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1 INTRODUCCIÓN 
 
O  2 de marzo de 2016 , o DOG fixo pública a decisión de AGADER de establecer   un  novo  Mapa de  Grupos 
de Desenvolvemento Rural (GDR), agrupando a tódolos concellos de Galicia en  24 GDR. 
 
Así,  o ámbito territorial que nos ocupa, o  GDR24,  abrangue o espazo que no ultimo período LEADER, 
ocupaban dous grupos, o  GDR 31 Costa Noroeste, formado por 12 concellos das comarcas de Ferrol e 
Ortegal, e o GDR29 Euro-Euroeume, formado por 9 concellos agrupados en torno a comarca do Eume. 
  
A estes 21 concellos, a Xunta de Galicia, por  razóns de ratios de poboación, engadiulle un concello máis, o 
concello de Miño que estaba integrado no GDR 28 Mariñas- Betanzos, que agora foi   incorporado ao actual 
GDR24 . 
 
Esta nova distribución mantén unha coherencia xeográfica, social e económica, xa que as comarcas de 
Ferrol, Eume e Ortegal  comparten  infraestruturas terrestres, ferroviarias, portuarias e aéreas, demandadas  
durante décadas. 
 
Este territorio comparte  o Xeodestino  Rias Altas Ferrolterra  e un servizo imprescindible para a calidade de 
vida das persoas, a Area Sanitaria de Ferrol, que aglutina  21 dos 22 concellos do GDR24. 
 
É este un territorio de contrastes e multicolor, con montañas e costa, de xeito que o Océano Atlántico baña 
moitos dos seus concellos, batendo contra os seus acantilados, ou de xeito mais suave  mediante as  rías de 
Ortigueira, Cedeira,  Ferrol,  Ares e Betanzos, con estilos de vida que se complementan, cargados de historia 
e bo facer, que lle dan unha identidade de dinámicas propias e unha poboación laboriosa e orgullosa do seu 
medio natural. 
 

Con esta nova configuración, os anteriores 
GDR acordaron concorrer xuntos á xestión do 
novo LEADER de Galicia 2014-2020, creando 
unha nova entidade denominada Asociación 
Seitura22, en referencia aos 22 concellos.  
 
Por elo se puxo en marcha a elaboración da 
Estratexia de Desenvolvemento Local 
Participativo (EDLP) chamando á 
participación da sociedade civil organizada e 
do sector público representativo do territorio, 
iniciando a análise do contexto territorial dos 
aspectos sociodemográficos, dos elementos 
patrimoniais e medio ambientais, da 
situación dos equipamentos e infraestruturas,  
mercado de traballo e  sectores económicos.  

 
O estudo de fontes estatísticas e datos  específicos da zona proporciona unha visión clara e  concisa da 
situación actual do territorio GDR 24, analizando non só os datos como un territorio único,denominados 
indicadores comúns de contexto(ICC),se non tamén estudando as características internas no propio ámbito 
municipal detallando as  distintas peculiaridades, o que chamamos indicadores de contexto específicos (ICE). 
 
Tolo elo, co fin de dispor de información cuantitativa e cualitativa que, xunto coas informacións e 
indicacións aportadas pola poboación participante, posibilite definir as fortalezas e debilidades que 
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caracterizan  este territorio, así como as oportunidades  para mellorar as condicións de vida da poboación 
asentada nel, contribuíndo  ao seu   desenvolvemento integral. 
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PARTE I 

2 GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL 24, ASOCIACIÓN SEITURA  
 

2.1   Datos de identificación e personalidade xurídica 
 
A Asociación Seitura22, con NIF G70492186, constituíuse como asociación sen ánimo de lucro, na Asemblea 
Constituínte  celebrada 0 dia 29 de marzo do ano 2016, no Auditorio de FIMO, do Concello de Ferrol. 
 
Na dita Asemblea elixiuse unha Xunta Directiva formada por 12 membros, o 41,6% do ámbito público e o 
58,4% do ámbito privado, sendo o Presidente o Alcalde de Ferrol D. Jorge Juan Suárez Fernández.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 31 de marzo  presentouse  a solicitude de inscrición no Rexistro de Asociacións da Provincia de A Coruña, e 
no mes de xuño recibiuse  a certificación co  nº de rexistro 2016/20440/1. 
 
Neste primeiro momento, entraron como socios fundadores  un total de 50 socios,  14 do ámbito público  
formados polos concellos, e  36 do ámbito privado, formados por entidades con actividade e sede social nos 
diferentes  concellos. 
 
Con posterioridade  a  Asemblea Constituínte, e en aplicación do 
principio de Portas Abertas,foron incorporándose novos socios  do 
ámbito público e do ámbito privado, que pediron a súa inscrición 
como socios e que cumprían tódolos requisitos  esixidos no noso 
regulamento, acadando un total de  83 socios, ata o momento, dos 
que o 27,7% pertencen ao sector público e o 72,3% ao privado.  
 
Así, incorporáronse a  Mesa Institucional os Concellos de Cabanas, 
Capela, Fene, Moeche, Monfero, Pontedeume,As Pontes e 
Vilarmaior, ademais da  Universidade de A Coruña, Campus de 
Ferrol.  
 
Na Mesa Empresarial e do emprego, o  Sindicato Labrego Galego . 
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Na  Mesa de Benestar: ASFEDRO,Down Ferrol, AFAL Ferrol, As. Ntra. Sra. De Chamorro,Dignidad 
Ferrol,ASPANEPs . 
 
Na  Mesa de Turismo: As. Hostaleiros de Cariño  e na  Mesa Agroforestal: CMMC O Limo, As. Agroecolóxica 
A Cortiña.  
 

 
Na  Mesa Sociocomunitaria, entraron as seguintes 
entidades: Meirás Club de Fútbol,Rondalla de Cariño, AVV 
Santiago de Landoi, Club marítimo de Redes, Club deportivo 
Náutico de Miño, APA C.P.EGB A Basteira, Amas de Casa de 
Cariño, As. Cultural Garola, Club Remo de Ares, Avv de 
Esmelle, As. Mayores O Faroleiro, As. Cultural Columba, As. 
Redeiras de Cariño, As. Mulleres Rurais Rio Daneiro.  
 
 
 

O sistema de funcionamento e organización da asociación, se reflicte nos Estatutos que foron aprobados na 
Asemblea Constituínte. Redactáronse en consideración a linguaxe de xénero e incorporan,  entre outros, os 
requisitos  das bases reguladoras  para o recoñecemento como entidades colaboradoras na xestión da 
medida LEADER  de Galicia 2014-2020, tal como se detallan de seguido: 
 
 

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN  SEITURA22 
 
TÍTULO I. DENOMINACIÓN E RÉXIME LEGAL 
 
Artigo 1. Denominación  
 
De acordo á Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, constitúese a  
Asociación sen ánimo de lucro, denominada Seitura 22, Ferrol, Eume, Ortegal, Miño e Vilarmaior,  formada 
por 22 concellos que aglutinan todo o  ámbito territorial das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal,  e os 
concellos de Miño e  Vilarmaior, da comarca de Betanzos. 
 
Artigo 2. Réxime legal  
 
A Asociación rexerase polo  artigo 22 da Constitución, a  Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo,o Real 
Decreto 949/2015 de 23 de Outubro,  e demais lexislación existente en materia de asociacións, que lle sexa 
de aplicación. 
 
Tamén se rexerá por estes Estatutos e polo Regulamento de réxime interno que, de ser o caso, se aprobe, así 
como polos acordos validamente adoptados na Asemblea Xeral e órganos directivos dentro da esfera das 
súas respectivas competencias. 
  
TÍTULO II. DOMICILIO SOCIAL E ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
Artigo 3. Domicilio  
 
A Asociación fixa o domicilio social no Concello de Ferrol, cunha oficina situada  en A Malata, s/n. Edificio de 
Usos Múltiples, baixo, C.P. 15405.  
Así mesmo, contará con  dúas  delegacións, ao obxecto de facilitar a xestión, dinamización e achegamento á 
poboación de todo o territorio de actuación. Unha delas, situada no concello de Ortigueira e outra nun 
concello da comarca do Eume.  
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Para o caso de que se modifique o antedito domicilio, deberá acordarse pola Xunta Directiva coa ratificación 
da Asemblea Xeral.   
Artigo 4. Ámbito de actuación  
 
A Asociación terá como ámbito de actuación preferente,o territorio dos seguintes vinte e dous  concellos da 
Provincia de A Coruña: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Miño, 
Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San 
Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior,  sen prexuízo de que poida estenderse,  por necesidades 
operativas dos seus programas e actividades.  
  
TÍTULO III. FINS E ACTIVIDADES 
 
Artigo 5. Fins e actividades 
 
1.- A Asociación constitúese co obxecto de promover o desenvolvemento local nas zonas rurais do seu 
ámbito de actuación e colaborar activamente, na implantación dun modelo de gobernanza multinivel, 
sustentado no liderazgo colaborativo dos diversos axentes con arraigo no territorio. 
 
Vertebrando, de xeito equilibrado e representativo, o  partenariado público-privado, a través dos 
representantes das autoridades públicas, da comunidade empresarial, do sector do coñecemento e da 
sociedade civil, que estean  interesados en aproveitar, entre outras,  as oportunidades que brindan as 
Estratexias de Especialización Intelixente RIS3 de Galicia, e o  Programa de Desenvolvemento Rural de 
Galicia ( PDR 2014-2020) para acadar os seguintes fins: 
 

a) Promover, dinamizar e favorecer o desenvolvemento integral do ámbito territorial  de actuación da 
Asociación SEITURA 22. 

b) Favorecer a dinamización social e cooperación institucional  para o desenvolvemento e constituír un 
foro de debate continuo sobre as necesidades e oportunidades da zona, seguindo un proceso 
participativo e aberto a tódolos axentes públicos e privados. 

c) Sensibilizar as administracións locais, autonómica, estatal e comunitarias, canalizando as demandas 
da poboación do territorio, co obxecto de optimizar o aproveitamento dos recursos endóxenos da 
zona, de cara ao seu desenvolvemento harmónico e integral. 

d) Promover e xestionar programas das diferentes Administracións Públicas ou entidades privadas que 
contribúan ao desenvolvemento da zona de actuación da Asociación SEITURA 22. 

e) Elaborar a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP) no ámbito territorial e 
sectorial, que posibilite a participación na selección e recoñecemento de grupos de 
desenvolvemento rural e na xestión da medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-
2020.  

f) Concorrer á convocatoria pública da Comunidade Autónoma de Galicia para conformarse en Grupo 
de Desenvolvemento Rural coa vontade de aglutinar e traballar conxuntamente con tódolos 
concellos do territorio obxecto da EDLP.  

g) Subscribir un Convenio de Colaboración con AGADER, para aplicar dita EDLP, no marco do PDR de 
Galicia 2014-2020, e comprometerse a dotarse dun equipo técnico acreditado en base aos principios 
de igualdade, mérito e capacidade, con formación e capacidade para xestionar a EDLP. 

h) Comprometerse a dotarse dos medios técnicos suficientes para xestionar a medida Leader, 
nomeadamente os informáticos.  

i) Fortalecer a capacidade dos actores locais  para desenvolver e implementar a xestión de proxectos 
relacionados coa EDL, ou calquera outro relacionado co desenvolvemento rural. 

j) Preparar e publicar as convocatorias de proxectos relacionados coa EDLP, ou un procedemento 
continuo de presentación de solicitudes, así como os criterios de selección e baremación de 
proxectos, garantindo a transparencia  e non discriminación .  

k) Traballar en rede e ser centro receptor e distribuidor de información sobre  desenvolvemento 
socioeconómico do medio rural, así como a difundir e propiciar a participación nas convocatorias de 
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axudas que xurdan nos ámbitos da Comunidade Autónoma de Galicia, do Estado, ou da 
Comunidade Europea, que poidan contribuír ao desenvolvemento harmónico, equilibrado, 
endóxeno, sostible e integral das zonas rurais. 

l) Posibilitar entre os asociados e outros interesados o intercambio de experiencias e metodoloxías de 
animación e desenvolvemento socioeconómico. 

m) Potenciar, revalorizar e preservar os recursos naturais, culturais, históricos e artísticos da zona e 
concienciar á poboación da necesidade de protexer o ambiente e o contorno rural, tomando  parte 
activa niso, mediante actividades orixinais e innovadoras. 

n) Articular unha dinámica de participación que facilite o desenvolvemento tanto social como 
económico. 

o) Impulsar e promover a participación social e cidadá, nas accións de cooperación para o 
desenvolvemento, así como fomentar a educación para o desenvolvemento e a sensibilización da 
sociedade galega nas realidades dos pobos máis desfavorecidos, potenciando unha ética asentada 
en valores humanistas de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre todas as persoas. 

p) Promover a sensibilización das institucións de cara a unha aproximación progresiva da porcentaxe 
que as respectivas entidades públicas destinan a políticas de cooperación ó mínimo ético do 0,7% 
dos recursos propios. 

q) Deseñar e implementar actividades enfocadas á xestión sostible e integrada dos recursos turísticos 
das comarcas, coa finalidade de contribuír ao desenvolvemento económico das mesmas, a través da 
promoción turística e a conservación do patrimonio etnográfico, cultural e medioambiental das 
comarcas, sensibilizando á poboación e administracións. 

r) Calquera outra vinculada ás anteriores e que teña que ver cos fins da entidade. 
 
2.- Para acadar os ditos fins, a Asociación poderá desenvolver as seguintes actividades: 
 

a) As dirixidas a fomentar a dinamización local, frear o éxodo rural, fomentar a creación de emprego, 
diversificar a economía rural e mellorar o benestar social das persoas e familias que residen no rural. 

b) Sensibilizar o tecido socioeconómico da zona sobre os problemas, recursos, accións e proxectos que 
contribúan ao seu desenvolvemento. 

c) Organizar, promover, coordinar e realizar todo tipo de actividades, tales como seminarios, 
conferencias, xornadas, investigacións e estudos relativos aos problemas de desenvolvemento da 
zona, así como editar, no seu caso, todo tipo de material en soporte escrito, audiovisual ou 
informático, de carácter especializado, didáctico ou, simplemente, divulgativo. 

d) Solicitar ante calquera instancia e executar, no seu caso, a realización de calquera actividade, 
programa ou proxecto relacionado cos obxectivos da asociación, xa sexa para realizarse dentro do 
territorio nacional como en calquera país estranxeiro. 

e) Proxectar, preparar e executar cantas accións ou actividades sexan necesarias para acadar unha 
axeitada formación e posta ao día permanente de todos os colectivos vinculados ao 
desenvolvemento rural, especialmente dos membros da asociación. 

f) Promover o intercambio de experiencias e metodoloxías de traballo, así como a busca de liñas de 
actuación conxunta con entidades análogas, nacionais ou internacionais. 

g) Levar a cabo as campañas de difusión e publicidade que se estimen necesarias, para a consecución 
dos fins da entidade. 

h) Implicarse na xestión de programas de desenvolvemento do seu territorio. 
i) Promover directamente actuacións e proxectos que incidan no desenvolvemento do territorio de 

actuación, nomeadamente a realización de Programas de formación para incrementar a 
capacitación e as oportunidades de emprego da poboación activa do territorio de actuación.  

j) Realizar calquera iniciativa económica ou social de xestión dos diferentes recursos dos territorios de 
actuación, entre os que cabe sinalar a xestión do patrimonio, xestión turística, xestión de residuos, 
iniciativas relacionadas co sector agroalimentario ou de museos, e centros de interpretación, entre 
outros. 

k) Calquera outra actividade que poida resultar necesaria ou consecuente coas anteriores. 
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TÍTULO IV. ASOCIADOS 
 
Artigo 6. Composición e funcionamento 
 
1.- A Asociación SEITURA 22 estará formada por un conxunto equilibrado e representativo de interlocutores 
dos diferentes sectores socioeconómicos, tanto públicos como privados con arraigo no ámbito de actuación 
da asociación, que deberán  ter carácter representativo no plano territorial e sectorial.  
 
Por elo, e co fin de impulsar a participación dos diferentes sectores e fomentar a incorporación de asociados, 
promoveranse, dende o seu inicio, xuntanzas en tódolos concellos co maior número de entidades posibles, 
co obxecto de fomentar a participación e adhesión, como socios, da entidade. 
 
En todo caso, instaurarase o principio de portas abertas, de xeito que se garanta permanentemente a 
incorporación de asociados que cumpran os requisitos de admisión.  
 
Rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco  da Constitución  e o resto do ordenamento 
xurídico e axustará a súa actividade aos principios de colaboración, obxectividade, imparcialidade, eficacia, 
eficiencia, transparencia, publicidade e libre concorrencia. 
 
Poderán ser socios as Comunidades ou Mancomunidades de Montes Veciñais en man común, as asociacións 
e organizacións profesionais, as entidades sen ánimo de lucro e as organizacións agrarias con presenza no 
territorio de actuación, e as administracións locais. 
 
Non poderán formar parte da asociación as persoas físicas e as sociedades mercantís, excepto as seguintes 
entidades de economía social: cooperativas, sociedades agrarias de transformación e sociedades laborais.  
 
2.- Tódolos asociados son elixibles para calquera  dos cargos dos órganos decisorios. 
 
No proceso de toma de decisións, cada membro dos órganos decisorios ostentará un só voto. 
 
A efectos de adopción de acordos, o sector privado, constituído polos axentes económicos e sociais así 
como por outros representantes da sociedade civil, deberá representar polo menos o 51% dos votos en 
tódolos órganos de decisión.  
 
Nin as autoridades públicas, nin ningún outro grupo de interese concreto, representarán mais do 49% dos 
dereitos de voto na toma de decisións. 
 
Cando algún membro do comité de avaliación ou dos órganos decisorios, teña algún tipo de relación 
profesional e/ou persoal, ou interese co promotor do proxecto obxecto de valoración ou votación, non 
poderá formar parte nin da valoración, nin da votación, debendo ausentarse, nese punto da reunión 
quedando constancia diso na acta, con explicación motivada e recollendo a hora da ausencia e o momento 
no que se volve a incorporar, co fin de garantir que non se produza o conflito de intereses. 
 
Poderán adoptarse acordos por procedemento escrito e de xeito telemático, cando así o esixan causas de 
forza maior ou urxencia motivada no dito procedemento, facendo referencia ao prazo de resposta ao 
mesmo. De ditos acordos darase conta na seguinte reunión ordinaria.  
 
Artigo 7. Adquisición da condición de asociado/a 
 
1.- Para que unha entidade teña a condición de asociado deberá figurar na lista de fundadores ou ben, unha 
vez constituída a asociación, solicitar o ingreso mediante un escrito dirixido ao Presidente ou Presidenta, no 
que manifeste a vontade expresa de adherirse á Asociación e de comprometerse coa consecución dos fins 
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estatutarios. Debe xuntar, ademais, un acordo do órgano competente da entidade que exprese a vontade de 
ser asociado e a persoa que a representará na asociación. 
2.- Cando unha entidade solicite a entrada na Asociación, unha vez constituída esta, deberá acreditar un ano 
de actividade no ámbito territorial da asociación. 
 
3.- Cando un candidato a ser asociado non teña o seu domicilio social no ámbito de actuación desta 
Asociación, deberá demostrar que desenvolve unha actividade relevante e consolidada no tempo en dito 
ámbito territorial.  
 
4.- O Presidente/a trasladará a solicitude á Xunta Directiva, que deberá resolver nun prazo non superior a 
dous meses dende a data de presentación, adscribindo ao solicitante a unha das mesas sectoriais, segundo o 
seu interese preferente. Contra o acordo denegatorio da admisión o solicitante poderá recorrer ante a 
primeira Asemblea Xeral que teña lugar, debendo figurar este asunto expresamente na orde do día 
correspondente. 
 
Artigo 8. Perda da condición de asociado/a  
 
A baixa da Asociación por calquera motivo non exime ao asociado/a de satisfacer as obrigas e compromisos 
de calquera natureza que tivera pendentes. 
Perderase a condición de asociado/a: 
 

a. Por decisión voluntaria do asociado, comunicada por escrito ao Presidente ou Presidenta.  
b. Por sanción imposta pola Xunta Directiva, de xeito motivado e con audiencia do interesado/a, por 

incumprimento grave ou reiterado das obrigas inherentes á condición de asociado.  O acordo de 
expulsión notificarase por escrito e contra el caberá recurso ante a primeira Asemblea Xeral que se 
realice. 

c. Por falta de pago das cotas, no caso de que as houbera. 
d. Por extinción da persoa xurídica.  

 
Artigo 9. Dereitos dos asociados/as 
 
Os asociados/as teñen os seguintes dereitos:  
  

a) Elixir e ser elixidos para formar parte da Xunta Directiva, comisións, mesas e doutros órganos que se 
poidan crear.  

b) Ser convocados para asistir ás As.Xerais e participar con voz e voto nas mesmas. 
c) Ser informados sobre a composición dos órganos de goberno e representación da Asociación e a 

obter información sobre calquera aspecto da marcha da Asociación que lle poida resultar de interese. 
d) Participar nas actividades da Asociación. 
e) Impugnar  os acordos dos órganos da Asociación, que estimen contrarios  á lei ou aos estatutos. 
f) Os demais que resulten das normas legais e dos estatutos da asociación, ou dos acordos 

validamente adoptados polos seus órganos sociais. 
g) Aprobar si procede, en Asemblea, o balance do exercicio e o orzamento anual. 

 
Para poder participar na Asemblea Xeral e nas actividades da asociación será necesario estar ao corrente no 
pagamento das cotas, no caso de que se aprobara o establecemento destas. 
 
Artigo 10. Obrigas dos asociados/as  
 
Son obrigas dos asociados/as: 

a. Asistir ás Asembleas Xerais e acatar os estatutos e os acordos validamente adoptados polos órganos 
sociais. 
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b. Ocupar os cargos para os que resulten elixidos e desempeñar fielmente as obrigas inherentes a ditos 
cargos. 

c. Participar e realizar cantas tarefas lles sexan encomendadas pola Asemblea Xeral, a Xunta Directiva, 
as Mesas Sectoriais das que formen parte, ou outros órganos que se creen. 

d. Ausentarse nos debates e votacións sobre asuntos nos que teñan interese directo por motivos de 
titularidade, económicos ou societarios, de parentesco até o terceiro grao de consanguinidade, 
afinidade ou adopción, ou de amizade íntima ou inimizade manifesta.  

e. Fomentar os obxectivos que promove a Asociación. 
f. Satisfacer o pagamento de cotas, no caso de que se estableceran. 
g. Cumprir os demais deberes que resulten dos preceptos legais e estatutarios ou dos acordos 

validamente adoptados polos seus órganos sociais. 
   
TÍTULO V. ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN 
 
 Artigo 11. Órganos da Asociación 
 
Os órganos colexiados da Asociación son, como mínimo, a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva. 
 
Os órganos unipersoais son, como mínimo, o Presidente/a, o Vicepresidente ou Vicepresidentes, si os 
houbera, o Secretario/a e o Tesoureiro/a.  
 
Os titulares dos órganos unipersoais son elixidos pola Xunta Directiva de entre os seus membros, por un 
período de dous anos e poden ser reelixidos por outros dous. 
 
Artigo 12. Asemblea Xeral: composición e funcións 
 
A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará integrada por todos os asociados e 
asociadas. 
 
 A Asemblea Xeral é o órgano competente sobre os seguintes asuntos: 
 

a. Aprobación das contas do exercicio anterior e do orzamento do exercicio seguinte. 
b. Aprobación da xestión da Xunta Directiva. 
c. Aprobación das actividades a realizar. 
d. Solicitude de declaración de utilidade pública. 
e. Establecemento do número, composición e representatividade dos órganos de representación, en 

función do peso de cada un dos colectivos na EDLP. 
f. Nomeamento dos membros da Xunta Directiva, o cesamento anticipado deles e a duración do seu 

mandato. 
g. Coñecemento sobre cantas cuestións afecten á boa marcha da entidade que sexan sometidas á súa 

consideración pola X.D. ou polos asociados como rogo ou pregunta. 
h. Constitución de federacións ou integración nelas. 
i. Acordar a contía das cotas de ingreso e periódicas e a súa forma de pagamento. A asemblea poderá 

acordar establecer importes diferentes para asociados públicos e privados. A contía da cota de 
ingreso, no caso de que se establecera, será igual á achega fundacional, podendo a Asemblea 
establecer unha actualización anual non superior ao IPC 

j. As revisións dos acordos de admisión e expulsión dos socios emitidos pola Xunta Directiva. 
k. O cambio de domicilio ou sede social. 
l. Aprobación do Regulamento de réxime interior. 
m. Aprobación e modificación dos estatutos sociais. 
n. Disolución da Asociación. 
o. Disposición ou alleamento de bens. 
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Artigo 13. Asemblea Xeral: convocatorias 
 
1.- As reunións da  Asemblea Xeral poderán ser ordinarias e extraordinarias. Reunirase con carácter 
ordinario, cando menos unha vez ao ano, para aprobar, como mínimo, as contas e os orzamentos. A 
Asemblea Ordinaria  será convocada polo Presidente/a con quince días de antelación á data da reunión. 
 
As Asembleas Extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen, a xuízo do Presidente/a, 
cando a Xunta Directiva  o acorde, ou cando o propoña por escrito unha décima parte dos asociados/as. A 
petición dos asociados realizarase mediante escrito dirixido ao Presidente/a, autorizado coa sinatura dos 
peticionarios, no que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día. Cando non se convoque 
transcorridos dez días dende o da petición, os peticionarios poderán facer a convocatoria. A Asemblea Xeral 
así convocada poderá desenvolverse elixindo ao inicio dela, un Presidente e un Secretario. 
 
 As convocatorias faranse por escrito con expresión do lugar, dia e hora da reunión, así como a orde do día e 
a documentación que se estime oportuna para o seu desenvolvemento. Dita convocatoria poderá remitirse  
por vía electrónica.  
 
2.- As Asembleas Xerais, tanto ordinarias coma extraordinarias, quedarán validamente constituídas en 
primeira convocatoria cando a elas concorran, presentes ou representados, a maioría dos asociados e, en 
segunda convocatoria, pasados quince minutos dende a hora fixada para a reunión en primeira convocatoria, 
calquera que sexa o número de asociados concorrentes con dereito a voto. 
 
