILLAO) 62

FORNAS (SAN CRISTOVO) 106

A LAXE (SAN XOÁN) 253

LÍNCORA (SAN PEDRO) 196

MARIZ (SAN MARTIÑO) 191

O MATO (SAN XILLAO) 100

MERLÁN (SAN TOMÉ) 204

O MONTE (SAN MIGUEL) 87

MOURICIOS (SAN CRISTOVO) 71

MURADELLE (SAN PAIO) 215

NOGUEIRA DE MIÑO (SANTA MARÍA) 150

PEDRAFITA (SANTA BAIA) 106

PEREIRA (SAN MAMEDE) 87

PESQUEIRAS (SANTA MARÍA) 125

REQUEIXO (SANTIAGO) 176

SABADELLE (SANTA MARÍA) 192

VEIGA (SAN XOÁN) 93

SAN PEDRO DE VIANA (SAN PEDRO) 84

SANTA CRUZ DE VIANA (SANTA CRUZ) 101
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VILAÚXE (SAN SALVADOR) 167

A SARIÑA (SAN VICENTE) 49

SAN XURXO DE ASMA (SAN XURXO) 206

TOTAL CHANTADA 9.150

MONTERROSO

ARADA (SANTA MARÍA) 73

BIDOUREDO (SANTIAGO) 58

CUMBRAOS (SAN MARTIÑO) 41

FENTE (SAN MARTIÑO) 38

OS FERREIROS (SAN CIBRAO) 41

FRAMEÁN (SAN PEDRO) 107

FUFÍN (SAN MARTIÑO) 45

LAVANDELO (SANTIAGO) 23

LEBOREI (SANTA MARÍA) 46

LIGONDE (SANTIAGO) 228

LODOSO (SAN XOÁN) 76

MARZÁN (SANTA MARÍA) 69

MILLEIRÓS (SAN PEDRO) 30

ESPORIZ (SAN MIGUEL) 2.059

NOVELÚA (SAN CRISTOVO) 115

PEDRAZA (SANTA MARÍA) 154

PENAS (SAN MIGUEL) 169

POL (SAN CIBRAO) 64

SALGUEIROS (SANTA MARÍA) 32

SAN BREIXO (SAN SALVADOR) 178

O BISPO (SANTA MARÍA) 53

SATREXAS (SANTA EUFEMIA) 72

SIRGAL (SANTO ANDRÉ) 59

SUCASTRO (SANTA MARIÑA) 89

TARRÍO (SANTA MARÍA) 52

VALBOA (SAN SALVADOR) 56

VILANOVA (SAN PEDRO) 39

VILOÍDE (SAN CRISTOVO) 55

TOTAL MONTERROSO 4.121

PALAS DE REI

AUGAS SANTAS (SAN XURXO) 236

ALBÁ (SANTIAGO) 71

AMBREIXO (SAN VICENZO) 19

BERBETOUROS (SAN MIGUEL) 70

CABANA (SANTIAGO) 47

SAN XIAO DO CAMIÑO (SAN XIAO) 44

SAN MAMEDE DO CARBALLAL (SAN MAMEDE) 58

O CARBALLAL (SAN SEBASTIÁN) 45

CARTEIRE (SANTA MARÍA) 78

COENCE (SAN MAMEDE) 68

SAN MIGUEL DE COENCE (SAN MIGUEL) 86

COVELO (SAN XOÁN) 79

CUÍÑA (SANTA MARÍA) 62
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CURBIÁN (SAN MARTIÑO) 89