3.- De cada unha das reunións realizadas levantarase a correspondente acta, que certificará o Secretario co 
visto e prace do Presidente. Os acordos das Asembleas Xerais faranse constar no libro de actas da 
Asociación. As actas subscritas polo presidente e o secretario serán ratificadas no transcurso da próxima 
sesión, ou tamén dentro dos 15 días seguintes á súa celebración, mediante a sinatura conxunta do 
presidente e do secretario. As actas, unha vez aprobadas, serán executivas dende a súa aprobación, agás o 
relativo aos acordos de índole administrativa, que precisen a aprobación do organismo competente da 
Xunta de Galicia, ou doutras administracións, antes da súa execución. 
 
Artigo 14. Asemblea Xeral: adopción de acordos 
 
1.- Cada asociado terá dereito a un voto. 
 
2.- Para que os acordos adoptados sexan válidos deberá cumprirse que os votos do sector privado 
constituído polos axentes económicos e sociais así como por outros representantes da sociedade civil, 
deberán representar polo menos o 51% dos votos emitidos. 
 
3.- Os acordos sobre os asuntos sinalados nas letras a) a j) do apartado 2 do artigo 12 aprobaranse por 
maioría simple dos asociados presentes ou representados. 
 
Non obstante, requirirase maioría dos dous terzos dos asociados presentes ou representados para decidir 
sobre os asuntos sinalados nas letras k) a o) do apartado 2 do artigo 12. 
 
4.- Os acordos adoptados obrigarán a todos os asociados, incluso aos non asistentes. Os acordos 
acreditaranse mediante certificacións expedidas polo Secretario/a, co visto e prace do Presidente/a. 
 
Artigo 15. Xunta Directiva: composición e funcionamento 
 
1.- A Xunta Directiva é o órgano de representación  da Asociación e estará formada polos representantes 
dos asociados/as elixidos pola Asemblea Xeral, en función da pertenza destes a cada mesa sectorial, de 
acordo coa representatividade que a Asemblea Xeral lle outorgue a cada unha delas. 
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Estará formada por un Presidente/a,  dous Vicepresidentes, un Secretario/a, un Tesoureiro/a e un número de 
vocais ata conformar un máximo de 21 membros, que poderán causar baixa por renuncia voluntaria  
comunicada por escrito  á Xunta Directiva. 
 
En todo caso, na Xunta Directiva deberán estar representadas, cando menos sempre que sexan socios, as 
asociacións de mulleres, as asociacións de mozos, as asociacións de acción social, as asociacións cuxo 
obxecto social estea relacionado, de xeito prioritario coa protección , conservación ou mellora do ambiente, 
as asociacións do sector agrario, incluíndo as organizacións profesionais agrarias, as asociacións de 
empresarios e as asociacións profesionais, as asociacións do sector cultural  e o sector público. O número de 
representantes do sector privado sempre deberá ser superior ao número de representantes do sector 
público. 
 
2.- A metade dos membros renovarase cando transcorra dous anos dende a constitución da Asociación e a 
partir de aí, cada ano renovarase a metade dos que leven dous anos elixidos, agás nos casos nos que non 
houbera nun sector, máis entidades socias das que xa sexan membros da Xunta Directiva.  
 
3.-Os membros da Xunta Directiva cesarán nos seus cargos por falecemento, por renuncia voluntaria, por 
transcurso do prazo do mandato, pola extinción da entidade á que representen, por perder a condición de 
representante da entidade á que representen ou por acordo da Asemblea Xeral. O cesamento levará consigo 
a obriga de poñer ao día ao sucesor e, eventualmente, de entregarlle a documentación pertinente. 
 
4.- As vacantes que se produzan na xunta directiva cubriranse cos representantes dos asociados que elixa a 
Asemblea Xeral segundo a Mesa sectorial e o sector público ou privado ao que pertenza a vacante. 
 
Artigo 16. Xunta Directiva: funcións 
 
1.- A Xunta Directiva é o órgano con facultades xestoras, executivas e de representación da asociación. 
 
2.- A Xunta Directiva é o órgano competente para: 

a) Executar os acordos da Asemblea Xeral. 
b) Acordar e executar as accións de goberno e administración da asociación. 
c) Propoñer ou conceder axudas no marco de programas ou proxectos que xestione a asociación. 
d) Adoptar as medidas precisas para o cumprimento dos fins estatutarios e, en xeral, para a boa 

marcha da asociación. 
e) Elaborar o informe económico anual, o orzamento, a memoria e o plano de actividades para a súa 

presentación na Asemblea Xeral. 
f) Elaborar o regulamento de réxime interno. 
g) Interpretar os preceptos contidos nos estatutos e no regulamento de réxime interno, de habelo. 
h) Organizar e coordinar as actividades e distribuír os traballos e responsabilidades entre os asociados. 
i) A admisión e separación de asociados. 
j) Cantas deriven da lexislación ou estatutos e, en xeral, cantas facultades non estean reservadas por 

aquela ou por estes a outros órganos sociais, así como as delegadas pola Asemblea Xeral. 
 
Artigo 17. Xunta directiva: convocatoria e adopción de acordos 
 
1.- Poderán ser ordinarias e extraordinarias. As convocatorias faranse por escrito, cunha antelación de 15 
días, no caso das ordinarias, con expresión do lugar, dia e hora da reunión, así como a orde do día e a 
documentación que se estime oportuna para o seu desenvolvemento. Dita convocatoria poderá remitirse  
por vía electrónica.  
 
Reunirase en calquera momento mediante convocatoria escrita do Presidente/a, por propia iniciativa ou a 
instancia motivada de calquera dos seus membros, que indicarán os asuntos a tratar na orde do día. 
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2.- Entenderase validamente constituída en primeira convocatoria cando a ela concorran a maioría dos 
membros ou, en segunda convocatoria, pasados quince minutos dende a fixada para a reunión en primeira 
convocatoria, calquera que sexa o número de membros concorrentes.  
Poderán asistir ás sesións da Xunta Directiva, con voz pero sen voto, persoas ou entidades alleas á Xunta 
Directiva cuxo asesoramento sexa de interese para a adopción de acordos. 
 
3.- Os membros da Xunta Directiva, en caso de ausencia, poderán delegar, por escrito, noutros membros do 
sector público ou privado, segundo o sector ao que pertenza o ausente. 
  
4.- No proceso de toma de decisións, cada membro da Xunta Directiva ostenta un voto. 
 
5.- Os acordos adoptaranse por maioría simple. En todos os casos os membros do sector privado deberán 
representar máis do 51% dos votos totais. 
 
6.- As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, 
serán cubertas, provisionalmente, entre ditos membros, ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral, 
convocada ao efecto.   
 
Artigo 18. Presidente/a  
 
1.- A Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros o Presidente/a.  
 
2.- O Presidente/a ostenta a representación legal da Asociación, tanto en xuízo coma fóra del, e ten voto de 
calidade en caso de empate nas votacións.  
 
Terá como funcións:  

a) Dirixir, ordenar e arbitrar os debates da Asemblea Xeral, da Xunta Directiva, así como convocar as 
súas reunións, presidilas e fixar a orde do día. 

b) Representar legalmente á Asociación, ante toda clase de organismos públicos e privados, de 
calquera grado e xurisdición, así como autorizar coa súa sinatura e presenza tódolos actos e 
contratos nos que se atope implicada a Asociación. Abrir, manter e cancelar contas bancarias, coa 
súa sinatura e a do tesoureiro, e dispor a ordenación de cobros e pagos. 

c) Ordenar os gastos e pagamentos da entidade, asinando xunto co Tesoureiro. 
d) Formular e someter a aprobación da Asemblea Xeral os balances e contas anuais.  
e) Resolver sobre a admisión de novos socios. 
f) Nomear delegados para algunha determinada actividade da Asociación 
g) Adoptar calquera medida urxente, que aconselle a boa marcha da asociación ou que resulte 

necesaria  para o desenvolvemento das actividades, dando conta  posteriormente á Xunta Directiva.  
h) Autorizar coa súa sinatura os escritos e comunicacións necesarios para o funcionamento da 

Asociación, así como visar os documentos autorizados polo Secretario, especialmente se teñen o 
carácter de certificacións. 

i) Asumir e realizar tantas encomendas como lle sexan encargadas por acordo da Xunta Directiva ou 
da Asemblea Xeral. 

j) Visar as actas das reunións e vixiar a execución dos acordos adoptados. 
k) Todas as funcións que lle sexan atribuídas no Regulamento de réxime interno, si o houbera. 
l) Subscribir contratos a nome da Asociación, outorgar poderes a terceiros, interpoñer reclamacións 

en vía administrativa e ante a xurisdición ordinaria e as especiais, aceptar donativos, legados e 
herdanzas a beneficio de inventario, exercitar accións e opoñer excepcións. 

m) Coordinar todas as actividades que constitúen o obxecto da asociación. 
n) Exercer a xefatura do cadro de persoal da entidade. 
o) Calquera outra facultade que non sexa de exclusiva competencia da Asemblea Xeral 
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Artigo 19. Vicepresidente/es 
 
1.- A Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros un ou varios Vicepresidentes, ata un máximo de dous, 
segundo o que acorde a Asemblea Xeral.  
 
2.- O/a Vicepresidente/a, en ausencia do Presidente, exercerá todas as funcións e atribucións encomendadas 
a este. 
 
Artigo 20. Secretario/a 
 
1.- A Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros o Secretario/a. 
 
2.- Ao secretario/a  correspóndenlle as seguintes funcións: 

a) Actuar exercendo como tal en todas as reunións. 
b) Custodiar os libros de actas e documentación da Asociación, excepto os libros de contabilidade. 
c) Dirixir, organizar e coordinar o desenvolvemento das actividades administrativas da entidade. 
d) Redactar e anotar nos libros correspondentes as actas das reunións da Asemblea Xeral, da Xunta 

Directiva, así como expedir certificacións dos mesmos, co visto e prace do Presidente/a. 
e) Levar a correspondencia ordinaria, o rexistro e o ficheiro, así como custodiar os selos. 
f) Executar os acordos estatutariamente adoptados, baixo a supervisión do Presidente, 
g) Redactar a memoria anual da asociación. 
h) Todas aquelas que lle sexan atribuídas no regulamento de réxime interno. 

 
Artigo 21. Tesoureiro/a 
 
1.- A Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros o tesoureiro/a. 
 
2.- Ao Tesoureiro/a correspóndenlle as seguintes funcións: 

a) Recadar os fondos para a asociación e custodialos. 
b) Efectuar os pagamentos acordados polo Presidente. 
c) Dirixir e ordenar a contabilidade, así como velar pola orde económica da Asociación. 
d) Elaborar o orzamento anual de ingresos e gastos, así como os balances. 
e) Levar os libros de contabilidade e o inventario de bens. 
f) Todas aquelas que lle sexan atribuídas no Regulamento de réxime interno, si o houbera. 

 
Artigo 22. Vogais 
 
Os vogais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva, así como das que nazan 
das delegacións, ou comisións de traballo que, a propia Xunta Directiva, lles encomende  
 
Artigo 23. Mesas Sectoriais  
 
1.- Os asociados integrados na Asemblea Xeral organizaranse en seis (6) mesas sectoriais, organizadas en 
torno aos seguintes ámbitos:  
 

a. Mesa Institucional: formada polos representantes das Administracións Locais do territorio e das 
Institucións  educativas,de investigación científica e tecnolóxica. 

b. Mesa de Dinamización Sociocomunitaria: na que se agrupan as asociacións sen ánimo de lucro non 
incluídas noutras mesas sectoriais: asociacións de mulleres, de mozos, de veciños, medioambientais, 
culturais, deportivas, entre outras. 

c. Mesa do Sector Agroforestal: inclúe entidades representativas do sector, como cooperativas 
agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes, asociacións forestais, 
organizacións profesionais agrarias. 
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d. Mesa Empresarial e do Emprego: formada por entidades empresariais, sindicais, Cámara de 
Comercio. 

e. Mesa de Benestar Social: integrada polas entidades do ámbito dos servizos sociais que teñan como 
obxecto social mellorar a calidade de vida da poboación, especialmente de colectivos con especiais 
dificultades e colectivos desfavorecidos ou en perigo de exclusión social. 

f. Mesa de Turismo e Hostalería: formada polas entidades vinculadas ao fomento do turismo e á 
representación de empresas turísticas e de hostalería. 

 
2.- As Mesas Sectoriais teñen como finalidade servir tanto de canle informativa das actividades da 
Asociación e participativa dos actores  de diversos sectores económicos, implicados no desenvolvemento do 
territorio. Nas Mesas Sectoriais porase en común a problemática do sector ao que representen e as 
actuacións de mellora, proxectos, iniciativas... que o sector poida concibir, para elevar propostas á Asemblea 
Xeral e trasladalas á EDLP. 
 
3.- A Asemblea Xeral poderá variar as mesas sectoriais segundo as novas demandas ou sectores que xurdan 
no territorio e decidirá o número de representantes que lle corresponderá a cada Mesa Sectorial na Xunta 
Directiva. Os representantes das mesas na Xunta Directiva serán elixidos pola Asemblea Xeral,  a proposta 
de cada mesa sectorial.  
 
TÍTULO VI. RÉXIME ECONÓMICO  E PATRIMONIAL 
 
Artigo 24. Réxime económico e patrimonial 
 
1.- No momento da súa constitución, a asociación carece de patrimonio fundacional. 
 
2.- O patrimonio estará constituído polos ingresos provenientes de: 

a) Achegas económicas dos asociados. 
b) Doazóns, subvencións, legados e herdanzas. 
c) Resultados económicos que se podan producir polas actividades organizadas pola entidade. 
d) Outros ingresos permitidos pola lexislación vixente. 

 
O exercicio económico pecharase o 31 de decembro de cada ano. 
 
Os beneficios que obteña por calquera concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento dos fins da 
Asociación, sen que se poidan repartir entre os asociados, nin outras persoas físicas ou xurídicas con fin 
lucrativo. 
 
TÍTULO VII. DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN 
 
Artigo 25. Disolución   
 
1.- A Asociación establécese por tempo indefinido e poderá disolverse, no seu caso: 

a) Por sentenza xudicial. 
b) A Asociación disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria, 

convocada ao efecto por unha maioría de dous terzos dos socios presentes ou representados.  
c) Por carecer de recursos económicos para cubrir os gastos máis elementais. 
d) Por ter realizado o fin para o que se constituíu. 
e) Polas demais causas que determina a lei.  

 
Unha vez disolta  a Asociación, procederase á súa liquidación. 
 
2.- Se non se acordase outra cousa na Asemblea Xeral, actuarán como liquidadores tres dos membros da 
Xunta Directiva, nomeados pola Asemblea para esa función. 
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3.- A Comisión liquidadora farase cargo do patrimonio existente e satisfará as obrigas pendentes, se as 
houbera. O remanente, no caso de que exista, será entregado a calquera entidade legalmente constituída 
que se dedique a idénticos fins ou, no seu defecto, análogos aos desta Asociación. 
 
4.- En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos, aplicarase a vixente Lei Orgánica 1/2002 de 22 
de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e as Disposicións complementarias. 
 
En   Ferrol   a vinte e nove  de marzo  de  2016, así o asinan, en conformidade, os  outorgantes da Acta 
Fundacional ( Non se reflicten nas táboas deste documento os datos personais dos socios e socias por mor 
da protección dos mesmos) : 
 
ACTA FUNDACIONAL DA “ASOCIACIÓN SEITURA22” 
 
Na localidade de Ferrol,  (A Coruña), no Auditorio de FIMO, o día 29 de marzo de 2016, sendo as 19:30 horas, 
reúnense, en segunda convocatoria, as seguintes entidades: 
 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Ares P1500400E Avda. Saavedra Meneses  
nº ,12.Ares . A Coruña 

Actuando no seu nome o representante: DNI NACIONALIDADE 

D. Julio Ignacio Iglesias Redondo  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Cariño P1509500 Avda. Paz nº 2. Cariño  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. José Miguel Alonso Pumar  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Cedeira P1502200G Rúa Real 15 Cedeira  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Pablo Diego Moreda Gil  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Cerdido P1502500J As Felgosas, A Barqueira. 
Cerdido (A Coruña) 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Benigno Galego Castro  Español 

 
 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Ferrol P1503700E Praza de Armas S/N  Ferrol 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Jorge Juan Suárez Fernández  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Mañón P1504500H Plaza de Mesón. Porto do 
Barqueiro. Mañón. A Coruña 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Alfonso Emilio Balseiro Gómez  Español 
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ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Mugardos P1505200D Avda.de Galicia  45Mugardos  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Gabriel Bujones Coto  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Narón P1505500G Praza de Galicia.  Narón  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Manuel Antonio Ramos Rodríguez  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Neda P1505600E Avda Algueciras nº 34.Neda  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Ángel Alvariño Saavedra  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Ortigueira P1506200C Plaza Isabel II . Ortigueira 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Juan Vicente Penabad Muras  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Valdoviño P1508800H Avda. Porta Sol.Valdoviño  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Alberto González Fernández  Español 

 

 ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de San Sadurniño P1507700A O Casal 16. San Sadurniño 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Secundino García Casal  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Somozas P1508200A A Igrexia nº 1 As Somozas  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Juan Alonso Tembrás  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Concello de Miño P1504900J Rúa da Carreira 38.Miño  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Ricardo Alejandro Matías Sánchez Oroza  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Lucero del Alba G15144314 Avda. Algeciras 63 Neda  

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 1986-1733-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Antonio Seijo Martinez  Español 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

SCR “Luz de Riberas del Sor” G15134562 Lugar de A Venta 14-15, 
Riberas del Sor.Mañón  

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 1978-652-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Jesús Manuel López Vázquez  Español 
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ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

AAVV San Román de Doniños G15216229 Parroquia de Doniños.Ferrol  

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 1989-2225-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. José Antonio Agrafojo García  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación Cultural Trovadores de Ares G15888647 Rua de Fomento nº 5.Ares  

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 2003-6276-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Ángel Antonio Barreiro Rey  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

CIRS Cervás G15130891 Rúa Igrexia 22. Cervás (Ares) 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 1987-1908-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Luís Miguel Filgueira Vizoso  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación de veciños Altea  G15218050 Rúa do Foro nº 43 Xubia 
(Narón) 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña Nº 1979-783-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Antonio Manuel Rey Carpente  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Fundación de San Vicente de Vilaboa 
 

F15022817 San Vicente de Vilaboa, 
Valdoviño 

Rexistro de Fundacións de interese galego. 
Consellería de Presidencia da Xunta  

Nº 2013/11 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Fernando Sanesteban Coira  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Club de Remo San Felipe G15161359 Lugar de S. Felipe  s/n Ferrol 

REXISTRO de entidades deportivas Nº C-486 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

María Dolores Serantes Martínez  Española 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

AAVV Santa Comba de Covas G15204944  Covas, lugar de Aldea. Ferrol  

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña Nº  1979-764-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Dª María Jesús Ríos López  Española 

  

 ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación de Veciños Ferrol Vello G15307598 R/del Curro, 1 Ferrol 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 1978-604-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

María Teresa Martínez Fernández  Española 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 
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As. Cultural Festiva Ntra Sra.de Las Nieves G70023007 Lugar La Ermida s/n. Las 
Nieves, Ortigueira 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 2006-9323-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

María Soledad Gómez López  Española 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

NORDÉS.Asociación Cultural de 
Desenvolvemento das Terras da Faladora. 

G70413661 R/ Cidade de Mondoñedo nº 
23. O Vicedo 

Rexistro Central  de Asociacións   Nº 2014-18367-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Ricardo Bellas Murias  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación Cultural A Barca do Barqueiro G15352263 R/ Manuel Cora nº 7. 
O Barqueiro. Mañón 

Rexistro Central  de Asociacións   Nº 2004/8032/1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Casimiro Fojo Casás  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación de veciños Cruz da Lousa G15145196  Cabaleiro,Céltigos 
Ortigueira 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 1988-1993-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Jesús Manuel Martínez Sierra  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación Néboa Medio Ambiente G15548878 Muchiqueira 24,Mourela. Neda 

Rexistro Central de Asociacións  Nº 2004/7511/1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Maria Begoña Balsa Alonso  Española 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

CMVMC  de Cobas e  Esmelle G15051899 Esmelle- Local Social. Ferrol 

Rexistro Delegación Provincial Agricultura Nº  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Manuel Angel Sendón López   Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

CMVMC Grañas do Sor-Mañón V15404288  Grañas do Sor. Mañón  

Rexistro Delegación Provincial Agricultura Nº  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Jesús Franco Rodríguez  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

CMVMC Santiago de Landoi V15280829 Cariño (A Coruña) 

REXISTRO Delegación Provincial 
Agricultura  

Nº  

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Ángel Luis Pena Pena  Español 
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ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

PROMACE, Asociación de Produtores de 
Madeira de Cedeira 

G70092309 Avda. da Area 15 Cedeira  

Sección Provincial de Mediación SMAC   Nº Expte. 15/955 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Francisco Xabier Pérez Piñón  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación Casa do Mel G70243852  Casa Mel, Goente, As Pontes 

Rexistro Central de Asociacións   Nº 2010-14157-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Manuel Ferreira Rodríguez  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asoc. Agrupación Agroalimentaria do Eume G15922917  Rúa Capela, 21 B. As Pontes 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 2003-6865-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Manuel Fernández Vilar  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Productores de Madera de Cerdido G 70063904 Porto,38 A Barqueira. 
Cerdido 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña   2016-20185-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Jose Javier Guerrero Cortés  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

AEF, Asociación Empresarios Ferrolterra G15366693 Punta Arnela S/N .Ferrol  

Sección Provincial de Mediación SMAC  Nº Expte:  15/508 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Benjamín Teijeiro Menéndez  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

 Unión Sindical  de Traballadores de Galicia G15829583 R/ Españoleto 76-78 Ferrol 

Rexistro Consellería de Industria de Galicia Nº  

Actuando no seu nome o representante:  DNI  NACIONALIDADE 

D. Gregorio Freire Piñeiro  Español 

   

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación de empresarios Seara G15839491 Pol. Pena Purreira. As Pontes 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña Nº 2015-19339-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

José Castro Romero  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación Euro-Eume G15608821 Rúa Capela 21. As Pontes 

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 1996-4372-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

José Castro Romero  Español 
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ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Santa Maria do Val, Soc. Cooperativa F15020266 Val, Vilacornelle S/N Narón 

Rexistro Central Cooperativas de Galicia  Nº 391-SCT 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

José Manuel Castro Leirachá  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Cooperativa de Vilaboa de Consumidores e 
Usuarios 

F15022817 Vilaboa, Valdoviño 

Rexistro Central de cooperativas de Galicia   Nº 56 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Andrés Pita Pita  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Cooperativa de Lago F15030141 Lago. Valdoviño 

Rexistro Central de cooperativas de Galicia  Nº 427 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Dolores Serantes Martínez  Española 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

 Coop.de Meirás  Consumidores e Usuarios F15013915 Meirás 
Cantodomuro.Valdoviño 

Rexistro Central de cooperativas de Galicia  Nº 180-SCT 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Andrés García Hermida  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

COGAMI G32115941 R/ Modesto Brocos 7. 
Santiago 

Rexistro Central  Asociacións  da Xunta Nº 2003-93-2 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Ramón Sestayo Lestón  Español 

   

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

ASCM, Asociación Sociocultural de 
Minusválidos 

G15161573 C/San Roque y Ánimas 
bloque 2 , bajos. Ferrol 

Rexistro central de asociacións da Xunta Nº 1987-1897-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

D. Ángel Gárate Roca  Español 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

ACCIÓN FAMILIAR FERROL G15745466 C/ Velázquez 44 Ferrol  

Rexistro Provincial de Asociacións Coruña  Nº 2000-5387-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Dª María Mar Used Aznar  Española 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

ASPROMOR G15072077 Paseo Barro Soto. Ortigueira 

REXISTRO DELEGACIÓN A CORUÑA Nº 1984-1504-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Victoria Lamelas García  Española 
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ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Fundación Terra de Trasancos G15807126 Vilacornelle.O Val. Narón 

Rexistro Único de Fundacións da Xunta  Nº 2003/25 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Eugenia Méndez Díaz  Española 

 

ENTIDADE CIF DOMICILIO SOCIAL EN 

Asociación de comercio y hostelería 
ortegana 

G70326517 Carretera General, 63 1º 
Ortigueira (A Coruña) 

Rexistro Provincial e Asociacións Coruña  Nº 16701-1 

Actuando no seu nome o representante:  DNI NACIONALIDADE 

Santiago Sierra Caruncho  Español 

 
Declarada aberta a sesión, iníciase a deliberación sobre os asuntos comprendidos na orde do día, do 
seguinte xeito: 
 

1. Aprobación, se procede, da constitución da “Asociación Seitura22” 
 
Os presentes, todos eles  maiores de idade e con capacidade de obrar, ACORDAN: 
 
Constituír unha Asociación sen ánimo de lucro, ao abeiro da vixente Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, 
reguladora do Dereito de Asociación, denominada “ASOCIACIÓN SEITURA22, Ferrol, Eume, Ortegal, Miño 
e Vilarmaior”. 
 
A Asociación terá como ámbito de actuación preferente, o territorio dos seguintes vinte e dous  concellos da 
Provincia de A Coruña: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Miño, 
Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San 
Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior,  sen prexuízo de que poida estenderse,  por necesidades 
operativas dos seus programas e actividades.  
 
A asociación fixa o domicilio social en Ferrol, nunha oficina situada en A Malata, s/n. Edificio de Usos 
Múltiples, baixo, CP 15405 , no concello de Ferrol.  
 
Así mesmo, co obxecto de facilitar as xestións, o achegamento á poboación e posibilitar a dinamización en 
todo o territorio no que se actúa, a Asociación contará con dúas delegacións, unha delas situada no Concello 
de Ortigueira na Rúa Reverendo Márquez Cortiñas s/nº, CP 15330, e outra nun concello da Comarca do Eume 
 
A Asociación constitúese co obxecto de promover o desenvolvemento local nas zonas rurais do seu ámbito 
de actuación e colaborar activamente, na implantación dun modelo de gobernanza multinivel, sustentado 
no liderazgo  colaborativo  dos diversos axentes con arraigo no territorio. 
Pretende vertebrar, de xeito equilibrado e representativo, o  partenariado público-privado, a través dos/das 
representantes das autoridades públicas, da comunidade empresarial, do sector do coñecemento e da 
sociedade civil, que estean  interesados en aproveitar, entre outras,  as oportunidades que brindan as 
Estratexias de Especialización Intelixente RIS3 de Galicia, e o  Programa de Desenvolvemento Rural de 
Galicia ( PDR 2014-2020) para acadar os seguintes fins: 
 

a) Promover, dinamizar e favorecer o desenvolvemento integral do ámbito territorial  de actuación da 
Asociación SEITURA 22. 

 
b) Favorecer a dinamización social e cooperación institucional para o desenvolvemento e constituír un 

foro de debate continuo sobre as necesidades e oportunidades da zona, seguindo un proceso 
participativo e aberto a tódolos axentes públicos e privados. 
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c) Sensibilizar as administracións locais, autonómica, estatal e comunitarias, canalizando as demandas 

da poboación do territorio, co obxecto de optimizar o aproveitamento dos recursos endóxenos da 
zona, de cara ao seu desenvolvemento harmónico e integral. 

 
d) Promover e xestionar programas das diferentes Administracións Públicas ou entidades privadas que 

contribúan ao desenvolvemento da zona de actuación da Asociación SEITURA 22. 
 

e) Elaborar a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP) no ámbito territorial e 
sectorial, que posibilite a participación na selección e recoñecemento de grupos de 
desenvolvemento rural e na xestión da medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-
2020.  

 
f) Concorrer á convocatoria pública da Comunidade Autónoma de Galicia para conformarse en Grupo 

de Desenvolvemento Rural coa vontade de aglutinar e traballar conxuntamente con tódolos 
concellos do territorio obxecto da EDLP.  

 
g) Subscribir un Convenio de Colaboración con AGADER, para aplicar dita EDLP, no marco do PDR de 

Galicia 2014-2020, e comprometerse a dotarse dun equipo técnico acreditado en base aos principios 
de igualdade, mérito e capacidade, con formación e capacidade para xestionar a EDLP. 

 
h) Comprometerse a dotarse dos medios técnicos suficientes para xestionar a medida Leader, 

nomeadamente os informáticos.  
 

i) Fortalecer a capacidade dos actores locais  para desenvolver e implementar a xestión de proxectos 
relacionados coa EDL, ou calquera outro relacionado co desenvolvemento rural. 

 
j) Preparar e publicar as convocatorias de proxectos relacionados coa EDLP, ou un procedemento 

continuo de presentación de solicitudes, así como os criterios de selección e baremación de 
proxectos, garantindo a transparencia  e non discriminación .  

 
k) Traballar en rede e ser centro receptor e distribuidor de información sobre  desenvolvemento 

socioeconómico do medio rural, así como a difundir e propiciar a participación nas convocatorias de 
axudas que xurdan nos ámbitos da Comunidade Autónoma de Galicia, do Estado, ou da 
Comunidade Europea, que poidan contribuír ao desenvolvemento harmónico, equilibrado, 
endóxeno, sostible e integral das zonas rurais. 

 
l) Posibilitar entre os asociados e outros interesados o intercambio de experiencias e metodoloxías de 

animación e desenvolvemento socioeconómico. 
 

m) Potenciar, revalorizar e preservar os recursos naturais, culturais, históricos e artísticos da zona e 
concienciar á poboación da necesidade de protexer o ambiente e o contorno rural, tomando  parte 
activa niso, mediante actividades orixinais e innovadoras. 

n) Articular unha dinámica de participación que facilite o desenvolvemento tanto social como 
económico. 

o) Impulsar e promover a participación social e cidadá, nas accións de cooperación para o 
desenvolvemento, así como fomentar a educación para o desenvolvemento e a sensibilización da 
sociedade galega nas realidades dos pobos máis desfavorecidos, potenciando unha ética asentada 
en valores humanistas de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre todas as persoas. 

p) Promover a sensibilización das institucións de cara a unha aproximación progresiva da porcentaxe 
que as respectivas entidades públicas destinan a políticas de cooperación ó mínimo ético do 0,7% 
dos recursos propios. 
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q) Deseñar e implementar actividades enfocadas á xestión sostible e integrada dos recursos turísticos 
das comarcas, coa finalidade de contribuír ao desenvolvemento económico das mesmas, a través da 
promoción turística e a conservación do patrimonio etnográfico, cultural e medioambiental das 
comarcas, sensibilizando á poboación e administracións. 

r) Calquera outra vinculada ás anteriores e que teña que ver cos fins da entidade. 
 

2. Aprobación, se procede, dos Estatutos da “Asociación Seitura22” 
 
Sométense a votación os Estatutos que rexerán a Asociación (xúntanse como anexo a esta acta), 
aprobándose por unanimidade. 
 

3. Aprobación, se procede, da constitución das Mesas Sectoriais contempladas nos Estatutos. 
 
Sométese a votación a constitución das Mesas Sectoriais establecidas no artigo 23 dos Estatutos: 
“Os asociados integrados na asemblea xeral organizaranse en seis (6) mesas sectoriais, organizadas en 
torno aos seguintes ámbitos:  

 Mesa 1 Institucional: formada polos representantes das Administracións Locais do territorio e das 
Institucións Educativas, de Investigación científica e tecnolóxica. 

 Mesa 2 de Dinamización Sociocomunitaria: na que se agrupan as asociacións sen ánimo de lucro non 
incluídas noutras mesas sectoriais: asociacións de mulleres, de mozos, de veciños, medioambientais, 
culturais, deportivas, entre outras. 

 Mesa 3 do Sector Agroforestal: inclúe entidades representativas do sector, como cooperativas 
agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes, asociacións forestais, 
organizacións profesionais agrarias. 

 Mesa 4 Empresarial e do Emprego: formada por entidades empresariais, sindicais, Cámara de 
Comercio. 

 Mesa 5 de Benestar Social: integrada polas entidades do ámbito dos servizos sociais que teñan como 
obxecto social mellorar a calidade de vida da poboación, especialmente de colectivos con especiais 
dificultades e colectivos desfavorecidos ou en perigo de exclusión social. 

 Mesa 6 de Turismo e Hostalería: formada polas entidades vinculadas ao fomento do turismo e á  de    
empresas turísticas e de hostalería. “ 

 
Apróbase por unanimidade a  constitución das Mesas Sectoriais. 
 

4. Aprobación, se procede, da composición da Xunta Directiva provisional e nomeamento de 
cargos unipersoais. 

 
 
Composición da Xunta Directiva provisional: 
 
Segundo o establecido no artigo 15 dos estatutos, procédese á elección da Xunta Directiva provisional 
formada por  12 membros, para iniciar o proceso de constitución da entidade e  de elaboración da EDL.  
 
Acordase que posteriormente, conformarase a XD definitiva de 21 membros, en base ao recollido no 
antedito artigo, unha vez se incorporen outras entidades públicas e privadas interesadas en participar, pero 
que aínda non dispoñen da documentación necesaria. 
 
Apróbase a composición da Xunta Directiva  provisional por unanimidade, que queda composta por:   
 

REPRESENTANTE DNI ENTIDADE LOCALIDADE 

Julio Iglesias Redondo  Concello de Ares Ares 

Jorge Juan Suárez Fernández  Concello de Ferrol Ferrol 

Mª Teresa Fdez. Martínez  AVV Ferrol Vello Ferrol 
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Manuel Sendón López  CMMVV de CovasEsmelle Ferrol 

Gregorio Freire Piñeiro  USTG Ferrol 

Ángel Gárate Roca  Asoc. Socio Cultural de 
Minusválidos 

Ferrol 

Ricardo Bellas Murias  NORDÉS Mañón 

Ricardo Alejandro Matías 
Sánchez Oroza 

 Concello de Miño Miño 

Manuel Fernández Vilar  Agroalimentaria do Eume  Pontes, As 

José Castro Romero   As. Euro-Eume  Pontes, As 

Secundino García Casal  Concello San Sadurniño S. Sadurniño 

Juan Alonso Tembrás  Concello de Somozas Somozas 

 
Nomeamento de cargos unipersoais: 
 
Procédese ao nomeamento dos cargos unipersoais, mediante a súa elección de entre os membros da Xunta 
Directiva, quedando como segue: 
        

PRESIDENTE: DNI ENTIDADE  LOCALIDADE 

Jorge Juan Suárez 
Fernández 

 Concello de Ferrol Ferrol 

 

VICEPRESIDENTE 1EIRO: DNI Entidade  Localidade 

José Castro Romero  Asociación  Euro-Eume Pontes, as 

 

 VICEPRESIDENTE 2º: DNI Entidade   Localidade 

Angel Gárate Roca  As. Socio-Cultural  de 
Minusválidos 

Ferrol 

 

SECRETARIO: DNI Entidade  Localidade 

Julio I. Iglesias Redondo  Concello de Ares Ares 

TESOUREIRA:  Entidade  Localidade 

María Teresa Fernández 
Martínez 

 AVV  Ferrol Vello Ferrol 

 
Apróbase o nomeamento de cargos unipersoais por unanimidade. 
 
 

VOGAIS: 
 

DNI ENTIDADE  LOCALIDADE 

Manuel Sendón López  CMMVV  Covas e Esmelle Ferrol 

Gregorio Freire Piñeiro  USTG Ferrol 

Ricardo Bellas Murias  NORDÉS Mañón 

Ricardo Alejandro Matías 
Sánchez  Oroza 

 Concello de Miño Miño 

Manuel Fernández Vilar  Agroalimentaria do Eume  Pontes, As 

Secundino García Casal  Concello e San Sadurniño S. Sadurniño 

Juan Alonso Tembrás  Concello de Somozas Somozas 

 
Apróbase o nomeamento de vogais por unanimidade. 
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Acordos complementarios: 
 
Primeiro:  
Acórdase por unanimidade facultar ao Presidente da Xunta Directiva para a realización das xestións 
necesarias  ante as administracións, rexistros, pago de taxas e solicitude de NIF. 
 
Segundo:   
Acórdase, por unanimidade, facultar ó Presidente para a sinatura de protocolos de colaboración, así como a 
apertura de conta bancaria da nova entidade. 
 

5. Aprobación, se procede, do plan de traballo para a elaboración da EDL e presentación de 
candidatura á convocatoria do programa Leader de Galicia 2014-2020 e Protocolos de 
colaboración. 

 
Acórdase, por unanimidade  a aprobación do Plan de traballo para  a elaboración da EDL , e a presentación 
de candidatura como GDR 24, á convocatoria do programa Leader 2014-2020, así como asinar un Protocolo 
de colaboración coa Asociación Costa Noroeste e a Asociación Euro-Eume para a posta en marcha da nova 
entidade e a elaboración e seguimento da EDL. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, sendo as 22:30 horas do día 29 de marzo de 2016. 
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2.2 Proceso de participación: 
 
O proceso de participación, iniciouse previamente a elaboración da EDLP, unha vez que soubemos do novo 
Mapa de GDRs de Galicia e acordamos concorrer a nova convocatoria cunha nova entidade. 
 
No apartado de Anexos, incorporaremos a documentación que utilizamos ao longo de todo o proceso. 
 
     Fase Preliminar 
 
Decidiuse fomentar a participación do conxunto da 
sociedade dende o inicio do proceso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para elo durante os meses de xaneiro, febreiro e marzo, organizáronse unha serie de xuntanzas explicativas 
por todo o territorio, referidas ao período de financiamento LEADER de Galicia 2014-2020,  difundindo as 
novas do período, a proposta de mapa  de AGADER e a conveniencia de concorrer a ditas axudas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tamén explicamos a conveniencia de ir meditando a adhesión como socios da nova entidade, a importancia 
de participar na elaboración dos estatutos, na  proposta de nome e a incorporación ás mesas sectoriais para 
poder traballar con maior facilidade na elaboración da EDLP 
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O procedemento foi o seguinte: 
 

 Posta en contacto cos 22 concellos para pedirlles a súa colaboración a través de teléfono e correo 
electrónico. 

 Envío de proposta de convocatoria para actos informativos. 
 Establecemento dun calendario de reunións.  
 Elaboración e presentación dun PowerPoint. 
 Elaboración de ficha de recollida de datos.  
 Elaboración de proposta de adhesión  como socio. 
 Modelo de Acta das reunións. 
 Elaboración de argumentario para adhesión dos concellos. 
 Elaboración dunha base de datos para envío de información. 
 Envío de borrador de estatutos e proposta de nome a tódalas entidades. 
 Convocatoria da Asemblea constituínte. 
 Solicitude no Rexistro de Asociacións da As. Seitura 22. 
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Todo isto grazas fundamentalmente, a comprometida colaboración dos diferentes concellos, que en algúns 
casos mesmo fixeron bandos para convocar as xuntanzas, enviaron convocatorias, ou  o  publicaron nas súas  
páxinas web e nos medios de comunicación.  

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para estas xuntanzas elaboramos unha presentación e 
confeccionamos unha fichas, nas que as persoas asistentes 
incorporaban os seus datos de contacto, que nos permitiu 
elaborar unha base de datos de 290 persoas, que se adxunta no Anexo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un traballo imprescindible para poder establecer unha base de datos das persoas interesadas, e moi 
necesario de cara ao traballo de elaboración da EDLP. 
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Tamén distribuímos unha ficha de adhesión para que nola remitiran, de xeito que puideramos ir 
confeccionando  a relación de posibles socios, e adiantar o traballo da asemblea constituínte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por outra banda, colaboramos con AGADER na difusión do novo programa, así  o Martes 26 de Abril 
celebrouse unha charla informativa na Fundación Ortegalia de Ortigueira, impartida por técnicos da Axencia 
Galega de Desenvolvemento Rural, onde se responderon a dúbidas e outras cuestións das persoas presentes 
e posibles promotores . 
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Fase de Diagnose: participación e avaliación 
 
En primeiro lugar puxemos en marcha mecanismos telemáticos de participación, como o blog  
seitura.blogspot.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este blog nos permitiu facilitar información das reunións de traballo e dos calendarios das mesmas, así como 
colgar os documentos xerados para poder facer un seguimento de todo o proceso de elaboración da 
estratexia. 
 
Tamén o utilizamos para difundir os enlaces coas novas dos medios de comunicación referidos a elaboración 
da EDLP, que consistiron en notas de prensa na Voz de Galicia, edición Ferrol e Ortegal, na radio COPE e nas 
TV locais de Ferrol e As Pontes. 
 
Creamos un correo electrónico coa dirección  seitura22@gmail.com, ambos instrumentos empezaron a 
funcionar no mes de abril. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este correo electrónico,estableceuse unha vía de interlocución  coas persoas e entidades interesadas no 
proceso, facilitando a posibilidade de achegar comentarios ou suxestións, de xeito telemático,  calquera dia 
a calquera hora. 

mailto:seitura22@gmail.com
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E finalmente conformáronse Grupos de Traballo  para o diagnóstico do territorio, organizados en 6  Mesas 
Sectoriais, que reunimos nunha primeira volta, no mes de abril, co seguinte calendario: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son algunhas imaxes da primeira rolda de reunións das seis Mesas Sectoriais:  
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Posteriormente fíxose a exposición e información pública dos documentos xerados: 
 
 

 
 
 
 
No mes de Maio houbo unha segunda quenda de reunións das mesas sectoriais que validaron o diagnóstico 
territorial e cubriron os cuestionario que lles facilitamos de avaliación intermedia.  
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Estas son algunhas das imaxes das xuntanzas realizadas, no mes de maio. 
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Fase de contraste e aprobación    
 
O día 20 de xuño presentouse  o  documento definitivo para a súa aprobación nunha asemblea aberta á 
cidadanía, onde participaron entidades públicas e privadas interesadas e socios/as da Asociación Seitura 22 , 
co fin de debatilo unha vez máis e pechar o documento a remitir a  AGADER. 
 

 
 
 
Dita Asemblea celebrouse no auditorio de FIMO, no Concello de Ferrol, previa exposición pública do 
borrador.   
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Estas son algunhas das imaxes:   
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2.3  Previsión do equipo  técnico: 
 
Dado que a Asociación Seitura 22 é de nova creación, carece de persoal técnico, por elo  comprométese a 
dotarse dun equipo técnico con formación e capacidade para xestionar a estratexia de desenvolvemento 
local  proposta. 
 
Así, de acordo ao recollido nos Estatutos da asociación e nas bases reguladoras para a selección de EDLP, 
comprometese a establecer un procedemento de contratación de persoal, que garanta os principios de 
igualdade, mérito, capacidade, publicidade e concorrencia. 
 
O procedemento de selección será acorde ao establecido no Réxime de axudas, que publique AGADER e ao 
recollido no Convenio de Colaboración  que se asine co GDR SEITURA22, e estará formada por una comisión 
de selección que contará cun representante de AGADER. 
 
O equipo que se prevé, consta consta de 4 recursos humanos a tempo total, unha persoa que desempeñe a 
función de xerencia, dous técnicos/as, distribuídos na oficina de Ortigueira e na oficina do Eume, e unha 
persoa que desempeñe a función administrativa. 
 
As funcións que se prevén desenvolver polo equipo técnico son, entre otras, as siguientes:  

 Actuar como parte visible do GDR 

 Traballar de forma directa coa poboación no territorio de actuación 

 Promover iniciativas de desenvolvemento rural,acordes coa EDLP. 

 Asesorar a emprendedores/as e  promotores/as 

 Implementar a EDLP, actuando como órgano instructor dos expedientes de carácter 
administrativo  

 Asesorar, informar e propoñer acordos aos órgaos de decisión. 

 Realizar a autoevaluación da EDLP  

 Levar a cabo os plans de control interno de expedientes. 

 Executar os proxectos propios promovidos polo propio Grupo.  

 Desenvolver e , no seu caso, coordinar as operaciones de cooperación con outros territorios. 

 Executar as tarefas administrativas, económicas, de contratación, etc. do Grupo.   
 
Por outra parte, dicir que a Asociación SEITURA22 comprométese a dotarse  dos medios materiais 
necesarios para o funcionamento do GDR. 
 
Particularmente  de aqueles requiridos para a utilización da ferramenta informática que facilite AGADER, 
para xestionar a medida LEADER, así como a crear unha páxina web do GDR24, mantela actualizada  e 
facilitar a información relevante do GDR a AGADER para que  poida incorporala a súa páxina web . 
 
O GDR Asociación SEITURA22 , ten previsto establecer un protocolo de colaboración co GDR Asociación 
Costa Noroeste, para que no momento en que careza de persoal, poida dar cumprimento a cláusula décimo 
segunda do Convenio de Colaboración asinado con AGADER, para a xestión do LEADER 2007-20013.  
 
Mediante dito convenio, se cederá  o equipamento e mobiliario de Costa Noroeste ao GDR Asociación 
SEITURA22, a cambio de encomendarlle  ao equipo do GDR Seitura 22,  o desempeño da custodia 
documental dos proxectos tramitados por Costa Noroeste, así como o seguimento e inspección. 
 
Este convenio tamén permitira afrontar as tarefas que sexan necesarias dende o punto de vista 
administrativo ou de relacións do GDR Costa Noroeste con AGADER,  ata a súa disolución,  prevista 5 anos 
despois do ultimo pagamento efectuado, é dicir no entorno de  decembro de 2020. 
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2.4  Experiencia da entidade: 
 
Como xa se ten dito, a Asociación SEITURA22 é de nova creación, pero iso non quere dicir que careza de 
know how, ou saber facer. 
 
Mais ben ao contrario, xa que o seu ámbito territorial acumula unha longa experiencia entre os  socios, tanto 
do  ámbito público como do privado, que se remonta ao ano 1998, desenvolvendo o Programa Proder, 
Leader+, Proder II, e LEADER de Galicia 2007-2015.  
 

 

Así, moitos deles teñen participado na elaboración de anteriores estratexias e formaron parte das Xuntas 
Directivas e Asembleas, nos respectivos grupos de desenvolvemento rural, nun exercicio de compromiso 
continuado co territorio no que habitan, investindo o seu tempo co xenerosidade e dedicación. 
 
Tal como figura nos Estatutos da Asociación, SEITURA22 comprometese a: 
 

 Subscribir un Convenio de Colaboración con AGADER.  

 A traballar en rede. 

 A preparar e publicar as convocatorias de proxectos. 

 A levar  cabo un procedento de selección de operacións, a través das Xuntas Directivas e órganos 
decisorios similares, que garanta a coherencia coa  EDLP, ordenando as ditas operacións por 
prioridades, segundo a súa contribución  a consecución dos obxectivos da estratexia. 

 A realizar un seguimento  da posta en práctica da EDLP. 

 A axustar a súa actividade aos principios de colaboración , obxectividade,imparciaidade, eficacia, 
eficiencia, transparencia, publicidade e libre concorrencia. 

 A levar unha avaliación continua da EDLP 

 A levar unha contabilidade separada para todo o finaciamento que perciba con cargo ao fondo 
FEADER 
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PARTE II 

3 ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DO TERRITORIO DE ACTUACIÓN 
 
Na análise contextual do territorio obxecto da EDLP 2014-2020 para  o  GDR24, cabe dicir que,  dende o 
punto de vista metodolóxico, se analizan os Indicadores Comúns de Contexto (ICC) recollidos nas bases 
reguladoras de AGADER e propostos  pola COM, nos aspectos recollidos no Programa de Desenvolvemento 
Rural de Galicia utilizados pola Autoridade de Xestión. 
 
Ditos indicadores, facilitan información sobre a situación socioeconómica e rural, da análise sectorial  e do 
medio ambiente deste ámbito territorial. O ano de referencia é o mais actualizado dos datos publicados 
polo INE/IGE. 
 
Tamén se describen os Indicadores de Contexto Específicos,en relación aos ICC, definidos a nivel municipal 
dos 22 concellos que compoñen  este GDR, seguindo a metodoloxía utilizada pola Autoridade de Xestión do 
propio Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia,  para o período de programación 2014-2020. 
 

3.1 Delimitación territorial.  

3.1.1 Situación xeográfica: 

 
O espazo marco de actuación da Asociación Seitura 22 comprende unha superficie de 1.618,50 Qm² que  
representan ao seu tempo o 5,47% do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e o 20,38% do da 
provincia de A Coruña. Está formado por vintedous concellos do norte desta provincia: Ares, Cabanas, A 
Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañon, Miño, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, 
Ortigueira, Pontedeume, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior.Non obstante, e 
de cara a aplicación do LEADER de Galicia 2014-2020, exclúense, as entidades singulares de poboación  que 
superan os 6.000 habitantes. 
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3.1.2 Análise do Medio Natural e Espazos Protexidos: 

 
Pódense diferenciar, na área comprendida no ámbito de influencia da Asociación Seitura22, tres zonas con 
rasgos propios: a zona baixa ou litoral que abranguería as franxas litorais dos concellos, e que penetraría no 
interior a través dos vales dos ríos ; unha zona intermedia ou de transición, e por último, as zonas altas, que 
se correspondería con partes dos concellos incluídos na relación de zonas de montaña de Galicia. 
 
O territorio da Asociación Seitura 22 conta con innumerables espazos de interese ambiental, cinco deles 
recoñecidos como Zonas de Especial Conservación (ZEC) estabelecidas a partir da aprobación do Plan 
Director da Rede Natura 2.000 dentro da rexión bioxeográfica atlántica, pero tamén existen outros espazos 
de gran interese como por exemplo os catro que están recollidos na proposta de ampliación da Rede Natura 
2.000; o “Esteiro do Río Baxoi”, o “Río Baleo”, o Río Belelle” e o “Río Sor”. En canto aos espazos xa incluídos 
na Rede Natura 2.000, son os seguintes: 
 

Código Lugar (LIC) Superficie  (ha) Lonxitude Latitude  

ES1110001  Ortigueira - Mera  3.795,09 W 7 51 N 43 41 

ES1110002  Costa Ártabra  7.658,53 W 8 10 N 43 36 

ES1110003  Fragas do Eume  9.076,82 W 7 58 N 43 22 

ES1110010  Estaca de Bares  935,79 W 7 42 N 43 45 

ES1110013  Xubia - Castro  1.985,91 W 8 1 N 43 28 

ES1120015  Serra do Xistral  22.480,98 W 7 33 N 43 27 

ES0000086 ZEPA Ría de Ortigueira e Ladrido 3.025   

ES0000258 ZEPA Costa de Ferrolterra – 
Valdoviño 

4.266   

Fonte: Plan Director da Rede Natura 2.000 de Galicia. 
 
O LIC Ortigueira – Mera: Inclúe fundamentalmente o cauce do río Mera, dende a súa cunca alta entre os 
municipios de Ás Pontes, Ás Somozas e Cerdido, ata o seu esteiro, na Ría de Ortigueira, entre os termos de 
Cariño e Ortigueira. Neste grande complexo estuarino atópanse unha serie de medios de marisma que 
albergan un grande valor de conservación, o que provocou que esta zona fluviomariña posúa outras figuras 
de protección: ZEPA Ría de Ortigueira e Ladrido (ES0000086), Humidal Protexido Ría de Ortigueira e 
Ladrido e Humidal de Importancia internacional RAMSAR. 
  
Neste espazo identificáronse un total de 30 Unidades Ambientais, das que 9 corresponden ao grupo UA100  
Hábitats mariños e costeiros, e 6 inclúense no UA800 Áreas urbanas e industriais. 
 
Os hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE inventariados no seo do LIC Ortigueira – Mera ascenden a un total 
de 35, dos cales 8 son prioritarios (un 23%), sendo o espazo do grupo de Humidais e Corredores Fluviais que 
maior número de hábitats alberga. Deles, 12 englóbanse no grupo Hábitats costeiros e,  vexetación 
halofítica entre os que destaca a presenza do tipo prioritario Nat-2000 1150* Lagoas costeiras. Non 
obstante, os seguintes grupos en orde de importancia son o grupo de Dunas Marítimas e Continentais, no 
que se inclúen 5 tipos, un deles prioritario (Nat-2000 2130 *), e o grupo Formacións herbosas naturais e 
seminaturais, que tamén inclúe 5 hábitats, e igualmente 1 deles se considera prioritario (Nat-2000 6220 *).  
 
O número de especies pertencentes ao Anexo II da DC 92/43/CEE do LIC Ortigueira-Mera é de 19, unha delas 
prioritaria, o quelónido Caretta caretta. Así mesmo este LIC conta cun total de 24 taxons incluídos no Anexo 
IV da devandita Directiva Comunitaria. É posible resaltar os pteridófitos Culcita macrocarpa e Woodwardia 
radicans, así como os hérpetos Chioglossa lusitanica e Discoglossus galganoi. En canto ás aves cítanse no 
LIC Ortigueira-Mera 31 especies incluídas no Anexo I da DC 2009/147/CE.  
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A ZEPA Ría de Ortigueira e Ladrido sitúase nas zonas de desembocadura dos ríos Mera e Baleo nas rías de 
Ortigueira e de Ladrido, respectivamente, repartindo a súa superficie entre os termos municipais de Cariño e 
Ortigueira. Esta Zona de Especial Protección para as Aves, de 3.025 ha, atópase incluída na delimitación do 
LIC Ortigueira – Mera, ademais de coincidir cos límites do Humidal Protexido Ría de Ortigueira e Ladrido, 
ademais de ser declarado Humidal de Importancia internacional RAMSAR. 
  