FELPÓS (SAN TOMÉ) 25

FERREIRA DE NEGRAL (SAN MARTIÑO) 87

FILGUEIRA (SAN TOMÉ) 71

FONTECUBERTA (SANTA MARIÑA) 72

LAIA (SAN XOÁN) 19

LESTEDO (SANTIAGO) 98

MACEDA (SAN MIGUEL) 53

MARZÁ (SANTA MARÍA) 104

O MATO (SAN XOÁN) 85

MEIXIDE (SAN PEDRO) 96

MERLÁN (SAN SALVADOR) 104

MOREDO (SAN FIZ) 77

MOSTEIRO DE DEVESA (SANTIAGO) 54

OROSA (SANTO ANDRÉ) 37

PALAS DE REI (SAN TIRSO) 798

PAMBRE (SAN PEDRO) 28

PIDRE (SANTA MARÍA) 97

A PUXEDA (SANTA MARÍA) 19

QUINDIMIL (SAN MIGUEL) 42

RAMIL (SAN MARTIÑO) 10

REMONDE (SAN MIGUEL) 56

SAN CIBRAO DA REPOSTERÍA (SAN CIBRAO) 59

SAN XUSTO DA REPOSTERÍA (SAN XUSTO) 31

RIBEIRA (SAN SALVADOR) 35

SALAIA (SAN PEDRO) 66

SAN BREIXO (SANTA MARÍA) 60

ULLOA (SAN VICENTE) 78

VILAR DE DONAS (SAN SALVADOR) 120

VILAREDA (SAN PEDRO) 134

TOTAL PALAS DE REI 3.667

PORTOMARÍN

BAGUDE (SAN BARTOLOMEU) 73

SAN MAMEDE DE BELAZ (SAN MAMEDE) 30

CABORRECELLE (SAN XULIÁN) 100

O CASTRO DE SOENGAS (SAN MARTIÑO) 135

CASTROMAIOR (SANTA MARÍA) 33

CORTAPEZAS (SANTA MARÍA) 65

FIZ DE ROZAS (SAN LOURENZO) 88

GONZAR (SANTA MARÍA) 49

LEÓN (SAN MARTIÑO) 65

NARÓN (SANTA MARÍA) 91

NESPEREIRA (SAN CIBRAO) 48

PORTOMARÍN (SAN NICOLAO) 548

RECELLE (SAN PEDRO) 131

SAN MAMEDE DO RÍO (SAN MAMEDE) 48

SABADELLE (SAN SALVADOR) 29

SOENGAS (SANTIAGO) 77
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VEDRO (SAN MARTIÑO) 127

VILARBASÍN (SAN PEDRO) 27

VILAXUSTE (SAN PEDRO) 134

TOTAL PORTOMARÍN 1.898

TABOADA

ANSAR (SANTO ESTEVO) 36

ARXIZ (SAN PAIO) 63

BEMBIBRE (SAN PEDRO) 99

BOUZOA (SAN XOÁN) 111

CAMPO (SAN XIÁN) 184

CARBALLO (SAN TOMÉ) 775

CASTELO (SANTA MARÍA) 117

CERDEDA (SANTA MARIÑA) 147

CICILLÓN (SANTIAGO) 93

COUTO (SAN MARTIÑO) 181

ESPERANTE (SANTIAGO) 138

FRADÉ (SANTIAGO) 51

GONDULFE (SAN LOURENZO) 67

INSUA (SAN SALVADOR) 60

SAN XIÁN DE INSUA (SAN XIÁN) 94

MATO (SAN MARTIÑO) 141

MEIXONFRÍO (SANTA MARIÑA) 96

MOREDA (SANTA MARÍA) 91

MOURULLE (SAN VICENTE) 16

PIÑEIRA (SANTA MARÍA) 119

SOBRECEDO (SANTIAGO) 133

TABOADA DOS FREIRES (SANTA MARÍA) 107

A TORRE (SAN MAMEDE) 91

VILAMEÑE (SANTA MARIÑA) 69

VILAR DE CABALOS (SANTA EULALIA) 87

VILELA (SAN MIGUEL) 135

XIÁN (SANTA MARÍA) 236

TOTAL TABOADA 3.537
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ANEXO II

OUTROS CRITERIOS XEOGRÁFICOS PUNTOS

LUGARES DE INTERESE COMUNITARIO

PENA VEIDOSA 10

SERRA DO CAREÓN 10

MONTE FARO 10

D.O. RIBEIRA SACRA

ERBEDEIRO (SAN PEDRO) - CARBALLEDO 5

CHOUZÁN (SANTO ESTEVO) - CARBALLEDO 5

A COVA (SAN XOÁN) - CARBALLEDO 5

OLEIROS (SAN MIGUEL) - CARBALLEDO 5

TEMES (SANTA MARÍA) - CARBALLEDO 5

SAN FIZ DE ASMA (SAN FIZ) - CHANTADA 5

PESQUEIRAS (SANTA MARÍA) - CHANTADA 5

PEDRAFITA (SANTA BAIA) - CHANTADA 5

BELESAR (SAN BARTOLOMEU) - CHANTADA 5

SANTIAGO DE ARRIBA (SANTIAGO) - CHANTADA 5

LÍNCORA (SAN PEDRO) - CHANTADA 5

CAMPORRAMIRO (SANTA MARÍA) - CHANTADA 5

A SARIÑA (SAN VICENTE) - CHANTADA 5

SABADELLE (SANTA MARÍA) - CHANTADA 5

NOGUEIRA DE MIÑO (SANTA MARÍA) - CHANTADA 5

SOBRECEDO (SANTIAGO) - TABOADA 5

CASTELO (SANTA MARÍA) - TABOADA 5

XIÁN (SANTA MARÍA) - TABOADA 5

MOURULLE (SAN VICENTE) - TABOADA 5

INSUA (SAN SALVADOR) - TABOADA 5

SAN XIÁN DE INSUA (SAN XIÁN) - TABOADA 5

LEÓN (SAN MARTIÑO) - PORTOMARÍN 5

PORTOMARÍN (SAN NICOLAO) - PORTOMARÍN 5

SABADELLE (SAN SALVADOR) - PORTOMARÍN 5

FIZ DE ROZAS (SAN LOURENZO) - PORTOMARÍN 5

VILARBASÍN (SAN PEDRO) - PORTOMARÍN 5

VILAPOUPRE (SAN MARTIÑO) - PORTOMARÍN 5

D.O. ARZÚA - ULLOA

ANTAS DE ULLA 5

CARBALLEDO 5

CHANTADA 5

MONTERROSO 5

PALAS DE REI 5

PORTOMARÍN 5

TABOADA 5