Dentro dos límites deste espazo chegáronse a delimitar ata un total de 25 Unidades Ambientais, a maioría 
incluída no grupo UA100 Hábitats mariños e costeiros e no grupo UA800 Áreas urbanas e industriais, que 
contan cada unha cun total de 9 e 6 unidades diferentes, respectivamente.  
 
No que a hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE respecta, chegáronse a inventariar un total de 32 hábitats, 
dos cales 6 considéranse prioritarios (un 19%). O grupo mellor representado constitúeo o de  
Hábitats costeiros e vexetación halofítica , cun total de 12 hábitats, entre os que destaca a presenza do tipo 
prioritario Nat-2000 1150* Lagoas costeiras. Os seguintes grupos en orde de abundancia son os grupos 
Dunas Marítimas e Continentais e Formacións herbosas naturais e seminaturais, cada un con 5 tipos, 
acadando entre ambos os dous grupos 2 tipos prioritarios.  
 
A ZEPA Ría de Ortigueira e Ladrido é un lugar de relevancia ornítica por albergar un importante número de 
especies migratorias. Das 30 aves incluídas no Anexo I da DC 2009/147/CE pódense sinalar os seguintes 
taxons, Charadrius alexandrinus, Limosa lapponica, Philomachus pugnax, Sylvia undata. Entre as colonias 
de aves migratorias destacan as de Haematopus ostralegus, Numenius arquata, Limosa lapponica, Pluvialis 
squatarola e Tringanebularia. A ZEPA inclúe do mesmo modo unha variada fauna de vertebrados e 
invertebrados tipificados na DC 92/43/CEE, 12 especies no Anexo II e 15 no Anexo IV. 
 
O LIC Costa Ártabra se atopa situado entre Cabo Ortegal (Cariño) e a punta Sur da ría de Ferrol, 
configurada pola zona de Punta Coitelada (Ares). Atópase distribuído fundamentalmente en torno á franxa 
litoral, aínda que tamén inclúe zonas continentais de gran valor, como por exemplo os ecosistemas turfófilos 
da Serra da Capelada. Outros puntos resaltables poden ser diversos ecosistemas lacunares costeiros, como 
as Lagoas de Pantín, Doniños e A Frouxeira, e importantes ecosistemas dunares, como os de San Xurxo 
(Ferrol).  
 
Este Lugar de Importancia Comunitaria ocupa unha superficie de 7.546 ha, das cales unha parte posúe 
outras figuras de protección, dado que intersectar coa ZEPA Costa de Ferrolterra-Valdoviño(ES0000258), o 
Humidal Protexido Lagoa e Areal de Valdoviño, e inclúe ao Humidal de Importancia internacional  RAMSAR 
do mesmo nome.  
 
No que a información ambiental se refire, neste espazo rexistráronse 39 Unidades Ambientais diferentes, 
das que a maior parte pertence ao grupo UA100 Hábitats mariños e costeiros. Tamén é destacable a 
presenza de unidades do grupo UA800 Áreas urbanas e industriais, con 8 tipos, e la UA200 Humidais 
continentais, con 7 tipos de unidades diferentes. Tamén é digna de mención a identificación da unidade 
UA230 Turbeiras de cobertor, única en todo a área litoral.  
 
Neste espazo rexistrouse o maior número de hábitats do Anexo I de la DC 92/43/CEE de toda a Rede Natura 
2000 de Galicia, contando cun total de 47 tipos, dos cales 13 son prioritarios (un 27%). Destes, cabe destacar 
que o grupo con maior representatividade é o grupo de Hábitats costeiros e vexetación halofítica, con 11 
tipos diferentes, dos que só 1 é considerado prioritario, o tipo Nat-2000 1150 *Lagoas costeiras. Por outra 
banda, dos 7 hábitats presentes en Galicia do grupo de Dunas Marítimas e Continentais, todos eles foron 
identificados neste espazo, contándose con 2 tipos prioritarios neste conxunto.  
 
Tamén é destacable o elenco de hábitats neste espazo do grupo Turbeiras altas, turbeiras baixas e áreas 
lamacentas, que rexistra 8 tipos, 4 dos cales son prioritarios, constituíndo o máximo de hábitats do 
devandito grupo rexistrados nun espazo litoral, e entre os que é necesario citar a presenza o tipo Nat-2000 
7130 * Turbeiras de cobertor (activas). 
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No referente á flora e fauna do LIC Costa Ártabra destaca a presenza de 4 especies prioritarias de acordo coa 
DC 92/43/CEE, Centaurea borjae, Omphalodes littoralissubsp. gallaecica e as tartarugas mariñas Caretta 
caretta e Chelonia mydas, estas últimas preséntandose ocasionalmente. Cítanse así mesmo un total de 28 
taxons do Anexo II da DC 92/43/CEE e 35 do Anexo IV, como os pteridófitos Culcita macrocarpa, 
Vandenboschia speciosa e Woodwardia radicans, os lacértidos Iberolacerta monticola e Lacerta 
schreiberii,ou os mamíferos acuáticos Lutra lutra e Galemys Pyrenaicus. 
 
A ZEPA Costa de Ferrolterra – Valdoviño esténdese pola franxa litoral dos municipios de Ferrol, Narón e 
Valdoviño, ocupando unha superficie de 4.266 ha, repartidas de forma separada en dúas áreas: unha 
delimitada en torno a Doniños, San Xurxo, Cabo Prior e os Montes dá Lagoa, e unha segunda centrada en 
ala Lagoa e Praia de A Frouxeira. Ambas as dúas áreas comprenden unha importante proporción de augas 
mariñas.  
 
Esta Zona de Especial Protección para as Aves intersectar na súa delimitación co LIC Costa Ártabra 
(ES1110002), co Humidal Protexido Lagoa e Areal de Valovoviño, e co Humidal de Importancia internacional 
RAMSAR do mesmo nome. 
 
No que a información ambiental se refire, neste espazo rexistráronse 24 Unidades Ambientais diferentes, 
das que a maior parte pertence ao grupo UA100 Hábitats mariños e costeiros. Tamén é destacable a 
presenza de unidades do grupo UA800 Áreas urbanas e industriais, con 4 tipos, e a UA200 Humidais 
continentais , con 4 tipos de unidades diferentes.  
 
Este espazo rexistra un total de 37 hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE, dos que 10 son prioritarios (o 27%). 
Destes,  cabe destacar que o grupo con maior representatividade é o grupo de Hábitats costeiros e 
vexetación halofítica, con 12 tipos diferentes, dos que só 1 é considerado prioritario, o tipo Nat-2000 1150 * 
Lagoas costeiras.Por outra banda, dos 7 hábitats presentes en Galicia do grupo de Dunas Marítimas e 
Continentais, todos eles foron identificados neste espazo, contándose con 2 tipos prioritarios neste 
conxunto.  
 
A ZEPA Costa de Ferrolterra – Valdoviño é un lugar de paso para un grande número de aves migratorias, así 
como  zona de nidificación de interese. Nesta ZEPA poden observarse especies de aves de importancia, 
como Botaurus stellaris, Charadrius alexandrinus, Gavia arctica, Gavia immer ou Pluvialis apricaria, todas 
elas incluídas no Anexo I da DC 2009/147/CE. Tamén teñen interese as colonias migratorias de Arenaria 
interpres e Phalacrocorax aristotelis . Do mesmo xeito, cítanse na ZEPA Costa de Ferrolterra - Valodoviño 
outras especies de fauna incluídas nalgún Anexo da DC 92/43/CEE como os quirópteros Rhinolophus 
hipposideros ou Myotis myotis. 
 
O LIC Estaca de Bares sitúase en torno á zona costeira entre A Estaca de Bares e O Cabo de Bares, en 
territorios do municipio de Mañón, para prolongarse ata a Praia de San Antonio, en Céltigos (Ortigueira). 
Este LIC, de 852 ha de superficie, comprende dende a franxa eulitoral costeira ata medios estuarinos e 
matogueiras e rochedos siliceos costeiros.  
 
Neste Lugar de Importancia Comunitaria identificáronse ata un total de 20 unidades ambientais, das que a 
metade corresponden ao grupo UA100 Hábitats mariños e costeiros. Del resto, cabe destacar o número de 
unidades dos grupos UA800 Áreas urbanas e industriais e UA200 Humidais continentais, con 3 tipos cada un.  
 
No LIC Estaca de Bares identificáronse un total de 32 tipos de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE, dos que 
8 son prioritarios (un 25%). Destes, cabe destacar que o grupo con maior representatividade é o grupo de 
Hábitats costeiros e vexetación halofítica,con 11 tipos diferentes, o grupo Dunas marítimas e continentais, 
con 5 tipos (2 deles prioritarios), e o grupo Hábitats rochosos e covas, con 5 tipos.  
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No referente á flora e a fauna do LIC Estaca de Bares, este conta con 8 taxons incluídos no Anexo II da DC 
92/43/CEE, 11 no Anexo IV e 12 no Anexo I da DC 2009/147/CEE. Entre estas especies de interese 
comunitario cabe sinalar os lacértidos Iberolacerta monticola e Lacerta schreiberi, así como o gasterópodo 
Elona quimperiana, tamén se pode observar ocasionalmente a tartaruga mariña Caretta caretta, especie 
prioritaria. 
 
O LIC Xuvia-Castro articúlase en torno á unión dos ríos Grande de Xubia e Castro, que desaugan na Ría de 
Ferrol. Ademais, inclúe unha parte montañosa incluíndo a Serra do Forgoselo, importante macizo granítico 
sublitoral do Noroeste da provincia de A Coruña. Deste modo, este espazo ocupa unha superficie de 2.074 
ha, repartidas entre os municipios de Narón, Neda, San Sadurniño, Moeche, A Capela, As Somozas, As 
Pontes.  
 
Delimitáronse un conxunto de 26 Unidades Ambientais, das que 6 inclúense no grupo UA800 Áreas Urbanas 
e Industriais, e 4 inclúense nos grupos UA200  Humidais continentais e UA900 Viais e liñas de 
abastecemento. 
 
No que a hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE refírese, no LIC Xubia – Castro inventariáronse 20 hábitats, 
dos que 5 son prioritarios (25%). Cabe destacar a presenza de 5 hábitats do grupo Formacións herbosas 
naturais e seminaturais, 2 dos cales son prioritarios, Nat-2000 6220 * e Nat-2000 6230 *, destacando a 
presenza do segundo debido a que só está presente en 5 espazos de Humidais e Corredores Fluviais.  
 
Tamén o grupo de Turbeiras altas, turbeiras baixas e áreas lamacentas é representativo deste espazo, posto 
que se inclúen 4 tipos correspondentes aos complexos higro-turfófilos destas áreas do Noroeste Ibérico 
(Nat-2000 7110 *, 7120, 7140, 7150). Formando mosaicos no seo destes complexos atopan representacións 
de pequenas charcas vinculadas aos tipos Nat-2000 3130 e Nat-2000 3160, e hábitats prioritarios arbustivos 
como o Nat-2000 4020 *.  
 
No LIC Xubia-Castro atópanse os pteridófitos de interese comunitario Culcita macrocarpa e Woodwardia 
radicans. Así mesmo, outros 13 taxons máis deste LIC inclúense no Anexo II da DC 92/43/CEE, sinalando o 
lepidóptero Euphydryas aurinia ou o hérpeto Chioglossa lusitanica. O LIC Xubia-Castro tamén conta cun 
total de 10 especies no Anexo I da DC 2009/147/CE, citándose as rapaces Circus cyaneus e Circus pygargus. 
 
O LIC Serra do Xistral sitúase nas Serras Setentrionais da provincia de Lugo, describindo unha superficie de 
22.964 ha, na que se inclúen os municipios de Abadín, Vilalba, Xermade, As Pontes, Muras, Alfoz, 
Mondoñedo, O Valadouro, Ourol, Viveiro, Xove e Cervo. Estas serras inclúen as mellores representacións de 
ecosistemas turfófilos e queirogais húmidos de todo o NW Ibérico, constituíndo un dos escasos complexos 
de turbeiras de cobertor presentes no continente europeo.  
 
Este espazo inclúe un total de 18 Unidades Ambientais, das que 6 inclúense no grupo UA200 Humidais 
continentais, sendo este valor o máis alto alcanzado no grupo de Humidais e Corredores Fluviais. Outros 
grupos relevantes, aínda  que en menor medida, son o UA400 Bosques naturais e seminaturais,e o UA500 
Paisaxe rural tradicional, cada un con 3 representacións. Cabe destacar a        
baixa proporción alcanzada neste espazo polos grupos de unidades de carácter sinantrópico (UA800 e 
UA900), en contraste con espazos situados en zonas litorais-sublitorais ou en amplos vales interiores.  
 
No que respecta aos hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE, este espazo inclúe un total de 25 tipos, dos cales 
8 son prioritarios (un 32%), sendo este o maior número de hábitats prioritarios rexistrados nun espazo do 
grupo de Humidais e Corredores Fluviais. A maior parte dos hábitats pertence ao grupo Turbeiras altas, 
turbeiras baixas e áreas lamacentas, cun total de 6 tipos, o que, de acordo con parágrafos anteriores, 
constitúe o máximo deste grupo de espazos, e entre os que destaca a presenza do tipo prioritario Nat-2000 
7130 * Turbeiras de cobertor. Outros grupos ben representados son o de Formacións herbosas naturais e 
seminaturais e o de Bosques, con 5 tipos cada, un, e nos que cabe destacar a presenza dos tipos prioritarios 
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Nat-2000 6230 * ormacións herbáceas con Nardus,Nat-2000 9180 * Bosques de encostas, 
desprendementos e barrancos do Tilio-Acerione Nat-2000 91D0* 
Turbeiras boscosas.  
 
Entre a flora do LIC Serra do Xistral pódese sinalar a presenza de numerosos briófitos, incluíndo Sphagnum 
pylaesii como representante do Anexo II da DC 92/43/CEE. Outros taxons do grupo da flora incluídos nesa 
mesma categoría son os narcisos, Narcissus asturiensis e Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis. Do 
conxunto da herpetofauna de interese comunitario destacan os lacértidos berolacerta monticola e Lacerta 
schreiberii ou o endemismo do noroeste ibérico Chioglossa lusitanica. Cítanse ademais ata 12 especies 
incluída s no Anexo I da Directiva Aves, e ata 7 mamíferos recollidos no Anexo II da Directiva Hábitat, dos 
que 5 pertencen ao grupo de quirópteros. 
 
O LIC Fragas do Eume, atópase situado ao Norte da provincia de A Coruña, incluíndo o val do río Eume 
dende preto da súa cabeceira, ata pouco antes da súa desembocadura na Ría de Pontedeume.  
 
A súa delimitación non só restrínxese á porción fluvial, senón que tamén inclúense as ladeiras arboradas e os 
cumios arbustivos das inmediacións. Abrangue este espazo polo tanto unha superficie de 9.127 ha, 
repartidas entre os municipios de Cabanas, Pontedeume, A Capela, Monfero e As Pontes. Este espazo posúe 
outras figuras de protección, posto que foi declarado como Parque Natural das Fragas do Eume. 
  
O número de Unidades Ambientais delimitadas na cartografía preliminar ascende a un total de 23, das que 6 
inclúense no grupo UA800 Áreas urbanas e industriais. 
 
O número de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE inventariado no LIC Fragas do Eume ascende a un total 
de 22 tipos, dos que 7 considéranse prioritarios (un 32%). A maior parte destes inclúese no grupo  de 
Formacións herbosas naturais e seminaturais, con 5 tipos, dos que cabe destacar a presenza do tipo 
prioritario Nat-2000 6230 * Formacións herbáceas con Nardus.  
 
Outros grupos ben representados neste espazo son o deHábitats rochosos e covas e o de Bosques, cada un 
deles con 4 tipos, destacando a identificación do tipo prioritario Nat-2000 9180 * Bosques de encostas, 
desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion. Outros hábitats presentes neste LIC dos que cabe citar a súa 
presenza son o tipo prioritario Nat-2000 4020 * Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris eErica tetralix 
e o tipo prioritario Nat-2000 7110 * Turbeiras altas activas. 
  
A flora e a fauna do LIC Fragas do Eume inclúe 26 taxons do Anexo II da DC 92/43/CEE, entre elas os 
pteridófitos Culcita macrocarpa, Vandenboschia speciosa e Woodwardia radicans.  
 
Por outro lado, neste LIC cítanse un total de 34 taxons recollidos no Anexo IV da DC 92/43/CEE, como os 
lacértidos Iberolacerta monticola e Lacerta schreiberi,ou os quirópteros Myotis mystacina e Myotis myotis.  
 
O grupo de quirópteros ten unha representación moi importante contabilizándose máis de 15 especies neste 
espazo. Por último resaltar a presenza dun total de 12 especies de aves pertencentes ao Anexo I da DC 
2009/147/CE. 
 
O Parque Natural aínda carece do preceptivo Plan Reitor de Usos e Xestión, que é un dos factores que está a 
provocar controversia entre os propietarios das Fragas e a Administración.  
 
A falta de ordenamento e xestión  xera incertidume a hora de manter as actividades silvopastoris que 
tradicionalmente acollen estes lugares, polo que constitue unha necesidade para abordar o futuro. 
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3.1.3 Zonas de Montaña: 

 
Existe consenso entorno a idea de que os concellos con zonas de montaña teñen unhas dificultades 
engadidas para o seu desenvolvemento socioeconómico, polo que habitualmente esta característica é tida 
en conta a hora da convocatorias de axudas públicas, polo menos no que respecta ao sector primario 
(antigas indemnizacións compensatorias da PAC, por exemplo). Así, de cara a futuras ponderacións que a 
entidade determine, compre sinalar aos concellos incluídos na Relación de Zonas de Montaña de Galicia 
(apartados 3 e 4 do artigo 3 da Directiva 75/268/CEE; artigo 18 do Regulamento (CE) 1257/99; Directiva do 
Consello (86/466/CEE) do 14 de xullo de 1986). 
 
Que no ámbito da Asociación son os seguintes: A Capela, Cariño Cedeira, Cerdido, Mañón, Monfero, 
Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño e As Somozas. O que representa o 69,71% da 
superficie do conxunto do territorio. 
 

3.1.4 Zonas  de Costa: 

 
Dos 22 municipios que compoñen o ámbito territorial da Asociación, 14 están no litoral polo que forman 
parte dos GALP, ben do GALP Golfo Ártabro Norte (os concellos bañados polas rías de Ares e Ferrol), ben do 
GALP Mariña-Ortegal. Estes concellos suman unha superficie conxunta de 835,50 Qm2 o que representa 
algo mais da metade da superficie total, exactamente o 51,62%. 
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3.2 Análise sociodemográfica 
  

3.2.1 Distribución espacial da poboación, volume  e densidade ( ICC1, ICC3 e ICC4) 

 
En Galicia, dende os anos 1986 a 2005, a taxa de urbanización creceu a un ritmo máis rápido que a europea, 
de xeito que xa no ano 2005  o  setenta por cento da poboación galega era urbana. 
 
Pero, este forte  incremento da urbanización, non só se debe ao crecemento das cidades, se non tamén ao 
decrecemento das áreas rurais, xunto cunha crise demográfica xeneralizada do espazo rural, que ten graves 
consecuencias no envellecemento e no saldo negativo ou estancamento da poboación rural, no mellor dos 
casos. Uns feitos agravados polas peculiaridades do noso asentamento, como son a dispersión e a 
diseminación. 
 
As peculiaridades do asentamento da poboación no territorio de Galicia (ICC3), están definidas por 
EUROESTAT  en tres categorías,  a partir das Áreas Locais ( AL) referenciadas  á densidade de poboación 
(ICC4) e a poboación total (ICC1), Mapa1. 
 

 
 
Así as Zonas Densamente Poboadas (ZDP) son áreas locais de densidade superior a 500 habt./Qm2 e unha 
poboación total de ao menos 50.000 habitantes. 
 
As  Zonas Intermedias (ZIP) son AL cunha densidade superior a 100 habt./ Qm2  que teñen unha poboación 
total superior a 50.000 habt., ou que son adxacentes a unha ZDP . 
  
As  Zonas Pouco Poboadas (ZPP) son todas as demais. 
 
Indicadores  de Contexto Específicos: densidade (ICE04), superficie ocupada (ICE03) e grao de 
urbanización (ICE01) 
 
A poboación dos 22 concellos que conforman o GDR 24, sitúase nos 204.928 habitantes, segundo os datos 
do IGE 2014.  
 
Esta poboación ocupa unha extensión de 1.618,50 Qm2, cunha densidade de 126,6 habit./Qm2  bastante 
superior a de Galicia (92,90), pero inferior a da provincia de A Coruña(142,60). 
 
Pero si só considerásemos a poboación elixible do GDR24 para o Programa LEADER (100.1365 habt.) 
teriamos unha densidade de 61,87 hab./Qm2, dado que nas Bases Reguladoras de AGADER foron excluídas 
as entidades singulares de poboación  que superen os 6.000 habitantes na provincia de A Coruña e 
Pontevedra. 
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Ao analizar a táboa 1 datos 2014, podemos observar que o ICE04, sobre densidade e o ICE03 de porcentaxe 
de territorio ocupado,  reflicte unha certa diversidade na distribución da poboación.Así vemos que o  34,3% 
da poboación está nunha ZDP, que se corresponde co concello de Ferrol, e ocupa o 5,1% do territorio (ICE03). 
  
Que o 35,5% da poboación esta nunha ZIP, que se corresponde cos concellos de Narón, Neda, Fene, 
Cabanas, Mugardos e Ares, ocupando o 11% da superficie do GDR24. 
 
E que o 30,2% da poboación esta nunha ZPP, que se corresponde cos concellos de A Capela, 
Cariño,Cedeira,Cerdido, Mañón, Miño, Moeche, Monfero,Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes, S. 
Sadurniño, Somozas,Valdoviño e Vilarmaior, ocupando o 83,9% da superficie do GDR24. 
 
En definitiva, 1/3 da poboación habita zonas densamente poboadas ocupando 0 5% do territorio, outro terzo 
habita zonas intermedias ocupando o 11% do territorio, pero o ultimo terzo  vive en zonas pouco poboadas 
que ocupan case o 84% do territorio. 
 
Pódese concluír que  existe un gran desequilibrio na distribución da poboación, xa que 2/3 da poboación 
están concentradas no 16,1% da superficie do territorio, mentres que o restante 83,9% da superficie só é 
capaz de reter 1/3 da poboación total,  que ten un carácter nomeadamente   rural. 
 
Por elo obsérvanse grandes diferenzas, así 13 dos 22concellos, están por debaixo da media  de  densidade 
de Galicia, e algúns deles cuns valores que advirten do risco de despoboamento, como é o caso de Monfero, 
Mañón, Somozas,Cerdido ou A Capela. 
 
Esta situación de contrastes no asentamento da poboación, explícase por diversos factores que actúan de 
polo de atracción da poboación, un deles é que nos atopamos no entorno dunha das sete grandes cidades de 
Galicia, Ferrol, que exerce como polo de atracción do territorio norte da provincia.  
 
Outro factor é que contamos con 13 concellos no litoral costeiro que atraen poboación, así se explica a 
densidade de poboación do concello de Mugardos con 423 habt./Qm2, Ares con 313,72 ou Pontedeume con 
278,93habt/ Qm2. 
E, finalmente, un terceiro factor, que ten que ver co efecto chamada dos concellos limítrofes das grandes 
cidades, ou dos concellos con actividade industrial. 
 
No referido ao grao de urbanización, ICE01, a táboa 1 nos indica que a  Provincia de A Coruña suma 10.485 
entidades de poboación e 926 parroquias, e que Galicia conta cun total de 30.212 entidades singulares de 
poboación e  3.772 parroquias. 
 
Na mesma táboa, podemos ver a condición rural do GDR24, ao analizar o ICE01 sobre grao de urbanización 
a nivel municipal. 
 
Así, observamos un alto fraccionamento na distribución espacial da poboación, pois  aínda que só 
abrangue o 0,05% do territorio galego e o 0,20% da extensión provincial, conta con 3.161  entidades de 
poboación, que representan o 10,4%  e Galicia e o 30% da Provincia, e con 155 parroquias, que representa o 
16,7%  das parroquias da provincia de A Coruña e o 4%  das de Galicia. 
 
De tódolos concellos, o de Ortigueira, con 21 parroquias e 646 entidades de poboación é o que rexistra 
maior dispersión e diseminación no asentamento poboacional, ademais de ser o terceiro concello de menor 
densidade, con 28,53 habt./Qm2 . 
 
O segundo lugar do ranking de fraccionamento espacial e, por tanto, dispersión demográfica  corresponde 
ao concello de As Pontes de García Rodríguez con 250 entidades e 13 parroquias, seguido de Valdoviño con 
206 entidades  e 8  parroquias, e de Monfero con 192 entidades e 7 parroquias. 
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Esta distribución espacial é un hándicap para o desenvolvemento económico e a calidade de vida das 
persoas que habitan no territorio, xa que esixe un esforzo inversor de reequilibrio por parte das 
administracións públicas, co fin de garantir o acceso a prestación de servizos públicos e dotacións, en 
condicións de equidade e competitividade. 
 

Táboa 1 Distribución dos habitantes por parroquias, entidades de poboación e concellos  

  
Fonte: INE e IGE. Elaboración propia 

 

3.2.2 Evolución da poboación 

 
A táboa 2, ilustra a evolución da poboación do GDR24, nun período de 33  anos, dende 1981 ata 2014, 
destacando os datos por tramos de dez anos para a súa comparación.  
 
Así podemos constatar que o conxunto da poboación do GDR24, perde poboación de xeito continuado , 
acumulando no final dos tres decenios de referencia unha perda do 8,7% da poboación para o ano  2014, 
que se salda con 28.277 habitantes menos, que no inicio do período sinalado. 
 
Cabe destacar que a perda porcentual en períodos de 10 anos  é bastante constante, con valores que roldan 
entre os - 3%  e  -5%  puntos negativos, de maneira que aínda que o decenio 2001-2011, tivo un saldo de -2%, 
non evitou que a variación no ultimo decenio 2004-2014 presenta uns valores negativos de -4,38%  cun 
resultado  de   9.381 persoas menos. 
 
Por tanto,persiste a tendencia de perda de poboación, na liña do que sucede na maior parte dos concellos 
rurais de Galicia, si ben, neste caso o saldo de efectivos é  cinco veces menor que a media da provincia de A 
Coruña,  e catro veces menor que  a de Galicia. 
 
Nos dez últimos anos, só tres concellos aumentaron poboación,  Narón nun 15,03% , Miño nun 14,72%  e 
Ares nun 9,04%.  No lado oposto, atópanse os concellos que perden poboación, sendo Valdoviño o que 
menos poboación perde, un 0,85%, mentres que o concello de Ortigueira cede as maiores cifras  cun 23,41% , 
seguido e Mañón,Monfero, Cerdido e As Somozas.  
Esta dinámica  reclama unha urxente corrección dirixida a potenciar todas as cabeceiras comarcais, pois son 
un elemento clave para a planificación integrada do desenvolvemento territorial. 

POBOACIÓN ELEXIBLE PARROQUIAS EXTENSIÓN (QM2) DENSIDADE ENTIDADES POBOACIÓN HAB/ENTIDADE HAB/PARROQUIA 
ARE
S 

5.741 3 18,30 313,72 39 147,21 1.913,67 
CABANAS 3.294 7 30,20 109,07 57 57,79 470,57 
CAPELA, A 1.356 3 58,90 23,02 94 14,43 452,00 
CARIÑO 4.241 5 46,20 91,80 68 62,37 848,20 
CEDEIRA 7.147 7 85,40 83,69 161 44,39 1.021,00 
CERDIDO 1.249 3 52,90 23,61 97 12,88 416,33 

FEN
E 

13.498 8 26,30 513,23 139 97,11 1.687,25 
FERROL 7.661 12 82,60 92,75 59 129,85 638,42 
MAÑÓ
N 

1.455 5 82,10 17,72 143 10,17 291,00 
MIÑO 5.838 8 33,30 175,32 79 73,90 729,75 

MOECHE 1.303 5 48,50 26,87 127 10,26 260,60 
MONFER
O 

2.089 7 173,30 12,05 192 10,88 298,43 
MUGARDOS 5.417 4 12,80 423,20 15 361,13 1.354,25 

NARÓN 6.513 7 67,00 97,21 152 42,85 930,43 
NEDA 5.327 4 23,80 223,82 88 60,53 1.331,75 

ORTIGUEIRA 5.997 21 210,20 28,53 646 9,28 285,57 
PONTEDEUME 8.117 8 29,10 278,93 78 104,06 1.014,63 
PONTES, AS 1.631 13 248,70 6,56 250 6,52 125,46 

SAN SADURNIÑO 3.019 7 99,70 30,28 227 13,30 431,29 
SOMOZAS, AS 1.211 4 70,90 17,08 150 8,07 302,75 
VALDOVIÑO 6.796 8 88,20 77,05 206 32,99 849,50 
VILARMAIOR 1.236 6 30,10 41,06 94 13,15 206,00 
SEITURA22 100.136 155 1.618,50 61,87 3.161 31,68 646,04 
A CORUÑA 1.132.735 926 7.943,44 142,60 10.485 108,03 1.223,26 

GALICIA 2.748.695 3.772 29.587,67 92,90 30.212 90,98 728,71 
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Táboa 2 .Evolución da poboación no territorio Seitura22 dende o 1981 ao 2014: 

1981 1991 2001 2004 2011 2014 VAR 04-14 %

Ares 4.708 4.511 4.918 5.265 5.801 5.741 476 9,04

Cabanas 3.528 3.074 3.292 3.368 3.346 3.294 -74 -2,20

Capela, A 3.244 1.741 1.559 1.526 1.386 1.356 -170 -11,14

Cariño - 5.514 4.967 4.798 4.474 4.241 -557 -11,61

Cedeira 8.074 7.673 7.595 7.477 7.338 7.147 -330 -4,41

Cerdido 2.195 1.908 1.638 1.558 1.328 1.249 -309 -19,83

Fene 15.097 14.989 14.690 14.485 13.902 13.498 -987 -6,81

Ferrol 87.691 83.045 80.347 77.859 72.963 70.389 -7.470 -9,59

Mañón 2.976 2.242 1.921 1.830 1.589 1.455 -375 -20,49

Miño 5.476 5.074 4.986 5.089 5.760 5.838 749 14,72

Moeche 2.088 1.763 1.536 1.461 1.363 1.303 -158 -10,81

Monfero 3.587 3.008 2.639 2.490 2.178 2.089 -401 -16,10

Mugardos 7.079 6.668 5.921 5.612 5.481 5.417 -195 -3,47

Narón 29.152 31.594 29.466 34.404 38.910 39.574 5.170 15,03

Neda 6.935 6.456 6.155 5.804 5.442 5.327 -477 -8,22

Ortigueira 16.443 9.925 8.397 7.830 6.956 5.997 -1.833 -23,41

Pontedeume 8.408 8.817 8.912 8.694 8.342 8.117 -577 -6,64

Pontes, As 11.158 13.350 12.440 11.911 11.139 10.634 -1.277 -10,72

San Sadurniño 4.398 3.781 3.389 3.229 3.099 3.019 -210 -6,50

Somozas, As 2.004 1.682 1.449 1.403 1.306 1.211 -192 -13,68

Valdoviño 7.035 7.008 6.795 6.854 6.926 6.796 -58 -0,85

Vilarmaior 1.929 1.448 1.398 1.362 1.273 1.236 -126 -9,25

SEITURA22 233.205 225.271 214.410 214.309 210.302 204.928 -9.381 -4,38

A CORUÑA 1.093.121 1.096.966 1.108.002 1.121.344 1.147.124 1.132.735 11.391 1,02

GALICIA 2.811.912 2.731.669 2.732.926 2.750.985 2.795.422 2.748.695 -2.290 -0,08  
Fonte: INE e IGE. Elaboración propia. 

 
 
Para explicar, máis polo miúdo, as circunstancias que inciden na dinámica demográfica analízanse, na táboa 
3, os datos referidos ao crecemento vexetativo da poboación, movemento natural, así como o saldo 
migratorio do ano 2014.  
 
Neste aspecto, pódese concluír que os movementos naturais da poboación no territorio do GDR24, reflicten 
unha zona afectada por unha forte regresión demográfica, cunha taxa de crecemento vexetativo negativa 
en todos os concellos do territorio, e unha taxa media ( -5,99%) que supera con creces a media provincial  
( -3,75%) e autonómica ( -3,36%). 
 
Na análise por concellos atopamos  diferenzas substanciais, así vemos  que Moeche (-17,65%) e Ortigueira (-
15,01%) encabezan a regresión demográfica, mentres  que Narón cun -0,93% case mantén a poboación e os 
concellos de Miño (-2,06%) e As Pontes ( -2,73%) teñen mellores ratios  que as medias provincial e  galega. 
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Táboa 3 . Movementos naturais da poboación no territorio Seitura22 2014: 

NACEMENTOS TAXA NATALIDADE DEFUNCIÓNS TAXA MORTALIDADE SALDO VEXETATIVO TAXA CRECTO. VEXETATIVO SALDO MIGRATORIO

Ares 37 6,44 68 11,84 -31 -5,40 32

Cabanas 17 5,16 49 14,88 -32 -9,71 39

Capela, A 8 5,90 25 18,44 -17 -12,54 -2

Cariño 11 2,59 53 12,50 -42 -9,90 -34

Cedeira 45 6,30 102 14,27 -57 -7,98 -3

Cerdido 6 4,80 22 17,61 -16 -12,81 -2

Fene 74 5,48 148 10,96 -74 -5,48 -37

Ferrol 420 5,97 883 12,54 -463 -6,58 -133

Mañón 10 6,87 27 18,56 -17 -11,68 24

Miño 38 6,51 50 8,56 -12 -2,06 61

Moeche 5 3,84 28 21,49 -23 -17,65 -31

Monfero 7 3,35 38 18,19 -31 -14,84 -22

Mugardos 30 5,54 76 14,03 -46 -8,49 1

Narón 338 8,54 375 9,48 -37 -0,93 76

Neda 30 5,63 77 14,45 -47 -8,82 -22

Ortigueira 20 3,34 110 18,34 -90 -15,01 -11

Pontedeume 57 7,02 108 13,31 -51 -6,28 -38

Pontes, As 80 7,52 109 10,25 -29 -2,73 -98

San Sadurniño 25 8,28 44 14,57 -19 -6,29 15

Somozas, As 5 4,13 17 14,04 -12 -9,91 -8

Valdoviño 35 5,15 106 15,60 -71 -10,45 29

Vilarmaior 8 6,47 18 14,56 -10 -8,09 7

SEITURA22 1.306 6,37 2.533 12,36 -1.227 -5,99 -157

A CORUÑA 8.228 7,26 12.036 10,63 -3.808 -3,36 2.379

GALICIA 19.630 7,14 29.929 10,89 -10.299 -3,75 3.324  
Fonte: INE e IGE. Movementos naturais de poboación. Elaboración propia. 
 

No referido ao movemento natural da poboación vemos unha taxa de natalidade case un punto inferior á 
media da Provincia e de Galicia o que nos indica un maior descenso da fecundidade e unha menor 
capacidade de reposición demográfica. 
 
A taxa de mortalidade e o dobre que a de natalidade e incluso supera en máis dun punto a da provincia e de 
Galicia, síntoma claro de poboación envellecida. 
 
O saldo migratorio recolle o resultado das baixas e altas de poboación que se producen en cada concello 
debido a cambios de residencia. O resultado do traslado da poboación é negativo ( -157), de xeito que trece 
dos 22 concellos amosan un saldo negativo, sendo a  principal preferencia o desprazamento interno entre 
concellos limítrofes. 
 
Tamén aquí,  hai diferenzas entre concellos, por unha banda destaca o concello de Ferrol que presenta o  
saldo migratorio negativo  mais alto do ámbito do GDR24 (-133) e, no polo oposto, atópase  Narón cun saldo 
positivo de +76, seguido de Miño con +61, A Capela con +39, Ares con +31, Valdoviño con +29 , e San 
Sadurniño con +15.   
 

3.2.3 Estrutura Demográfica (ICC2).Indices de envellecemento e dependencia. 

 
 
O territorio do GDR24 “Seitura22” conta con 204.928 habitantes segundo a Revisión do Padrón Municipal 
do ano 2014, que representa o 7,4 % da poboación galega.  
 
Para facer unha primeira aproximación das características demográfica observaremos a pirámide de 
poboación dos seguintes  gráficos nº 1  e  nº 2.  
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Estrutura por sexos e idades 

Gráfico 1 . Pirámide de Poboación  Gráfico 2 . Poboación por sexos e idades 

  
                     Fonte: IGE, Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2014. Elaboración propia 

 
O análise de indicadores de idade e de sexo, resulta de interese por seren aspectos de grande relevancia e 
significado dende o punto de vista demográfico e socioeconómico, que precisan ser tidos en conta para 
abordar o desenvolvemento territorial. 
 
Trátase dunha pirámide de poboación regresiva que coincide  coa dinámina da poboación de Galicia, de 
continuado envellecemento. Amosa un ensanchamento progresivo da zona media que se corresponde co 
rango etáreo de actividade laboral, entre 0s 30 e 65 anos,  e un acusado estreitamento nas cohortes entre 15 
e 25 anos de xente moza, que reflicte o desplome da fecundidade. 
 
Na parte superior, vese o importante peso da poboación maior de 70 anos, que reflicte  unha alta esperanza 
de vida, propia dun país desenvolvido, cun claro predominio da poboación feminina que presenta un maior 
nivel de supervivencia. 
 

Táboa 4 .Poboación por  grupos de idade e sexos. Índices de dependencia e envellecemento. 

Menos de 16 16-64 Máis de 64 TOTAL Menos de 16 16-64 Máis de 64 TOTAL Dependencia Envellecemento

Ares 339 1.890 616 2.845 335 1.774 787 2.896 57 162,8

Cabanas 193 1.062 361 1.616 170 995 513 1.678 56 171,5

Capela, A 70 416 184 670 68 393 225 686 66,3 245,6

Cariño 206 1.298 592 2.096 187 1.204 754 2.145 67,1 278,9

Cedeira 417 2.283 884 3.584 352 2.098 1.113 3.563 61,6 204,9

Cerdido 49 358 197 604 44 325 275 644 81 352,8

Fene 738 4.207 1.504 6.449 754 4.290 2.005 7.049 57,9 190,4

Ferrol 4.327 21.260 7.177 32.764 3.971 22.369 10.925 37.265 57,8 173

Mañón 44 436 226 706 41 371 337 749 84,5 470,2

Miño 428 1.835 635 2.898 370 1.816 754 2.940 61,8 136,3

Moeche 41 381 190 612 60 357 274 691 77,2 335,4

Monfero 72 665 329 1.066 72 549 402 1.023 69,2 426,4

Mugardos 274 1.724 619 2.617 307 1.638 855 2.800 59,4 212

Narón 3.043 12.906 3.260 19.209 2.863 13.183 4.319 20.365 50,2 108,9

Neda 283 1.672 653 2.608 253 1.573 893 2.719 61,7 235,1

Ortigueira 204 1.709 942 2.855 187 1.691 1.264 3.142 73,5 336,6

Pontedeume 492 2.607 789 3.888 471 2.637 1.122 4.230 51,5 148,3

Pontes, As 521 3.731 991 5.243 531 3.612 1.248 5.391 42,5 157,2

San Sadurniño 130 937 427 1.494 146 877 502 1.525 67,8 266,7

Somozas, As 58 407 147 612 40 361 198 599 61,8 315,3

Valdoviño 345 2.088 887 3.320 368 2.053 1.055 3.476 62,4 233,2

Vilarmaior 62 407 170 639 38 337 222 597 67,1 340,9

SEITURA22 12.336 64.279 21.780 98.395 11.628 64.503 30.042 106.173 63,44 250,11

%POBOACIÓN 12,54% 65,33% 22,14% 100 10,95% 60,75% 28,30% 100

A CORUÑA 74.801 360.417 108.857 544.075 70.426 367.545 150.689 588.660 53,9 144,1

GALICIA 179.022 873.633 273.002 1.325.657 168.678 879.317 375.043 1.423.038 55,1 149,3

HOMES MULLERES ÍNDICES

 
Fonte: IGE, Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2014. Elaboración propia 

 
Os datos da táboa 4, veñen desagregados por sexo, dado que  nos indicadores de estrutura as proporcións  
deben calcularse sobre 0 total do propio sexo.  
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Así vemos que, aínda que a porcentaxe de mulleres maduras é 5 puntos menor que a dos homes, a  
porcentaxe de mulleres maiores de 65 anos é seis puntos máis que a dos homes, en coherencia coa maior 
esperanza de vida feminina. 
 
No conxunto do GDR24, a porcentaxe de poboación  moza, é dicir o índice de xuventude, non chega ao 
33%, se non que está no 11,6%, é dicir menos da metade do que sería unha poboación ben estruturada con 
capacidade de reposición. 
 
Do mesmo modo, o índice de madurez, e dicir a porcentaxe de poboación de 16 a 64 anos, acada o 62,92%, 
é dicir, supera no dobre dos valores que sería razoables para unha poboación ben estruturada. 
 
 A poboación anciá presenta índices superiores aos da provincia e de Galicia, tanto para os homes como para 
as mulleres, por tanto podemos considerar que o índice xeracional de anciáns, presenta no GDR24, unha 
situación de desvantaxe fronte a Provincia e a Galicia, dado que se conta cun menor número de persoas 
adultas para facerse cargo das persoas de 64 anos e mais, o que implica unha maior carga de coidados a 
sumir por un menor número de persoas. 
 
Tamén constatamos unha alta taxa de envellecemento (250,1%), que supera a media da Provincia e de 
Galicia en máis de 100 puntos.  
 
Esta circunstancia, ten como factor positivo unha grande  esperanza de vida, pero amosa na faciana 
negativa, xa que evidencia unha alta taxa de dependencia do 63,44%, superior a media da Provincia e de 
Galicia, en máis de 9 e de 8 puntos, respectivamente. 
  
Se analizamos a situación individualizada dos concellos atopamos que 9 dos 22 concellos superan con creces 
a taxa media de envellecemento e de dependencia do GDR24 , sendo Mañón o concello que ten maiores 
porcentaxes e As Pontes o concello con  porcentaxes de dependencia menores, un 42,5%. 
 
Indicadores  de Contexto Específicos: desagregación da estrutura demográfica, poboación menor de 16, 
maior de 16,  e maior de 64,  en relación as ZDP,ZIP e ZPP (ICEs 02) 
 
Os Indicadores de Contexto Específico (ICEs 02) respecto da estrutura da poboación, en función do tipo de 
zona poboacional, nos permiten facer comparacións para calibrar o grao de desequilibrio interno do GDR24. 
 
Así, en base a información da táboa 4,  confeccionada a partir da Revisión do Padrón  Municipal de 
Habitantes 2014, do IGE, podemos dicir: 
 

1. Que no único concello caracterizado como ZDP( Ferrol) a porcentaxe de menores de 16 anos é do 
11,8%, que a porcentaxe de poboación madura, con rangos de idade entre 16 e 64 representa o 
62,3%, e que a porcentaxe de maiores de 64 representa o 25,8%.    

2. Que nos concellos denominados ZIP, a porcentaxe de menores de 16 anos é do 13,1%, que a 
porcentaxe de poboación madura representa o 64,3%, e que a porcentaxe de maiores de 64 
representa o 22,4%.    

3. Que nos concellos denominados ZPP, a porcentaxe de menores de 16 anos é do 9,9%, que a 
porcentaxe de poboación madura representa o 61,9%, e que a porcentaxe de maiores de 64 
representa o 28,1%.    

 
Todo elo, constata que, si ben as tres zonas do GDR24 están mal estruturadas demograficamente cunha 
forte carga para as cohortes produtivas, a situación é peor nas zonas menos poboadas e máis rurais, que 
teñen o menor índice de xuventude e a maior taxa de xente anciá.  
 
Esta situación vai esixir que as previsións orzamentarias en educación, sanidade, pensións e outros custes 
sociais, se deban axustar  para poder atender, en ratios de calidade, as demandas da poboación evitando  

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensiones
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que recaian exclusivamente no entorno social e familiar, de xeito que se produza aínda mais penuria e 
desigualdade no territorio.  

Pois certamente, dado que a maior supervivencia non leva aparellada a ausencia de enfermidade ou 
discapacidade, resulta de especial interese abordar actuacións para mellorar as expectativas de saúde da 
poboación,  con programas de acompañamento da xente maior, co obxecto de darlle vida aos anos e   
garantir a calidade de vida. 

  

3.2.4 Grao de Instrución da poboación  

 
Esta variable nos permite complementar as análises cuantitativas e informar sobre a capacitación e 
competitividade dos recursos humanos do territorio. 
 
Os datos da táboa 5 relativos aos estudos realizados, poñen de manifesto a desequilibrada estrutura da 
poboación destes concellos, cunha media de idade moi elevada que explica a existencia do 37% da 
poboación con escasa escolarización. 
 
Non obstante, os datos amosan uns estándares de instrución, similares e/ou superiores a media da provincia 
e de  Galicia. Así acontece no referido as titulacións de bacharelato elemental e superior, de FPI e FPII , de 
diplomaturas e licenciaturas. 
 
Na análise por concellos cabe a Narón na porcentaxe de poboación con estudos de FPI, A Capela na 
porcentaxe de estudos de FPII, Ferrol, Pontedeume, Ares, Cabanas e As Pontes na porcentaxe de estudos de 
diplomatura,  e a Ferrol, Pontedeume, Cabanas e Ares na porcentaxe de estudos de licenciatura. 
 
 

Táboa 5 Distribución da poboación maior de 16 anos segundo estudios de 2001. En %. 
%NON LEE/ESCRIBE %>5 ANOS ESCOLARIZ % SEN COMP. BACH. ELEM. % BACH. ELEM. % BACH. SUP % FPI % FPII % DIPLOM. %LICENC. % DOUTOR

Ares 1,40% 6,77% 26,54% 24,36% 10,41% 4,27% 5,35% 5,45% 4,43% 0,41%

Cabanas 1,28% 5,92% 31,90% 20,05% 8,48% 3,74% 7,08% 5,26% 5,47% 0,15%

Capela, A 1,92% 10,46% 42,40% 10,71% 5,32% 3,08% 8,60% 4,43% 2,12% 0,00%

Cariño 2,03% 8,90% 40,69% 17,17% 6,83% 2,66% 3,95% 2,44% 2,62% 0,10%

Cedeira 1,91% 20,51% 22,46% 19,41% 8,35% 3,42% 5,13% 3,79% 2,62% 0,12%

Cerdido 5,49% 28,57% 24,79% 16,48% 3,48% 3,48% 2,99% 0,98% 0,92% 0,06%

Fene 1,25% 12,42% 24,52% 20,35% 11,42% 4,01% 5,99% 4,67% 3,35% 0,13%

Ferrol 0,84% 6,89% 19,49% 24,41% 12,41% 3,46% 4,73% 6,61% 6,16% 0,31%

Mañón 3,18% 6,98% 35,40% 25,56% 8,02% 1,72% 3,75% 2,60% 1,93% 0,10%

Miño 1,20% 11,61% 23,06% 23,67% 10,51% 3,27% 6,10% 3,67% 3,97% 0,16%

Moeche 2,41% 42,06% 19,79% 12,43% 3,91% 2,15% 2,47% 1,17% 1,63% 0,07%

Monfero 3,60% 33,88% 30,62% 7,88% 3,07% 2,99% 2,58% 2,27% 0,68% 0,04%

Mugardos 1,20% 7,13% 34,05% 20,57% 8,85% 3,28% 5,08% 4,17% 2,48% 0,15%

Narón 1,86% 14,96% 24,49% 25,90% 10,16% 5,40% 5,52% 4,07% 2,77% 0,12%

Neda 2,06% 17,14% 27,18% 19,35% 8,07% 2,55% 4,40% 3,70% 2,57% 0,08%

Ortigueira 1,54% 23,85% 24,52% 17,32% 10,65% 1,12% 3,00% 2,52% 2,61% 0,06%

Pontedeume 0,92% 6,27% 22,94% 22,83% 11,02% 3,20% 5,72% 5,80% 4,66% 0,17%

Pontes, As 1,37% 10,02% 21,20% 22,94% 12,27% 3,91% 5,79% 5,03% 3,25% 0,10%

San Sadurniño 3,42% 31,78% 21,04% 14,55% 5,10% 2,15% 4,04% 2,57% 1,62% 0,03%

Somozas, As 6,28% 41,82% 15,87% 13,66% 2,97% 2,55% 3,52% 0,90% 1,17% 0,00%

Valdoviño 2,71% 12,83% 35,29% 18,32% 7,77% 3,37% 4,50% 2,84% 3,05% 0,12%

Vilarmaior 1,07% 6,65% 43,99% 19,10% 6,58% 1,93% 4,65% 2,79% 2,15% 0,00%

SEITURA22 1,46% 11,71% 23,76% 22,33% 10,55% 3,58% 4,98% 4,95% 4,18% 0,19%

A CORUÑA 1,76% 12,54% 21,31% 22,17% 10,18% 3,13% 4,45% 4,95% 5,10% 0,40%

GALICIA 1,75% 13,95% 22,73% 21,43% 9,61% 2,85% 3,94% 4,60% 4,28% 0,29%  
Fonte: IGE, Censo de Poboación e Vivendas 2001. Elaboración propia 
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3.2.5 Indicadores de calidade de vida (ICC8) 

 
A calidade de vida dun territorio é a suma dunha serie de factores, como as dotacións sanitarias, educativas, 
a presenza de servizos comerciais, ou  existencia de transportes públicos entre outros.. Estes factores non só 
teñen importancia á hora de coñecer como están de cubertas ás necesidades dos habitantes dun territorio, 
se non tamén á hora de realizar unha planificación para o desenvolvemento dese territorio e de coñecer as 
potencialidades do mesmo de cara a atraer nova poboación, inversións, turismo e demais.  
 
En definitiva, é un dos elementos claves do atractivo dun territorio e polo tanto unha das bases sobre as que 
construír o futuro común dos axentes dese territorio.  
 
Á hora de avaliar a calidade de vida do territorio referirémonos tanto á parte cuantitativa, referida ás 
dotacións existentes, como á cualitativa, en canto ao grao de satisfacción percibido polos usuarios destas 
dotacións.  Por outra banda existen outros indicadores de carácter económico que nos van indicar os niveis 
de pobreza e de risco de exclusión que sofre parte da poboación. 

3.2.5.1 Dotacións das vivendas 
 
Polo que respecta á electrificación é case total. Se ben existen casos, nas zonas máis rurais que 
experimentan constantes caídas de tensión e diversas dificultades no subministro, que en moitas ocasións 
resultan altamente problemáticas, especialmente cando existen actividades económicas como explotacións 
agrarias ou turismo rural. Polo que esta cuestión é recorrente nas mesas sectoriais. 
 
A maioría dos fogares dispoñen de auga corrente, os que carecen de abastecemento público teñen acceso a 
algún tipo de abastecemento privado. A cuestión do saneamento e depuración é máis delicada, existindo 
certas deficiencias en este aspecto. 

 
Táboa 6 : Vivendas familiares. Áreas. Principais resultados. Ano 2010. 

Fogares nos que os 

gastos totais da vivenda 

supoñen unha carga 

pesada

Vivendas con 

recollida 

selectiva de lixo

Fogares que 

manifestan residir 

en vivendas sen 

problemas

Vivendas que 

dispoñen de 

coche

Vivendas con 

conexión a 

internet 

Ferrol-Eume-Ortegal 53,34 88,66 46,96 77,57 45,88

A Coruña 59,17 81,43 45,16 78,58 46,05

Galicia 58,98 78,53 50,21 77,51 41,81  
FONTE: IGE. Enquisa estrutural a fogares 

 

3.2.5.2 Indicadores económicos 
 
A efectos metodolóxicos estes indicadores vanse utilizar en agregados da área xeográfica Eume-Ferrol-
Ortegal, dado que non existen datos recentes desagregados por concellos, quedan así excluídos os concellos 
de Miño e Vilarmaior ante a imposibilidade de atopar datos estatísticos para estes concellos. 
 

3.2.5.2.1 Índice  GINI 

 
Segundo a  Enquisa estrutural a fogares na táboa 1 podemos observar como na área xeográfica de Eume-
Ferrol-Ortegal existen uns ingresos medios por fogar menores aos da provincia da Coruña e ao conxunto de 
Galicia, cunha evolución negativa entre os anos 2.007 e 2.014 do 0,01%.  
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Táboa 7 : Ingreso medio mensual por fogar e Índice GINI. 

 

  
Ingreso medio mensual 

por fogar 
ÍNDICE GINI 

  2007 2014 2007 2014 

Ferrol-Eume-
Ortegal 1926 1903 0,275 0,283 

A Coruña 2131 2015 0,271 0,279 

Galicia 2026 1915 0,252 0,263 

                                                                FONTE: IGE. Enquisa estrutural a fogares 
 

Se atendemos á distribución da riqueza (índice Gini),táboa 7, observamos que a área xeográfica de Eume-
Ferrol-Ortegal presenta un mellor reparto da riqueza que o conxunto provincial e galego, aínda que 
tendendo no período estudado, 2.007-2.014, a unha maior concentración. 
 

3.2.5.2.2  Ingresos por prestacións 

 
Táboa 8 : Fogares nos que os ingresos por prestacións representan máis dun 50%, 

  75% 0u 100% do total dos seus ingresos. 
 

  Máis dun 50% Máis dun 75% O 100% 

  2007 2014 2007 2014 2007 2014 

Ferrol-Eume-
Ortegal 47,64 52,9 37,15 44,74 32,92 39,97 

A Coruña 35,19 42,48 27,14 35,2 24,12 30,14 

Galicia 37,02 44,62 29,89 36,88 27,02 32,12 

FONTE: IGE. Enquisa estrutural a fogares 

 

En relación a número de fogares en que todos os seus ingresos, excluídos os xuros bancarios, proveñen de 
prestacións, atopámonos con que en 2.014 a área xeográfica de Eume-Ferrol-Ortegal presenta unha taxa 
moi superior á da provincia e á do conxunto de Galicia, exactamente un 9,83% e un 7,85% respectivamente.  
 
Ademais o incremento experimentado por este tipo de fogares no período 2.007-2.014 foi do 7,05%, 
superior tamén ao incremento experimentado a nivel provincial e galego. 
 
Estes datos preséntanos un panorama territorial con importante dependencia das prestacións públicas e con 
ingresos por fogar inferiores aos contextos económicos mais próximos.  
 

3.2.5.2.3 Dificultade para chegar a fin de mes 

 
Táboa 9 : Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes. Porcentaxe. 

 

  2007 2014 

  

Con 
facilidade 
ou moita 
facilidade 

Con 
dificultade 

Con moita 
dificultade 

Con 
facilidade ou 
moita 
facilidade 

Con 
dificultade 

Con moita 
dificultade 

Ferrol-Eume-Ortegal 43,5 38,54 17,95 43,64 44,43 11,93 

A Coruña 37,13 45,44 17,43 42,79 43,26 13,95 

Galicia 33,99 46,82 19,19 42,13 44,88 12,98 

FONTE: IGE. Enquisa estrutural a fogares 
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3.2.5.2.4 Indicador municipal de renda dos fogares 

 
A distribución da renda é un dos factores determinantes do nivel de vida, e exerce moita influencia na 
poboación provocando un  efecto  chamada, si ben a evolución da renda por habitante, depende da 
evolución da renda dispoñible bruta e do comportamento da evolución da poboación. 
 
 

Táboa 10 .Renda dispoñible Bruta e Indicador Municipal Renda dos Fogares. 

2000 2004 2009 VAR (09/00) 2000 2004 2009 VAR (09/00)

Ares 8.139,30 10.072,10 14.841,28 6.701,98 90,13 89,49 99,17 9,04

Cabanas 10.109,54 12.507,12 17.210,38 7.100,84 111,95 111,13 115,00 3,05

Capela, A 8.541,54 12.062,50 15.581,69 7.040,15 94,59 107,18 104,12 9,53

Cariño 7.312,07 9.195,27 12.085,09 4.773,02 80,97 81,70 80,75 -0,22

Cedeira 8.465,09 10.590,50 13.911,81 5.446,72 93,74 94,10 92,96 -0,78

Cerdido 6.099,82 7.900,65 12.327,23 6.227,41 67,55 70,20 82,37 14,82

Fene 8.503,48 10.779,27 14.883,64 6.380,16 94,17 95,78 99,45 5,29

Ferrol 9.440,61 11.948,16 15.992,77 6.552,16 104,54 106,16 106,86 2,32

Mañón 7.354,43 9.529,44 12.122,21 4.767,78 81,44 84,67 81,00 -0,44

Miño 8.360,59 10.427,94 15.356,23 6.995,64 92,58 92,66 102,61 10,03

Moeche 7.375,73 9.219,79 12.909,86 5.534,13 81,68 81,92 86,26 4,59

Monfero 7.808,40 11.083,91 13.810,94 6.002,54 86,47 98,48 92,29 5,82

Mugardos 7.996,47 10.330,07 14.115,65 6.119,18 88,55 91,79 94,32 5,77

Narón 9.158,28 10.028,65 13.899,62 4.741,34 101,42 89,11 92,88 -8,54

Neda 8.145,12 10.456,11 15.288,98 7.143,86 90,20 92,91 102,16 11,97

Ortigueira 7.712,36 10.205,95 14.561,69 6.849,33 85,40 90,68 97,30 11,90

Pontedeume 8.630,00 11.095,28 15.410,14 6.780,14 95,57 98,58 102,97 7,41

Pontes, As 9.443,99 12.444,56 16.930,27 7.486,28 104,58 110,57 113,13 8,55

San Sadurniño 8.048,70 10.135,78 13.896,42 5.847,72 89,13 90,06 92,86 3,73

Somozas, As 7.952,77 10.115,86 14.639,50 6.686,73 88,07 89,88 97,82 9,76

Valdoviño 7.842,19 9.943,97 14.136,67 6.294,48 86,84 88,36 94,46 7,62

Vilarmaior 7.240,05 9.700,67 13.181,17 5.941,12 80,17 86,19 88,08 7,90

SEITURA22 8.167,30 10.444,25 14.413,33 6.246,03 90,44 92,80 96,31 5,87

Galicia 9.030,39 11.254,56 14.965,44 5.935,05 100,00 100,00 100,00

Renda dispoñible bruta Indicador municipal da renda dos fogares

 
FONTE: elaboración propia a partir de IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos. Unidade= Euros/Habitante 
 

A renda dispoñible bruta mide a cantidade de ingresos que dispoñen as persoas residentes nun territorio 
para destinalos ao consumo e aforro, mentres que o indicador municipal de renda sinala a capacidade 
adquisitiva dos fogares nun concello determinado. 
 
A  provincia de A Coruña é a única que, ao longo do período analizado, se sitúa por riba da  media galega de 
renda, sendo a provincia de maior renda dispoñible por habitante ( IGE serie 2000-2008). 
 
O resultado da comparativa 2000/2009 da renda dispoñible bruta, amosa unha progresiva mellora da 
capacidade adquisitiva das persoas, ao igual que acontece coa media da renda dispoñible para Galicia  neste 
período, si ben a media do territorio GDR24  esta  4,7 puntos por debaixo.  
 
Neste indicador existen diferenzas dentro do territorio, xa que o  27 % dos concellos, seis dos 22, perden no 
2009 ,valores de renda respecto do ano 2000, como acontece no caso dos concellos de Cariño, 
Cedeira,Mañón,Moeche, Narón e San sadurniño. 
 
No lado oposto atópase o concello de As Pontes co maior crecemento neste indicador, seguido de Neda, 
Cabanas, A Capela,  Miño, Ortigueira, Pontedeume, Ares, As Somozas, Ferrol,Fene, Valdoviño, Cerdido, 
Mugardos,Monfero, Vilarmaior,nun orden de maior a menor renda dispoñible bruta.   
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Respecto ao o indicador municipal  de renda dos fogares,  para o ano 2009, podemos dicir que o GDR24 
dispón dunha renda dos fogares inferior á galega,  distanciada da mesma, en case 4 puntos menos. 
 
E incluso se comproba que,  na variación dos valores de renda municipal entre os anos 2000 e 2009, catro 
concellos evolucionaron negativamente perdendo capacidade, como son Narón, Cedeira, Ferrol e Cariño. 
 

3.2.5.2.5 PIB por concello 
Táboa 11  Produto Interior Bruto (PIB) por Concello. 

Miles de euros Euros por habitante PIB/HAB 2010

Ares 50.938 8.597 8,93 5.705

Cabanas 57.493 17.587 17,03 3.375

Capela, A 18.980 13.490 13,57 1.399

Cariño 53.464 12.262 11,80 4.530

Cedeira 98.600 13.578 13,30 7.412

Cerdido 17.691 13.382 13,00 1.361

Fene 171.807 12.583 12,19 14.092

Ferrol 1.418.699 20.069 19,27 73.638

Mañón 28.457 17.763 17,76 1.602

Miño 61.992 10.722 11,01 5.628

Moeche 17.426 12.710 12,44 1.401

Monfero 30.040 14.203 13,42 2.239

Mugardos 100.305 18.630 18,12 5.536

Narón 629.342 16.328 16,44 38.285

Neda 49.497 9.166 9,02 5.489

Ortigueira 94.708 14.274 13,78 6.871

Pontedeume 106.068 12.995 12,67 8.370

Pontes, As 852.343 78.376 75,19 11.336

San Sadurniño 51.651 17.166 16,67 3.098

Somozas, As 92.994 70.290 69,30 1.342

Valdoviño 71.136 10.414 10,19 6.982

Vilarmaior 13.145 10.182 10,29 1.277

SEITURA22 4.086.776 19.308 19,37 210.968

A CORUÑA 24.619.607 21.599 21,47 1.146.458

GALICIA 56.644.082 19.748 20,25 2.797.458  
            Fonte: IGE. Produto Interior Bruto Municipal, Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia. 

 
O PIB  é o resultado dos procesos produtivos dos diferentes  axentes que operan  en cada municipio 
(empresas, fogares, administracións públicas, etc.) producindo bens e  servizos  finais, é a suma dos VAB das 
ramas de actividade e vai  depender do emprazamento das unidades produtivas nun municipio, pero a súa 
actividade, pode non ter reflexo na renda dos fogares. 
 
Os datos da táboa 11  amosan o PIB dos concellos do territorio GDR24, que ven a sintetizar a actividade 
económica no territorio, informando dos resultados para o ano 2010.  
 
No PIB analizamos o Indicador de Contexto Específicos (ICE 08) para os concellos, de xeito que nos da  
información da participación de cada municipio na xeración de valor engadido en Galicia, nos  permite 
coñecer cómo se distribúe o  valor engadido dun sector no territorio, e identificar os patróns de 
especialización sectorial de cada comarca. 
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Así, o primeiro que comprobamos e que o territorio do GDR24  representa o 16,5% da actividade produtiva 
da provincia e o  7,2% do PIB de Galicia. 
 
Seis concellos aportan a maior actividade, o que é reflexo da ubicación de  grupos empresariais neses 
concellos, como é o caso de REGANOSA en Mugardos, MEGASA en Narón, Construción Naval  en Fene e 
Ferrol,   Planta de Tratamento de Residuos en As Somozas  e Central Eléctrica en As Pontes. 
 
De todos eles, o sector enerxético de As Pontes  é o que aporta maior actividade económica por habitante, 
multiplicando  case por catro a media galega,  e mais de tres veces a media da provincia, converténdose, 
xunto con As Somozas no sectores predominantes do GDR 24. 
 
Se analizamos o PIB da Zona Densamente Poboada, Ferrol, vemos que é o concello que aporta os valores máis 
importantes de PIB en miles de euros (1.418699)  representando o 34,7% do GDR24,  os 6 concellos da zonas 
ZIP aportan 1.59.382 miles de €, é dicir 0 25,9% , mentres que as ZPP aportan 1.608.695, que representan o 
39,36% influenciadas pola contribución dos concellos de As pontes e As Somozas que apesares de estar 
nunha ZPP, aportan altos porcentaxes de PIB/habt., como consecuencia da instalación dos grupos 
empresariais sinalados antes. 
 

3.3 Equipamentos e infraestruturas de uso público: 

3.3.1 Infraestruturas de comunicación 

 
  No que se refire ás comunicacións por estrada obsérvase que as redes de comunicación interior son 
bastante deficitarias, obrigando a percorrer amplas distancias por estradas municipais, xeralmente con 
trazados complicados e firmes en mal estado. Este é o caso das vías que unen As Pontes e Monfero, As 
Somozas con Moeche, Vilarmaior con Pontedeume ou A Capela e San Sadurniño. Nos concellos de Ortegal, 
as vías de comunicación son completamente deficitarias, o que lastra o desenvolvemento destes municipios.  
 
A Vía de Alta Capacidade (VAC), aínda é un sono, so hai un tramo rematado, o da circunvalación de 
Ortigueira, o resto dos tramos aínda están en proceso de estudo, so o tramo de San Sadurniño a Moeche 
está en fase previa de expropiación. Isto pode ser unha das causas de que os habitantes se interrelacionen 
máis con outros concellos de fora do territorio.   
 
Nos últimos anos completouse o desdobramento da estrada AC-142, entre Ferrol e As Pontes, converténdoa 
en autovía, e estase a traballar na súa conexión coas autovías A-6 e transcantábrica a través da súa 
continuación ata Vilalba.  
 
As estradas AC-564, que une Cabanas con As Pontes, e a AC-151, que une Pontedeume con Monfero, tamén 
experimentan obras de mellora nos seus trazados, firmes e beirarrúas. En conxunto, e agás os concellos de 
Monfero e de Vilarmaior, en canto ás comunicacións por estrada pódese calificar á zona de relativamente 
ben comunicada co exterior. 
 
A principal vía de comunicación, que une ó territorio de punta a punta, é a AC862 de Ferrol a Foz, unha vía 
que se atopa nun estado bastante mellorable, cun firme desgastado e con zonas de baches, o que fai que o 
transporte por esta estrada sexa lento e moitas veces incluso perigoso.   
Vólvese a remarcar a gran necesidade da Vía de Alta Capacidade entre San Sadurniño e San Cibrao, o que 
suporía un gran avance para o desenvolvemento económico do territorio. 
 
É destacable o deplorable estado da estrada que une Ferrol con Cedeira, esta vía atópase nun estado que se 
podería cualificar de moi malo. Sendo unha estrada que conta con grande número de tráfico rodado, e sobre 
todo na tempada estival onde é transitada por grande número de visitantes. 
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En canto ao transporte público, sinalar que comunica ao territorio con A Coruña, Santiago e Lugo a través de 
liñas de autobús que pasan por Mañón ata Ferrol, tamén de As Pontes e Pontedeume. Ferrol está 
comunicado ademais de cos anteriores, con San Sadurniño. 
 
Cabe dicir que as liñas de autobús cada vez son menos nos concellos menos poboados, onde a xente ten que 
recorrer a outro tipo de servizo para poder desprazarse. Por poñer un exemplo, a liña Cariño a Ortigueira 
suprimiuse case na súa totalidade, e queda so coa frecuencia dos xoves pola mañá.  
 
En canto ó transporte ferroviario, contamos coa liña de FEVE que discorre entre Ferrol e Xixón. Foi unha liña 
moi transitada, sobre todo nos anos 1980, 1990…(polo gran número de homes que realizaban o servizo 
militar nos acuartelamentos de Ferrol), agora a frecuencia dos trens é moi baixa. 
 
Non obstante nos concellos máis rurais sería unha infraestrutura de importancia para comunicarse de cara a 
Ferrol, pero coa actual frecuencia de dous trens diarios resulta imposible compaxinar traballo/transporte en 
tren.  
 
Respecto da  comunicación aeroportuaria , se dispón de un aeroporto na cidade da A Coruña e outro na 
cidade de Santiago, e en materia de portos,  estamos na área e influencia do porto de Ferrol  e o da Coruña. 
  

3.3.2 Tecnoloxías da Información e comunicación:  Accesibilidade  e utilización 

 
 
O principal problema no acceso a novas tecnoloxías da información e comunicación atópanse na 
accesibilidade a Internet. Aínda que existen importantes diferenzas dentro do territorio, os concellos máis 
rurais están nunha situación moi desigual fronte  ós concellos que están preto de zonas urbanas.  
 
Nos últimos tempos puxéronse en marcha diversas experiencias co obxectivo de mellorar os servizos. A 
primeira experiencia realizouse no Concello das Pontes, coa súa adhesión ao programa de Vilas Dixitais.  
 
Actualmente o Concello de San Sadurniño está a implantar o sistema WIMAX para todo o municipio.Hai 
outras experiencias coma no Concello de Ortigueira con antenas de WIFI. Tamén existen iniciativas de 
empresarios do territorio que están a implantar sistemas para mellorar a accesibilidade á banda ancha no 
territorio.  
 
Cabe destacar ademais que a pesares das melloras xerais dos servizos de telefonía na maioría do territorio, a 
privatización deste servizo, considerado como básico, fai que existan problemas para acceder a novas liñas 
en distintas zonas rurais do territorio 
 
No referente á telefonía móbil os servizos prestados polas compañías que ofrecen este tipo de servizos son 
malos en gran parte da zona rural, existindo amplas extensións que carecen de cobertura para telefonía 
móbil, isto é algo xeneralizado na zona rural, onde hai moitas zonas que se denominan “escuras”.  
 
Pódese concluír que a utilización das tecnoloxías de comunicación é baixa, aínda que mellorouse 
notablemente, pero queda moito treito por facer. 
 
No referido ao indicador de contexto específico relacionado coa porcentaxe de poboación con  conexión 
a internet (ICE12) ocorre que algo semellante, así, o GDR24  no ano 2012 representa o 7,6%  da conexión 
contratada en Galicia  e o 17% da conexión contratada na Provincia de A Coruña,  pero no ano 2014, aínda 
que aumentando o número de conexións, acada resultados inferiores,  chegando a representar o 7,1% de 
Galicia e o 16,9% da Provincia.  
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Táboa 12 .Fogares que dispoñen de ordenador e conexión a internet 

 
2012 2014 

     Ordenador (número) 
       Galicia 639.153 681.474 

     15 A Coruña 273.590 295.931 
     152 Ferrol-Eume-Ortegal 48.307 51.072 
     Conexión a internet contratada (número)     
     Galicia 533.602 669.952 
     15 A Coruña 239.009 283.054 
     152 Ferrol-Eume-Ortegal 40.818 47.872 
     

IGE. Enquisa estrutural a fogares. A incidencia calcúlase, para cada área e Galicia, como a porcentaxe de 
fogares que dispoñen de ordenador e conexión a internet sobre o total de fogares en cada área e Galicia. 

        Outro indicador de fogares que dispoñen de ordenador, pódese analizar  na Táboa 12, así vemos que  no 
ano 2012 o número de ordenadores do GDR24 representaba o 7,6% dos totais de Galicia e o 17,6% da 
Provincia de A Coruña, catro anos máis tarde, é dicir no 2014, aínda que a evolución é positiva e progresiva, 
as porcentaxes son inferiores e perden varias décimas nas posicións de Galicia e da Provincia, pasando a 
representar o 7,1 de Galicia e o 17,2 da Provincia. 
 

3.3.3 Servizos Culturais, Deportivos e de lecer:  

 
Táboa 13  Número de centros de cultura segundo o tipo de instalación, 2013. 

  Biblioteca 

Casa 
de 

cultura 

Centro 
cívico / 
social 

Fogar do 
pensionista Museo Teatro / Cine TOTAL 

Ares 0 0 11 0 0 0 11 

Cabanas 0 0 4 0 0 0 4 

Capela, A 0 2 2 0 1 0 5 

Cariño 0 1 5 1 0 0 7 

Cedeira 1 3 8 0 1 0 13 

Cerdido 0 1 3 0 0 0 4 

Fene 0 2 6 0 0 0 8 

Mañón 0 0 7 0 0 0 7 

Miño 0 0 7 0 0 0 7 

Moeche 1 0 2 0 1 0 4 

Monfero 0 0 8 0 0 0 8 

Mugardos 1 1 3 0 0 0 5 

Narón 2 2 18 0 0 0 22 

Neda 0 2 11 0 1 0 14 

Ortigueira 1 0 18 0 3 1 23 

Pontedeume 1 0 10 0 2 0 13 

Pontes, As 2 1 7 1 1 0 12 

S.Sadurniño 0 1 10 0 0 0 11 

Somozas,As 1 0 4 0 0 0 5 

Valdoviño 0 1 6 0 0 0 7 

Vilarmaior 0 0 6 0 0 0 6 

Seitura 22 10 17 156 2 10 1 196 

FONTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales. 
Non entran dentro do ámbito da enquisa os municipios de máis de 50.000 habitantes. (No noso caso Ferrol). 
 
 

En canto a servizos culturais e de lecer apréciase unha tendencia á concentración deste tipo de servizos. 
 
Fundamentalmente  nos principais núcleos urbanos dos concellos, sendo Ferrol, Ortigueira, Narón, Neda, 
Pontedeume, Cedeira, As Pontes, Ares e San Sadurniño os que contan cunha maior oferta neste aspecto, 
debida á maior concentración de poboación.  
 
Nas zonas rurais realizáronse algunhas melloras, pero a desaparición da maioría das cantinas nestas zonas 
significan unha importante perda á hora de medir a calidade de vida nestas zonas.   
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En xeral os servizos culturais aumentaron nos últimos tempos, e existen diversos proxectos que pretenden 
incrementar a oferta cultural do territorio, tanto de iniciativa privada como pública. 

 
 

Táboa 14  Número de instalacións deportivas segundo tipo, 2013. 

 

Complexo 

polideportivo

Escola 

de vela Ximnasio

Piscina 

cuberta

Piscina 

ao aire 

libre

Pista 

polidepor-

tiva

Porto 

deportivo

Polidepor-

tivo 

cuberto

Terreo 

de xogo TOTAL

Ares 2 2 1 0 0 4 0 1 1 11

Cabanas 2 0 0 0 1 2 0 2 2 9

Capela, A 1 0 0 0 1 3 0 1 0 6

Cariño 1 1 0 1 0 5 0 1 2 11

Cedeira 2 1 1 0 0 8 0 1 0 13

Cerdido 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4

Fene 3 0 3 0 1 12 0 2 6 27

Ferrol .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Mañón 1 0 0 1 0 7 0 1 2 12

Miño 2 0 1 0 0 10 0 1 3 17

Moeche 1 0 0 0 1 3 0 1 1 7

Monfero 0 0 0 0 1 5 0 2 2 10

Mugardos 2 0 1 1 0 7 0 0 1 12

Narón 5 0 5 0 0 19 0 4 6 39

Neda 1 0 2 0 1 7 0 0 2 13

Ortigueira 2 0 0 1 0 12 1 1 6 23

Pontedeume 2 1 1 1 0 9 0 2 1 17

Pontes, As 6 1 1 1 0 12 0 1 3 25

San Sadurniño 1 0 2 0 1 3 0 1 3 11

Somozas, As 0 0 0 0 1 3 0 0 3 7

Valdoviño 0 0 0 0 2 7 0 2 5 16

Vilarmaior 1 0 0 0 1 2 0 0 1 5

Seitura 22 35 6 18 6 11 143 1 24 51 295  
              FONTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales. 
              Non entran dentro do ámbito da enquisa os municipios de máis de 50.000 habitantes. (No noso caso Ferrol). 
 

No que se refire á distribución de instalacións deportivas está bastante desigualmente repartida polo 
Territorio. Existe en xeral un número relevante de instalacións deportivas, se ben as instalacións máis 
especializadas están ausentes dos concellos de menor poboación.  
 
A maioría destas instalacións deportivas son de titularidade pública, o que deriva nunha maior posibilidade 
de acceso ao deporte por parte da poboación.  
 

3.3.4  Servizos educativos:  

 

No que se refire á oferta educativa de ensino regrado unha boa parte concéntrase en centros urbáns do 
Territorio como son Ferrol e Narón, acompañadas polas vilas que teñen características urbanas como Fene, 
As Pontes e Pontedeume.  
 
Nalgúns concellos a situación provoca que, chegados á idade de acceder a secundaria os nenos se vexan 
obrigados a desprazarse fóra do seu ámbito para continuar os estudios. Neste senso, e dado que os centros 
de ensino secundario son un punto de encontro da xuventude de diversas zonas do territorio, é interesante 
aproveitalos para fomentar neles a cultura comarcal e contribuír a crear identidade. 
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Dos 22 concellos considerados, cinco non contan con centros de ensino con prazas de secundaria e 10 non 
contan con prazas para Bacharelato. Con prazas de formación profesional contan oito concellos.  
 
A oferta de Formación Profesional é particularmente extensa en Ferrol, Narón e As Pontes onde resposta a 
diversas ramas técnicas que nalgúns casos poden ter saída no tecido industrial da zona.  
 
No caso de Pontedeume a oferta está limitada a cursos relacionados co sector da hostalería, que, se ben 
resposta ás condicións do concello, podería ser interesante abranguer outras ramas. 
 
 O principal problema neste aspecto, que quedou reflectido na Mesa Sectorial de Empresariado e Sindicatos, 
é que este tipo de formación caracterízase por estar centrada en ramas técnicas que xa teñen saturado o 
mercado, mentres que existen outros tipos de especialidades que non se imparten no territorio e que 
poderían ofrecer unha saída laboral na zona como por exemplo os ciclos relacionados coa actividade agraria. 
 

Táboa 15  Ensinanza non universitaria. Centros de réxime xeral en funcionamento segundo ensinanzas  

Total
Educación 

infantil

Educación 

infantil e 

primaria

Educación 

primaria e 

ESO

ESO e/ou 

postobriga-

torias

Educación 

primaria, 

ESO e 

postobriga-

torias

Adultos
Educación 

especial

Miño 2 0 1 1 0 0 0 0

Vilarmaior 1 0 1 0 0 0 0 0

Cabanas 1 0 1 0 0 0 0 0

Capela, A 1 0 1 0 0 0 0 0

Monfero 1 0 0 1 0 0 0 0

Pontedeume 8 0 4 1 2 1 0 0

Pontes, As 7 0 3 1 2 0 0 1

Ares 1 0 0 1 0 0 0 0

Cedeira 2 0 1 0 1 0 0 0

Fene 8 0 5 2 1 0 0 0

Ferrol 36 0 13 7 13 1 0 2

Moeche 1 0 1 0 0 0 0 0

Mugardos 5 1 2 0 1 1 0 0

Narón 13 0 6 4 2 0 0 1

Neda 3 0 2 0 1 0 0 0

San Sadurniño 1 0 0 1 0 0 0 0

Somozas, As 1 0 1 0 0 0 0 0

Valdoviño 2 0 1 1 0 0 0 0

Cariño 2 0 1 0 1 0 0 0

Cerdido 1 0 1 0 0 0 0 0

Mañón 1 0 1 0 0 0 0 0

Ortigueira 3 0 2 0 1 0 0 0

Seitura 22 101 1 48 20 25 3 0 4  
FONTE: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 2014 
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3.3.5  Sanidade e Servizos sociais:  

 

O territorio do GDR24  forma parte da mesma Área sanitaria, que ten concentrados os servizos hospitalarios  
de atención especializada no concello de Ferrol, onde se dispón do Centro Hospitalario Universitario de 
Ferrol e do Hospital Naval, incorporado á rede pública do SERGAS no ano 2007. 
 
Esta infraestrutura sanitaria permitiu incrementar o número de consultas e de quirófanos da Área, si ben 
aínda está pendente de resolver de xeito definitivo o Plan Director do CHOUF, nunha zona como a nosa, 
cunha forte demanda por mor do grao de envellecemento da poboación.  
 
A Atención Primaria está implantada en tódolos concellos, aínda que existen notables diferenzas no acceso 
a determinadas consultas, como é o caso de pediatría, odontoloxía ou atención xinecolóxica, por elo é 
preciso fortalecer a Atención Primaria, para garantir unha atención integral da saúde, mellorando a 
continuidade asistencial entre Primaria e Especializada.  
 
Tamén é determinante para a calidade de vida do territorio o nivel de dotacións cos que se conta para 
posibilitar o benestar dalgúns importantes colectivos da poboación definidos por problemáticas específicas, 
como son os casos dos maiores, mulleres, xuventude e persoas con algún tipo de discapacidade ou 
necesidades específicas.  
 
Por outra parte, non existen en todo o territorio, agás en Narón e Ferrol centros de atención a persoas 
drogodependentes, nin de atención a minusvalías físicas, psíquicas ou sensoriais, coa excepción dos centros 
de educación especial, aínda que só atende persoas afectadas por problemáticas moi específicas: nenos 
autistas e psicóticos. Cabe, polo tanto, reflexionar sobre as vías de mellora da atención a estes colectivos, 
cunha base asociativa importante, en particular nos concellos de Ferrol, Narón, As Pontes e Pontedeume 
 
Compre destacar a escaseza de escolas infantís ou garderías así como de centros de día ou xeriátricos ambas 
demandas reiteradas nas mesas sectoriais. Unha cuestión importante será o acompañamento que se faga 
da Lei de dependencia, xa que ademais da mellora da calidade de vida das persoas dependentes, pode 
conlevar unha demanda de formación e emprego. 
 

3.4 Tecido asociativo.  
 

Táboa 16  Reparto asociacións por Concello 
ASOC. PROTECC. CIVIL ASOC. DEPORTIVAS ESC. TEMPO LIBRE ASOC. XUVENÍS RESTO DE ASOC. TOTAL ASOC. % SOBRE TOTAL

Ares 1 27 0 0 45 73 2,57%

Cabanas 1 14 0 0 22 37 1,30%

Capela, A 0 9 0 0 16 25 0,88%

Cariño 1 13 0 0 26 40 1,41%

Cedeira 1 41 0 1 53 96 3,38%

Cerdido 0 2 0 0 8 10 0,35%

Fene 1 85 0 1 68 155 5,45%

Ferrol 1 512 3 10 536 1.062 37,34%

Mañón 1 14 0 0 15 30 1,05%

Miño 1 44 0 1 50 96 3,38%

Moeche 0 10 0 0 14 24 0,84%

Monfero 0 25 0 0 29 54 1,90%

Mugardos 1 27 0 0 40 68 2,39%

Narón 1 234 0 1 145 381 13,40%

Neda 1 29 1 1 42 74 2,60%

Ortigueira 1 58 0 0 69 128 4,50%

Pontedeume 1 58 0 0 53 112 3,94%

Pontes, As 1 110 1 0 100 212 7,45%

San Sadurniño 0 21 0 1 24 46 1,62%

Somozas, As 0 9 0 0 5 14 0,49%

Valdoviño 1 49 0 1 35 86 3,02%

Vilarmaior 0 10 0 0 11 21 0,74%

SEITURA22 15 1.401 5 17 1.406 2.844 100%  
                                                    Fonte: Xunta de Galicia. Rexistro Asociacións 2013. Elaboración Propia 
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Neste territorio  hai que constatar un importante movemento asociativo con gran dinamismo que contribúe 
ao desenvolvemento cultural, deportivo e socioasistencial, como se aprecia na táboa  16. 
 
As asociacións deportivas, culturais e recreativas  son as máis numerosas seguidas das veciñais. Os concellos 
que teñen un maior número de entidades rexistradas son  Ferrol, que agrupa ao 37,34%  das entidades totais,   
Narón cun  13,49%   e As Pontes cun 7,45%. 
 
   

3.5 Elementos culturais propios do territorio. 
 

3.5.1 Patrimonio arqueolóxico 

 

Unha longa historia dende os primeiros poboadores, e numerosos avatares históricos deixaron no territorio 
diversas  pegadas das distintas culturas, épocas, movementos e crenzas, materializadas en monumentos, 
ruínas, igrexas e demais vestixios. Unha das características do territorio é a abundancia de xacementos da 
época prehistórica. 
  
No concello de Ares situado no "seno dos ártabros", foi ocupado polo pobo celta que deixou no municipio 
varios castros, como o castro de Morrón, castro de Ares, castro de Lubre, castro de Cervás e castro de Stº. 
Mariña. Existen tamén restos dunha casa romana e dunha fábrica de salazón á altura do Seixo. Ademais dise 
que o antigo camiño empedrado, que viña do sur por Redes e seguía  a Mugardos, era unha vía romana. 
 
En  Cabanas contan con varios petroglifos  como o do Couto dos Golpes, composto por tres grupos de 
petroglifos.  
 
En A Capela conta con numerosos petroglifos  como os da Pena dos Mosqueiros,  Pena do Demo que 
presenta dúas marcas lonxitudinais paralelas, que os veciños coñecen co nome de As rodeiras do Demo que, 
segundo a lenda, foron feitas polo carro do diaño. A Gradeira do Demo presenta unha ferradura e 
cruciformes, os da  Pena das Capas ou o petroglifo  dos Picos. 
   

 

Na  historia de Cariño, numerosos poboadores  deixaron 
rastro da súa presenza, como as mámoas e enterramentos, 
da cultura megalítica, e restos de varios castros, entre os 
que destaca  o de Punta do Frade,  e Moura.  
 
No ano 2003, catas arqueolóxicas no lugar de San Xiao de 
Trebo, atoparon un  xacemento alto medieval.  
 
Preto da praia da Basteira, atopouse un machado votivo 
de bronce, gardado no Museo Arqueolóxico do Castelo de 
San Antón,  na Coruña. Na mesma praia teñen aparecido 

mais restos arqueolóxicos. 
  
En Cedeira as rúas tradicionais conservan o trazado medieval, así como parte do antigo recinto amurallado. 
Os restos arqueolóxicos prehistóricos e castrexos evidencian que a vila estivo habitada dende moi antigo. 
 
O castro de Cerdido é tamén destacable. A mediados do século XIX atopouse nel un torques de ouro, similar 
aos encontrados en Irlanda, o que  é pouco frecuente en Galicia.  
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Son numerosos os vestixios arqueolóxicos encontrados no municipio de Fene, destacando o petróglifo de 
Marraxón en Sillobre, a mámoa do Campo da Arca en Barallobre, el campo de Mámoas do Monte Marraxón 
e os castros de Orra en Sillobre, As Pías en Fene, Cardoeiro (Perlío), Pena do Castro (Barallobre), Prismos 
(Limodre), As Escadas (Maniños), e O Castro en Magalofes. 
 
Ferrol,encravado na antiga terra de Trasancos, ten unha forte pegada do periodo megalítico, contando cun 
importante número de túmulos, con sinais de espolación, achaiados polos labores agrícolas, cortados polas 
estradas ou  divididos polos valados das fincas.  
 
Onde agora se estende un peirao pesqueiro e deportivo, había un castro marítimo, e no entorno da praia de 
Doniños atópase  o castro de Lobadiz, ou restos de castros na  parroquia de Covas (Ferrol). 
 

O máis destacado en Mañón son as mámoas de Bares, o monumento megalítico Forno dos Mouros na serra 
da Faladoira e o espigón do porto de Bares, de orixe fenicia.   
 
Os primeiros asentamentos en Miño, son os xacementos castrexos de tribos de orixe celta mostra diso son  
os castros de Centroña, Vos Mouros en Perbes, Santa María en Castro, o de Loios en Miño, Andrade en 
Carantoña e Vos Mouros en Leiro.  
 
En Moeche destaca o Castro de Santa Cruz con antecastro con foso emplazado nun monticulo, o Castro de 
Abad, situado nunha elevación de gran tamaño e con vistas sobre os castros de Labacengos, tamén 
chamado O Foxo, e o  castro de Casablanca .  
 

 
 

 En Monfero existen vestigios de de petroglifos y referencias a diversas   mámoas na Pena do Moncoso, 
parroquia do Val de  Xestoso, e varios lugares de distintas parroquias teñen o nome de Castro, clara 
evidencia da pegada dos antigos poboadores. 
                 
En Mugardos os castros de San Victorio e de Os Castros constitúen os xacementos arqueolóxicos de maior 
antigüidade. Por outra parte, as actividades pesqueiras tiveron unha temprana importancia, como queda de 
manifesto nos restos romanos de Noville. 
 
A historia de Narón remóntase tamén á Época Prehistórica. Localizáronse numerosos castros por toda a 
zona e enterramentos megalíticos, coñecidos como mámoas, destacando os de San Mateo, O Val e A Moura, 
localizados no Monte dos Nenos. Posteriormente os romanos tamén ocuparon estas terras.Destaca o castro 
de Calvario, en Trasancos. Existen restos megalíticos que dan fe dos antigos poboamentos: un conxunto de 
mámoas de San Mateo, 0 Val e A Moura e restos castreños en Vilasuso, Quintá, San Mateo, Sequeiro, Vicás, 
Revolta, Eiravedre, Pereiruga y Petouzal. 
 
O resto arqueolóxico máis importante de Neda quizais sexa o Castro de Ancos, tamén se coñece a existencia 
dun castro na parroquia de Viladonelle e dúas mámoas, a denominada Mámoa do Inglés,no lugar de Chao 
de Aldea-Viladonelle, e a Mámoa de Marraxón, en Rabadeña-Parroquia de Santa María.  
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O xacemento de Punta dos Prados, situado en Espasante-Ortigueira, atesoura os restos dun pequeno 
poboado fortificado construído entre os séculos IV e I a.C. O que fai sobresaínte a Punta dos Prados é a 
aparición dun monumento con forno: unha sorte de sauna ou de recinto de baños de vapor de carácter ritual 
da época. Neste concello destaca tamén o dolmen de Forno dos Mouros, na parroquia de Couzadoiro.  
 
 No concello de Pontedeume, cabe destacar a peza protohistórica que se atopou  con motivo das obras para 
a construción do camiño veciñal de Pontedeume a Hombre,  de gran  interese e  influencia da cultura céltica , 
que  se atopa no   Museo Histórico Arqueolóxico de A Coruña. 
 
As Pontes presenta unha densidade de mámoas megalíticas sorprendente, de máis dun centenar, que fan 
deste municipio un dos centros fundamentais do megalitismo galeg, consérvase un dos dous círculos líticos 
localizados e Galiza, no lugar do Vidueiral. 
 
En San Sadurniño, existiu unha poboación prehistórica, como se deduce da existencia de varios castros dos 
que podemos salientar os de Croas, de Riboira, de Croa do Redo e  San Sadurniño,  alineados sobre a ladeira 
do Monte Rapadoiro, por outra banda está a coñecida como tumba de San Vicente, estraña tumba excavada 
no Pico Ferreira,  que é a única deste tipo localizada na provincia da Coruña.  
 
Nas Somozas, na parroquia de Recemel, sobre un afloramento granítico, atópase un posible altar con 
escanos tallados na rocha, cazoletas e facianas, posiblemente de época medieval. 
 
No termo de Valdoviño hai numerosos castros: o de A Frouxeira que conserva as súas dobres murallas 
defensivas, o de Poulo, o de Vilarrube, o de Castro en Pantín; o de As Gabeiras e o de Taraza. Destacan 
tamén a necrópole de Nenos, as mámoas de Portonovo e da Pena da Moura. Nas proximidades da 
necrópole da Pena da Moura, na ladeira oeste do Monte da Pena da Moura, encontramos o Castro de Aviño, 
e o posible lugar sagrado do Foro, próximo ó lugar onde se localizaron columnas e capiteis romanos.  
 

 
En Vilarmaior temos unha ampla presenza de  petroglifos, ou gravados rupestres: Petroglifos da Calvela,  da 
Chousa do Anido, da Chousa do Monte, da Chousa da Peneda, da Chosua da Vella, do Monte Grande, da 
Pena Branca, do Penedo do Boi, do Rego de Pazos,  do Revolto, de Súa Lomba, e do Torreiro. 
 
A pesares da abundancia deste tipo de xacementos a posta en valor dos mesmos é difícil por varios motivos: 
a importante cantidade de recursos económicos que se precisan, a lexislación referida á protección que se 
debe gardar con estes elementos, cuestións relativas á propiedade dos terreos nos que se localizan os 
xacementos, etc.  
 
Por estes motivos resulta de maior interese buscar outras maneiras de poñer en valor estes recursos 
centradas fundamentalmente na difusión dos xacementos existentes e na sensibilización das persoas e 
administracións do territorio de cara á conservación e futura posta en valor dos mesmos.  
 



        ESTRATEXIA  DE DESENVOLVEMENTO LOCAL                        

 

                 Candidatura LEADER   G.D.R24                

    76 
 

 

3.5.2 Patrimonio arquitectónico 

 

 Destacan especialmente os elementos de arquitectura medieval, tanto polo seu número como polas súas 
características. Dentro deste espazo diferenciaremos entre Arquitectura Relixiosa, relativa a mosteiros, 
igrexas e ermidas, Arquitectura Civil, referida a núcleos urbanos de interese, castelos, pazos, etc, e 
Arquitectura Militar, todos eles elementos en suficiente calidade e cantidade, como  para ser foco de 
atracción de turistas internos e externos. 
 

3.5.2.1 Arquitectura relixiosa:  

 
Elementos principais da arquitectura relixiosa atópanse no concello de Monfero e A Capela, co  mosteiro de 
Monfero e a Colexiata de San Xoan de Caaveiro. A  estes elementos singulares  hai que engadir diversas 
igrexas parroquiais e ermidas representativas de distintos estilos, dende o máis simple barroco popular, ata 
a calidade do románico de Breamo ou Doroña, pasando por exemplos puntuais do gótico tardío ou polo 
refinamento do barroco de Santiago de Pontedeume, por exemplo.  
 

 
 

En Ares hai que sinalar o mosteiro de Santa Catalina en Montefaro e as igrexas S. José de Ares, Sta. Olalla de 
Lubre, Igrexa de Cervás, e a ermida de Nosa Señora da Mercede.  
 
En Cabanas contan coas igrexas de S. Andrés de Cabanas,S, Esteban de Eirís,S. Mamede de Laraxe, S. 
Martiño do Porto, S. Vicente de Reguela, Sta. Cruz do Salto, Sta. Eulalia de Soaserra, Capela de Sta. Mª 
Magdalena e capela del Buen  Jesús. 
 

  
 
 

En A Capela, atopase, nunha impresionante situación, a Colegiata de 
S. Xoan de Caaveiro  e a súa igrexia que mantén o seu carácter orixinal 
románico intacto. Completan o conxunto os restos de varios edificios 
dentro do recinto, como a sancristía e as dependencias coñecidas 
como Casa de Quintás.  
 

 
 

 

En Cariño a arquitectura relixiosa esta representada en pequenas igrexas  como a Capela de San Xiao de 
Trebo, a  igrexa de San Bartolomé , a de Santiago de Landoi e a de Santo Estevo de Sismundi,  a igrexa de 
Santa María da Pedra, ou a   Capela de San Xiao de Trebo  que procede da cristianización dun templo 
romano.  
 
En Cedeira merece destacar  o famoso Santuario de San Andrés de Teixido do século XVI, a igrexa de Nosa 
Señora do Mar , con fermosas capelas laterais de estilo gótico. 
 
 En Cerdido sinalar as igrexas de San Martiño, San Antonio da Barqueira e San Xoán de Casares.  
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En Fene destacan a Igrexa de San Salvador de Fene,  a de San Salvador de Maniños, e as  de Barallobre e 
Sillobre.  
 
En Ferrol a  ermida de Nosa Señora de Chamorro, tamén denominada a Virxe do Nordés,  a concatedral de 
San Julián, no núcleo urbano do Barrio da Magdalena, e a Igrexa conventual de San Francisco. Na costa da 
parroquia de Covas, atópase a ermida de Santa Comba, con vestixios arqueolóxicos e inicio en Ferrol do 
Camiño a San Andrés de Teixido.  
 
A arquitectura relixiosa de Mañón está representada polas igrexas parroquiais, como a de Santa María de 
Mogor, San Cristovo de Ribeiras do Sor, e San Mamede das Grañas do Sor.  
 
En  Miño destaca a igrexa de S. Xoan de Vilanova  e a antiga igrexa de Santa María, da que hoxe tan só se 
conserva o ábsida cadrado.   
 
En  Moeche  destaca  igrexa de S. Xurxo de Moeche,Sta. Mª de Labacengos, S. ramón, Santiago de 
Abade,Sta. Cruz de Moeche, S. Xoan de Moeche e a ermida de S. Xiao dos Osos. 
 
En Mugardos cabe destacar a igrexa de Santiago de Franza, de estilo neogótico, coa sepultura de Pedro de 
Sillobre cunha estatua xacente do cabaleiro con armadura.  
 

 

 
 
 

En Narón destaca o Monasterio de San Martiño de Xubia Monumento Nacional, 
tamén a Igrexa de Santa Rita de Xubia, templo de estilo ecléctico, e o  Convento 
de Baltar no Val . 
 
 
 

 

En Neda os monumentos relixiosos máis interesante do municipio son a igrexa parroquial de San Nicolás e a 
igrexa de Santa María. 
 
 Ortigueira presenta templos parroquiais de planta de cruz latina, como Santiago e Santa María de Mera, 
San Xoán de Espasante, Santo Domingo, San Xulián de Barbós, San Xulián de Loiba, Santiago de Cuiña e 
San Claudio. Outro tipo de planta existente é a basilical que se observa nas igrexas de San Xoán de Insua, 
Santa María de Luia, San Paulo de Freires, San Xoán de Mosteiro e  San Sebastián de Devesos.   
 
En Pontedeume sinalar a igrexa de S.Miguel de Breamo e a Igrexa de Santiago. 
 
En As Pontes destacan as igrexias de Sta. María de Vilavella, S. Mamede de Somede, S. Pedro do Eume,Sta. 
María de Ribadeume,S. Vicente de Pontoibo, Os Remedios de Maxarrón,S. Martiño de Goente,S. Roque de 
Goente,S. pedro e Faeira e S. Xoan de Freixo. 
 
En San Sadurniño figuran as igrexas de S. Sadurniño, que formou parte do convento do Rosario, a Igrexa de 
Igrexafeita, Sta. Mª de Naraio, Igrexa de Lemos, S. Paio de Ferreira, Sta. Mónica do Montee Sta. Mª de 
Bardeos. 
 
 En As Somozas cabe destacar a a Igrexia de Seré, a de As Enchousas, a de Seixas  e a igresia de Recemel. 
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En Valdoviño, no camiño a San Andrés de Teixido esta a Igrexa de San Pedro de Loira, 
e a Capela de Nosa Señora da Fame de Liñeiro, que servía de repouso e albergue a 
peregrinos baixo a protección dos cabaleiros da Orde de Malta.  
  
 
En Vilarmaior  tódalas igrexas contan con espadaña na fachada principal, salvo no 
caso de Sta. Mª  de Doroña que esta nunha fachada lateral, así acontece na igrexa de 
Güimil, S. jorge de Torres,S. Pedro de Grandal,S. Pedro de Vilarmaior e Santiago de 
Villamateo. 

3.5.2.2 Arquitectura civil 
 

 Neste apartado temos unha serie de  castelos ligados 
principalmente ao dominio señorial dos Andrade, e as  históricas 
“Revoltas dos Irmandiños”. 
 
Exemplos senlleiros son  o Castelo de Moeche, o Castelo de Naraío 
en San Sadurniño, o de Nogueirosa e Pontedeume  e o torreón de 
Andrade, ou o pazo de Torres en Cariño.  

 
 
 

Tamén contamos con elementos de arquitectura indiana con notable presenza no 
concello de Ares, con escolas e centros culturais como as Alianzas Aresanas. 
 
De  igual modo temos numerosos e bos exemplos de 
edificios de estilo indiano, como a Casa do Adriano ou 
da maleta e escolas, no concello de Fene.  
 
Ferrol, supón un foco de atracción e influencia para o 
entorno, cun casco antigo, como Ferrol Vello, o peirao 
de Curuxeiras, dende o que cruzamos a ría en barco. O 

centro vital de Ferrol é o barrio neoclásico da Magdalena, de galerías e miradoiros 
acristalados. Aquí abundan as construcións militares levantadas no recinto do 
arsenal. 
 As máis destacables son: o Gran Tinglado, o Almacén General, A Puerta do Dique 
e a Sala de Armas, hoxe Cuartel General de Instrucción, un dos grandes edificios neoclásicos de Galicia. 
Conta tamén con edificios modernistas como o Teatro Jofre, o Hotel Suizo, o Casino Ferrolano, a Casa 
Mariño e arquitectura indiana como o Chalet de Canido. 
 
En Mañón, a ponte do Porto, que certas fontes definen como románico, é lugar de obrigada visita. 
Emprazado sobre o río Sor, posúe tres arcos de medio punto.A ponte do Barqueiro, preto da 
desembocadura do río Sor, data de principios do século XX e destaca polo súa estrutura metálica dividida en 
tres arcos que manifesta unha tecnoloxía moi avanzada para a súa época.  
 

O faro de Bares, emblemático en Galicia por ser o máis setentrional da 
península Ibérica, serve como límite ás augas do océano Atlántico e o 
mar Cantábrico.  
 
O pazo de Torre de Lama configúrase como unha xoia arquitectónica 
en Mañón. A súa orixe data do século XV, aínda que restaurado en 
profundidade na década dos anos corenta do século XX.  
 



        ESTRATEXIA  DE DESENVOLVEMENTO LOCAL                        

 

79                       Candidatura LEADER   G.D.R24                

 
 

Finalmente, cabe citar os núcleos urbanos do Barqueiro e Bares polo seu tipismo arquitectónico, propio de 
vilas mariñeiras, conformado por casas brancas de poucas alturas emprazadas sobre un releve descendente 
que remata nun pequeno porto pesqueiro.   
 
En Mugardos a intensa actividade mariñeira de antano sigue presente na súa arquitectura popular. Hoxe en 
día o recordo da vida mariñeira respirase grazas á arquitectura popular do Cantón da Mariña, unha aliñación 
de casas, algunhas con galería, ó longo do malecón do porto, que lle dan un pintoresco aspecto. O fondo da 
enseada está o Pazo de O Baño de nobre aspecto.  
 
A mediados do século XIX a industria do Concello de Narón céntrase na fabricación de laminados de cobre, 
teares e a obtención de fariña nos seus muíños, algúns dos que se conservan hoxendía: a Fábrica de Fariñas 
da Ponte de Xubia e un muíño de marea, o muíño de Cornido, do século XVIII, na desembocadura do río 
Freixeiro no lugar de Outeiro. A Presa do Rey, mandada construír polo rei Alfonso XIII e utilizada na súa orixe 
para dar enerxía á Real Fábrica de Moneda de Xubia, que aínda se conserva a orillas do Río Xubia.  
 
Destacan construcións e vivendas de interese de comezos do século XX, como a Casa Cáceres, en Xubia 
(Santa Rita), de estilo historicista, cunha torre almenada de planta cucadradaue da un aspecto medieval ao 
conxunto. Tamén o Pazo de Ciobre, en Xubia, e o Pazo de Libunca, en Castro, cun fermoso xardín botánico. 
 

En Neda a actividade do seu porto fixo que aquí 
desembarcaran peregrinos procedentes dos países do Norte, 
polo que no século XVI existían en Neda os 'Hemos de 
Provisión", que eran fábricas de biscoitos onde se 
elaboraban galletas para os navegantes da Mariña.  
 
Na "Fábrica de Xubia", se elaboraban pranchas de cobre 
para os barcos da Armada, despois foi fábrica de fusís para 
terminar máis tarde sendo a Fábrica de Moneda da que saíu 
en 1843 o último maravedí acuñado pola Coroa Española.   
 
Neda conserva o ambiente mariñeiro dos pobos costeiros de 
Galicia, sobre todo no casco antigo. A arquitectura civil a 

representan en 0 Roxal o pazo de Isabel II que foi unha fábrica téxtil. No Puntal atópase o pazo da Merced 
dos séculos XVII-XVIII. 
 
 Ortigueira sobresae polo seu patrimonio civil: abundantes pazos e construcións de estilo colonial teñen 
presenza en case todas as súa parroquias. Os pazos de Brandariz, Riomaior, Espasante, O Souto, Barreiros e 
Couzadoiro son exemplos desta afirmación. A casa do Concello de Ortigueira, ubicada no antigo Convento 
de San Domingo, é o elemento patrimonial máis importante de Ortigueira. Merecen unha referencia outras 
arquitecturas do núcleo urbano de Santa Marta de Ortigueira, como o antigo Grupo Escolar, actualmente 
reconvertido en biblioteca municipal, a Casa da Cordeira no Cantón do centro da vila, a antiga cárcere, que 
alberga hoxe en día o Centro de Servicios Sociais, e a Residencia Dolores Díaz de Dávila.   
 
En Valdoviño destacan construcións civís como o pazo de Vilarrube , cun fermoso retablo na súa capela. O 
pazo de Rivas que pertenceu ós Ponce de León, así como a Casa de Timiraos recentemente restaurada.  
 
Antes de abandonar este concello, os peregrinos a San Andrés chegaban a Porto do Cabo, punto de 
encontro entre os peregrinos procedentes de Portugal, Rías Baixas, Santiago, Neda, Narón, e dos que por 
Somozas chegaban de Castela ou de Ourense. Aquí os peregrinos gozaban dunha importante infraestrutura, 
da que se conserva a Casa da Bastona, casa do século XVI cun arco gótico sobre unha das súas portas.  
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En Cabanas destaca a Ponte dos Andrade, os pazos de Fraián, Riobo e Caaveiro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5.2.3 Arquitectura Militar 
  

Destaca o patrimonio militar de Ferrol, cos arsenais e 
sedes militares.  
 
Na Graña atópase o Castelo de San Felipe, alarde de 
arquitectura granítica. 

 
 
En Mugardos atópase o Castelo da Palma, despois de 
pasar a enseada de O Baño e atravesar a aldea de 
Redonda, xunto co castelo de San Felipe,  na outra 
orilla, supoñían  unha defensa estratéxica da entrada 
da  ría. 
 
 
En Cedeira o antigo fortín do castelo da Concepción é actualmente un centro de interpretación histórica da 
defensa da ría de Cedeira nos séculos pasados.  
 

3.5.3 Patrimonio industrial 

 

O patrimonio cultural, cada vez ten mais en conta o  Patrimonio Industrial como memoria da cultura do 
traballo da humanidade e testimonio da súa forma de vida, incluíndo as obras de interese e os bens  
relevantes nesta materia. 
 
No ámbito do GDR24 existen amplos exemplos, produto dunha industrialización nada o século  XVIII con 
motivo das obras do Arsenal e os Asteleiros de Ferrol, así como dunha serie de industrias derivadas destas 
obras, estendidas por  Narón, Mugardos e, Neda. 
 
O concello de As Pontes conta cun patrimonio industrial único polas súas características , vinculado á 
historia da industria mineira. A central térmica de Endesa, o  Poboado de As Veigas ou a reconversión da 
maior mina de lignito a celo aberto de España nun grande  Lago artificial, son algunhas das pezas que o 
compoñen. 

3.5.4 Patrimonio Inmaterial  

 

O Camiño Inglés a Santiago discorre ó longo de varios concellos deste territorio, que esta acollendo cada vez 
un maior número de peregrinos, un recurso  que contribúe  a dinamización cultural e económica, por outra 
parte dicir que as festas populares teñen gran arraigo no territorio. 
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 Ares celebra a súa Semana Santa como unha das máis notables. O primeiro fin de semana despois de 
Corpus teñen lugar as alfombras florais. 
 
Destaca tamén o Voto de Chanteiro o 1 de xuño. Asimismo teñen lugar romarías populares como a de San 
Antonio en Seselle, a de Nosa Sra. da Merced, na ermida de Nosa Señora de Chanteiro (Cervás), e as festas 
de Mar, coa procesión marítima.  
 
No concello de A Capela destaca a festa de Nostra Señora das Neves , a Feira do requeixo que xa leva 
celebrándose os 28 años e nos últimos anos tamén se celebra a Feira etnográfica da comarca do Eume. 
 
En Cariño, nas festas da Virxe do Carme, os días 15 e 16 de xullo,son sen dúbida a celebración máis xenuína 
de Cariño. Outras celebracións importantes en Cariño son a romaría de San Xiao de Trebo, o 26 de xaneiro, o 
entroido e, nun ámbito máis cultural, a Mostra de Teatro, no mes de agosto, nas vésperas das festas 
patronais de San Bartolomeu.  
   

  
En Cedeira desde 1974, celébrase o Curro da Capelada ou rapa 
das bestas, o primeiro domingo do mes de xullo, festa de gran 
interese etnográfico, na que se baixan os cabalos salvaxes da 
zona para cortarlles as crins e marcalos.   
 
Tamén destaca  a romaría e peregrinación ao  Santuario de San 
Andrés de Teixido do século XVI, venerado por moitos feligreses 
e romeiros que o converten nun fito etnográfico e paisaxístico.  
 

 
En Cerdido as celebracións máis importantes son as festas patronais de San Antonio da Barqueira, o 13 de 
xuño, e San Martiño de Cerdido, o 1 de xullo. 
 

Fene celebra diversas romarías como a do Pote en Maniños, e festas gastronómicas como  a Festa da Orella 
en Limodre, destacan  tamén a Festa do Camiñante en Barallobre e a Festa do Cabalo en Magalofes. 
 

 
En Ferrol celébranse especialmente as festas de Entroido e a 
das Pepitas, na que as rondallas roldan ás mulleres. A 
romaría da Virxe de Chamorro o luns de Pascua é a máis 
destacable, así como a celebración de San Julián, patrón do 
municipio, e San Ramón, e a finais de agosto a 
conmemoración da batalla de Brión.  
En canto á celebración da Semana Santa Ferrolá, está 
declarada de Interese Turístico Internacional o no ano 2014, 
cun elevado número de procesións nas que saen pasos de 
gran riqueza artística e relixiosa.  

 
As principais festas de Mañón son as patronais de San Pedro de Bares, o 29 de xuño, Santa Rosa, o 27 de 
agosto, e a Virxe do Carme, o 16 de xullo, que inclúe unha procesión marítima que parte do Barqueiro. O 
Concello de Mañón organiza dende hai máis de vinte anos a Festa do Marisco, o primeiro fin de semana de 
decembro, co obxectivo de valorizar un produto relevante na economía local.  A Noite Meiga celébrase no 
mes de setembro no porto do Barqueiro. É unha escenificación das festas pagás con representación de 
meigas e bruxería.    
 
O concello de Miño celebra as festas do Corpus Christi de Perbes e o festival musical Frionorostro no mes de 
agosto. 



        ESTRATEXIA  DE DESENVOLVEMENTO LOCAL                        

 

                 Candidatura LEADER   G.D.R24                

    82 
 

En Moeche destaca o Festival Irmandiño e o Festival do Cabalo.  
 
En Monfero o festival do Grelo Folc e a Feira do grelo, que xa vai pola 27 edición. 
 
Mugardos celebra especialmente o Entroido e a Noite das Pepitas. Celebra a festa da Ascensión cunha 
romaría dedicada á Virxe da Ascensión, e as festas de San Julián, patrón de Mugardos, e de San Xoán, festa 
popular celebrada con fogueiras con intención purificadora.  
 

Nas  festas do Carme hai unha procesión marítima pola ría na que os pescadores acompañan á Virxe no 
percorrido. O día anterior hai que destacar a festa gastronómica do polbo, o produto máis típico do Concello 
de Mugardos, que se celebra no Cantón de Cora durante todo o día no que a xente pode degustar o “polbo á 
mugardesa”. A festa das Merendas é unha comida campestre e concurso de cabanas, onde gañará a máis 
"pachangueira", e a Festa da Ameixa, con degustación gastronómica de ameixas da ría. 
 
En Narón celebrase o Oenach  Céltico en verán, e múltiples festas das que destaca a gastronómica Festa do 
Pemento do Couto e a romaría da Virxe da O en maio. 
 
En Neda destacan especialmente as festas de Santa María e as da Virxe do Carme, diversos eventos de 
exaltación gastronómica como a Festa do Pan, e a Feira Celta da Aureana.  
 
En Ortigueira, cabe destacar as festas celebradas en honor a Santa Marta, do 28 de xullo ao 1 de agosto, e as 
de San Antonio de Espasante, o 13 de xuño. Nestas últimas, lévase a cabo o tradicional sorteo dun cerdo 
criado en liberdade en Espasante e alimentado polos veciños.  
 
Mención especial merece o Festival Celta de Ortigueira,a primeiros do mes de xullo,  declarado de interese 
turístico internacional no ano 2005; sen dúbida un dos máis importantes festivais folk de toda Europa, o que 
se acredita cunha afluencia de público próxima a cen mil persoas.  
En  Pontedeume a festa por excelencia é a Festa das Peras, en setembro, celebranse en honor da Virxe das 
Virtudes e S. Nicolás de Tolentino copatronos de Pontedeume dende século XIX. 
 Nesta festa faise sa xira ao  Río Eume, con botes e barcas que soben río arriba ata  A Xunqueira, onde se 
celebra a comida popular , ademais fanse competicións deportivas e eventos culturais.  
 
No concello de As Pontes destacan as festas patronais do 
Carme  e da Fraga, esta última declarada de interese 
turístico de Galicia, no mes de xullo.Tamén hai outras 
festas patronais e a Feira do Queixo do Eume  e do Mel de 
Goente. 
 
En San Sadurniño citar as festas de Sta. Isabel,  Stº Mª de 
Bardaos  e a Feira do Medio Rural, que xa vai pola 7ª 
edición. 
 
En  Somozas celebrase a festa de Santiago Apóstol,  a 
Festa do Campo, o Entroido e a Foliada da Santiaguiña, que vai pola 2ª edición. 
 

 
Valdoviño sobresae pola proba para o Campionato do 
Mundo de Surf: o Pantín Clasic.  
 
O municipio celebra especialmente a festa do Corpus, a 
Romaría da Virxe do Porto en Meirás, e a famosa Baixada de 
Carrilanas. 
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En Vilarmaior  conmemoran a Festa da Virxe das Neves, S. Ramón,S. Sebastián de Doroña  e a Andaina da 
festa da tortilla de Doroña, que van pola 2ª edición 

 
Á vista do rico e variado patrimonio cultural do territorio, tanto material como inmaterial, supón un 
importantísimo recurso desde o punto de vista das posibilidades de desenvolvemento, a través da 
recuperación, mellora e aproveitamento dos mesmos e da actividade relacionada que se pode xerar.  
 
A súa recuperación ofrece oportunidades para as actividades, produtivas e non produtivas, no sector 
terciario, e en maior medida, no ámbito turístico: actuacións en materia de turismo cultural e patrimonial, 
recuperación e mellora de contornos e infraestruturas culturais e monumentais, creación e prestación de 
servizos aos visitantes, as entidades públicas e privadas que traballan no eido da xestión cultural e 
patrimonial, creación de puntos de interese para o turismo interior ou de proximidade.  
 
En suma , desenvolvemento de actividades económicas que incrementen a oferta de ocio, que aproveiten, 
en xeral, a crecente demanda de estes servizos.   
 

3.6 Mercado de traballo  
 

A táboa 17 reflexa datos referidos a evolución das taxas de actividade, de ocupación e de paro, no espazo  
GDR24 para o período 2009/2015.  
 
Metodolóxicamente as táboas foron construídas, no tocante a persoas ocupadas,  a partir de datos de 
afiliación á Seguridade Social, dado que son os únicos datos fiables e desagregados por concellos publicados. 
Do mesmo xeito a taxa de paro está tomada a partir do paro rexistrado. 
  

3.6.1 Análise da Poboación Activa, Ocupada e Parada:  (ICC7, ICC5) 

 
Táboa 17 . Evolución das taxas de actividade, ocupación e paro entre 2.009 e 2015. 

Taxa actividade Taxa ocupación taxa de paro Taxa actividade Taxa ocupación Taxa de paro

Miño 47,38% 39,12% 11,37% 48,54% 40,72% 10,58%

Vilarmaior 43,08% 37,80% 8,11% 43,36% 36,59% 10,31%

Cabanas 42,05% 33,79% 11,94% 44,68% 37,60% 9,65%

Capela, A 43,54% 36,20% 11,04% 44,61% 38,63% 8,63%

Monfero 42,56% 36,98% 8,98% 42,15% 37,10% 7,94%

Pontedeume 44,20% 35,05% 12,58% 46,14% 37,49% 11,34%

Pontes, As 43,36% 35,75% 10,05% 45,18% 37,41% 9,77%

Ares 41,83% 31,61% 14,25% 43,26% 34,00% 12,31%

Cedeira 39,14% 31,83% 10,72% 42,72% 35,34% 10,46%

Fene 43,33% 33,49% 14,05% 45,28% 36,65% 11,58%

Ferrol 40,15% 29,13% 15,69% 42,46% 32,14% 13,96%

Moeche 38,13% 31,80% 10,40% 39,60% 34,71% 8,05%

Mugardos 41,47% 30,96% 15,23% 43,35% 33,90% 13,15%

Narón 49,00% 38,65% 13,44% 51,22% 41,71% 12,07%

Neda 42,07% 32,75% 13,84% 44,10% 35,96% 11,48%

San Sadurniño 42,55% 34,41% 12,36% 45,37% 38,29% 10,70%

Somozas, As 44,45% 35,56% 13,11% 44,59% 37,15% 10,86%

Valdoviño 41,29% 32,38% 13,21% 43,83% 35,33% 12,07%

Cariño 34,83% 27,97% 10,75% 39,45% 32,37% 10,22%

Cerdido 38,70% 32,19% 11,09% 38,86% 32,43% 10,40%

Mañón 35,07% 28,61% 10,78% 32,64% 28,19% 7,57%

Ortigueira 37,47% 30,30% 11,65% 37,13% 31,65% 8,51%

Seitura 22 42,59% 32,91% 13,66% 44,49% 35,56% 12,11%

A Coruña 47,50% 38,35% 17,17% 49,90% 40,99% 11,71%

Galicia 46,99% 37,40% 18,40% 49,37% 40,29% 12,09%

2015 2009

 
                                 Fonte: INE. Censos de poboación e vivenda 2001. Elaboración propia. 
 

Se analizamos en primeiro lugar a taxa de actividade observamos que a media do territorio, en datos de 
2.015, sitúase por debaixo do mesmo indicador para a provincia da Coruña e o conxunto de Galicia. Este 
dato parécenos indicar, en coherencia coas observacións demográficas, a perda de poboación activa no 
territorio. 
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Na análise demográfica podíase observar como a perda de poboación no conxunto do territorio no período 
2.004-2.014 foi dun 4,38%, que contrasta co incremento experimentado na provincia da Coruña, un 1,02% e 
o case estancamento a nivel Galicia, cunha perda do 0,08%. 
 
A nivel de taxa de actividade podemos observar unha evolución negativa do período 2.009-2.015 de case 2 
puntos, situándose a taxa de actividade practicamente a 5 puntos da taxa provincial e un 4,40%  respecto da 
taxa galega. 
 
Isto amósanos un territorio que perde poboación activa de xeito significativo no período estudado e que en 
comparación co seu contexto xeográfico (Provincia da Coruña e Galicia) ten menor poboación activa. 
 
En relación á taxa de ocupación, neste mesmo período analizado de 2.009-2015, pódese observar unha 
situación semellante á anteriormente descrita, cunha taxa de ocupación que se reduce en un 2,65% e que 
presenta valores inferiores de aos rexistrados a nivel provincial e de Galicia, con diferenciais de 5,54 e 4,49% 
respectivamente.   
 
Respecto da taxa de paro, e sempre referido aos datos 2.009-2.015 e a paro rexistrado, podemos observar 
un mellor comportamento do territorio na evolución deste indicador respecto  da Provincia da Coruña e de 
Galicia, pero sen obviar o incremento do 1,55% que se rexistrou neste período. 
  
Se analizamos estas tres taxas a nivel interno do territorio podemos observa que:  
 
A taxa de actividade presenta diferenzas significativas dentro do territorio cunha taxa de actividade que vai  
en 2.015 do 34,83% en Cariño ata o 49% que presenta Narón.  
 
Dentro desta análise interna podemos atopar unha taxa de actividade maior centrada nas comarcas do 
Eume e  Ferrolterra e os concellos de Miño e Vilarmaior.  
 
No lado oposto unha taxa de actividade menor na comarca de Ortegal e o concello de Moeche, todo isto 
dentro dun contexto xa comentado de perda de poboación activa xeneralizada en todo o territorio no 
período 2.009-2.015. 
 
Respecto da taxa de ocupación podemos observar tamén diferenzas significativas que van desde a menor 
taxa  no concello de Cariño durante o ano 2.015, con un 27,97%, até novamente Narón que presenta unha 
taxa do 38,65%. 
 
Neste  indicador pódense establecer diferentes áreas dentro do territorio. Existen unha serie de concellos 
como Narón, Miño e Vilarmaior, así como os que conforman a comarca do Eume, que presentan unhas 
maiores taxas de ocupación.  
 
Nun segundo grupo atoparíamos os que conforman a comarca de Ferrolterra e Ortegal cunha menor taxa de 
ocupación, sendo significativo o caso de Cariño e Mañón coas menores taxas de todos os concellos, así 
como o concello de Ferrol que presenta características específicas pola súa condición de zona ZDP. 
 
A taxa de paro presenta en  2.015 tamén diferenzas significativas que van desde o 8,11% de Vilarmaior até o 
15,69% de Ferrol.  
 
Neste sentido pódese observar que as taxas de paro desde unha óptica xeral son maiores na áreas de Ferrol 
e o seu entorno mais próximo xeograficamente,(ZIP) sendo de menor incidencia nas comarcas de Eume e 
Ortegal, onde existen características urbanas menos desenvolvidas (ZPP). 
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3.6.2 Taxas de actividade, ocupación e paro por sexos 

 

En relación á observación por xénero no ano 2.015 aprécianse unha peor situación nas tres taxas estudadas 
no caso feminino, presentando unhas taxas de ocupación e actividade nomeadamente  menores e unha taxa 
de paro rexistrado superior. 
 
Pódese inferir que existe unha maior porcentaxe de mulleres non insertas no mercado laboral, nin como 
afiliadas ao réxime da Seguridade Social nin como demandante de emprego.  
 
No caso das mulleres que si participan no mercado laboral formal presentan unha taxa de paro maior. En 
todo caso as diferenzas entre homes e mulleres coas respectivas medias provinciais e galegas son 
semellantes. 
 
Na táboa 18 podemos analizar, para o ano 2015, como estes indicadores repercuten de forma ben distinta 
nas persoas, en función do seu sexo, Indicador de contexto específico referido ao sexo (ICE06), de xeito que 
os resultados para as mulleres son peores en tódolos indicadores.   
 
 

Táboa 18 . Taxas de actividade, ocupación e paro segundo sexos, 2015.  
 

HOMES MULLERES

Taxa actividade Taxa de ocupación taxa de paro Taxa actividade  Taxa de ocupación taxa de paro

Miño 0,51 0,43 0,11 0,44 0,36 0,12

Vilarmaior 0,48 0,43 0,08 0,38 0,33 0,08

Cabanas 0,46 0,37 0,12 0,38 0,30 0,12

Capela, A 0,48 0,40 0,12 0,39 0,32 0,10

Monfero 0,49 0,41 0,11 0,36 0,32 0,07

Pontedeume 0,48 0,39 0,12 0,40 0,31 0,13

Pontes, As 0,47 0,39 0,10 0,40 0,33 0,10

Ares 0,46 0,36 0,14 0,37 0,27 0,15

Cedeira 0,43 0,36 0,09 0,36 0,28 0,12

Fene 0,48 0,38 0,14 0,39 0,29 0,14

Ferrol 0,42 0,31 0,15 0,38 0,27 0,17

Moeche 0,43 0,35 0,12 0,34 0,29 0,09

Mugardos 0,46 0,35 0,15 0,38 0,27 0,16

Narón 0,51 0,41 0,12 0,47 0,36 0,15

Neda 0,46 0,37 0,14 0,38 0,29 0,14

San Sadurniño 0,48 0,40 0,12 0,37 0,29 0,12

Somozas, As 0,50 0,41 0,13 0,39 0,30 0,14

Valdoviño 0,45 0,36 0,13 0,38 0,29 0,13

Cariño 0,38 0,32 0,09 0,31 0,24 0,12

Cerdido 0,45 0,39 0,11 0,32 0,26 0,11

Mañón 0,38 0,29 0,13 0,33 0,28 0,08

Ortigueira 0,41 0,34 0,11 0,35 0,27 0,13

Seitura 22 0,46 0,36 0,13 0,40 0,30 0,14

A Coruña 0,50 0,41 0,12 0,45 0,36 0,13

Galicia 0,50 0,40 0,12 0,44 0,35 0,14  
 Fonte IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado 

 

Isto ten repercusións negativas  no territorio, xa que a perda de rendas polos ingresos do traballo,  deteriora a  
calidade de vida  e a capacidade de disfrute de bens e servizos dunha  poboación, xa de por si condicionada polo 
avellentamento e a dependencia da poboación. 
 



        ESTRATEXIA  DE DESENVOLVEMENTO LOCAL                        

 

                 Candidatura LEADER   G.D.R24                

    86 
 

 
Por iso, resulta interesante analizar o Indicadores de Contexto Común (ICC7) referido ao desemprego. 
 

Táboa 19 . Paro por grupos de idade 2014 

Total Menores de 25 anos 25 e máis anos % Menores de 25 anos % 25 e máis anos

Ares 577 31 547 5,37% 94,80%

Cabanas 276 12 264 4,35% 95,65%

Capela, A 117 3 115 2,56% 98,29%

Cariño 287 14 273 4,88% 95,12%

Cedeira 527 30 497 5,69% 94,31%

Cerdido 76 3 73 3,95% 96,05%

Fene 1.375 63 1.312 4,58% 95,42%

Ferrol 7.602 413 7.189 5,43% 94,57%

Mañón 78 8 70 10,26% 89,74%

Miño 473 25 448 5,29% 94,71%

Moeche 73 5 68 6,85% 93,15%

Monfero 120 8 112 6,67% 93,33%

Mugardos 564 23 541 4,08% 95,92%

Narón 4.042 212 3.829 5,24% 94,73%

Neda 512 26 486 5,08% 94,92%

Ortigueira 444 27 417 6,08% 93,92%

Pontedeume 715 28 687 3,92% 96,08%

Pontes, As 888 32 855 3,60% 96,28%

San Sadurniño 259 12 246 4,63% 94,98%

Somozas, As 108 6 102 5,56% 94,44%

Valdoviño 598 24 574 4,01% 95,99%

Vilarmaior 69 5 64 7,25% 92,75%

SEITURA22 19.711 1.005 18.705 5,10% 94,90%

A CORUÑA 100.798 5.506 95.292 5,46% 94,54%

2014

 
Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Informe do paro rexistrado. Información subministrada directamente 

 
A táboa 19, danos información sobre a situación do paro por grupos de idade no ano 2014, onde podemos ver 
que o paro xuvenil do GDR24, representa o 5% do total dos paro do territorio, uns valores algo menores que o 
paro xuvenil da  provincia (5,4%). 
 
Mañón é o concello que coas taxas máis altas do GDR24,  con valores do 10,26%, que case duplican a media do 
territorio. Pola contra, A Capela amosa a taxa máis  baixa, un 2,5% de paro xuvenil, a metade da media do 
territorio. 

Táboa 20 .  Evolución do paro na serie 2010-2014. 

2010 2011 2012 2013 2014 VAR 14-10 2010 2011 2012 2013 2014

Ares 468 482 585 606 577 109 17,97% 21,93% 24,18% 23,48% 23,54%

Cabanas 212 241 269 292 276 64 15,64% 15,45% 19,34% 21,25% 18,60%

Capela, A 82 95 104 114 117 35 16,65% 17,81% 17,40% 20,51% 22,26%

Cariño 292 303 313 313 287 -5 16,19% 16,66% 17,81% 16,52% 17,09%

Cedeira 508 511 542 563 527 19 16,53% 16,03% 18,37% 17,82% 17,01%

Cerdido 77 84 95 90 76 -1 13,12% 17,40% 18,56% 18,48% 16,68%

Fene 1.160 1.215 1.421 1.443 1.375 215 18,79% 21,12% 24,70% 24,07% 22,96%

Ferrol 6.942 7.160 7.754 7.997 7.602 660 21,83% 23,18% 25,65% 25,45% 24,92%

Mañón 67 76 91 91 78 11 11,46% 15,42% 15,66% 16,09% 15,22%

Miño 387 412 482 502 473 86 16,80% 18,49% 19,89% 20,29% 18,32%

Moeche 70 63 73 78 73 3 13,10% 12,95% 15,89% 15,12% 13,82%

Monfero 113 108 127 140 120 7 12,76% 13,16% 16,40% 15,89% 14,48%

Mugardos 475 507 570 589 564 89 21,62% 22,43% 25,17% 25,02% 24,16%

Narón 3.296 3.510 4.034 4.213 4.042 746 19,80% 20,96% 24,05% 23,08% 22,49%

Neda 444 475 534 552 512 68 19,62% 21,65% 23,75% 23,27% 22,89%

Ortigueira 353 367 454 448 444 91 12,21% 14,44% 17,47% 18,48% 18,68%

Pontedeume 641 679 759 779 715 74 17,50% 19,03% 21,95% 21,14% 19,34%

Pontes, As 865 979 1.034 1.010 888 23 16,78% 16,95% 20,34% 19,47% 16,64%

San Sadurniño 218 227 257 270 259 41 18,29% 18,79% 22,20% 20,46% 20,63%

Somozas, As 90 94 118 108 108 18 13,12% 20,21% 20,03% 20,63% 21,27%

Valdoviño 543 567 625 647 598 55 18,39% 20,18% 22,60% 22,22% 21,30%

Vilarmaior 80 74 82 85 69 -11 15,46% 15,03% 15,22% 15,10% 12,49%

SEITURA22 17.383 18.229 20.323 20.930 19.780 2.397 16,53% 18,15% 20,30% 20,17% 19,31%

A CORUÑA 90.008 95.245 106.842 108.975 100.798 10.790 14,00% 15,80% 18,40% 20,20% 20,00%

GALICIA 226.237 241.323 270.515 276.007 256.960 30.723 15,30% 17,30% 20,50% 22,00% 21,70%

EVOLUCIÓN DA TAXA DE PARO REXISTRADOEVOLUCIÓN DO PARO 2010-2014

 
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Información subministrada directamente. Elaboración propia. 
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Na táboa 20 vese a evolución do paro por concellos, no período comprendido entre 2010 e 2014, así  crece 
no seu conxunto (un 2,7% más), pero en menor proporción que na Provincia (6%) e que en Galicia (6,4%).  
 
Por concellos, Ferrol e Mugardos presentan  os peores resultados, mentres que Vilarmaior,Cariño e Cerdido 
amosan as mellores cifras. O  concello de As pontes   mantén estables as súas cifras de desemprego.  

3.6.3 Estrutura sectorial da poboación ocupada 

 
Nunha primeira aproximación aos datos de afiliados á Seguridade Social por sectores no 2.015 podemos 
observar que existe un importante grao de terciarización na economía do territorio, cun 71,67% da 
poboación ocupada no sector servizos, cifra lixeiramente inferior ás medias provinciais e galegas.  

 
Táboa 21 .Número d afiliación a Seguridade Social por sectores económicos 2009-2015 

 
TOTAL Agricultura e pesca Industria Construción Servizos

2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009

Miño 2054 1960 4,80% 63 84 -25,00% 261 247 5,67% 169 256 -33,98% 1561 1373 13,69%

Vilarmaior 443 438 1,14% 49 59 -16,95% 77 70 10,00% 37 61 -39,34% 279 248 12,50%

Cabanas 1013 1116 -9,23% 29 28 3,57% 153 182 -15,93% 104 167 -37,72% 727 739 -1,62%

Capela, A 456 498 -8,43% 88 102 -13,73% 85 97 -12,37% 42 58 -27,59% 238 241 -1,24%

Monfero 716 792 -9,60% 234 277 -15,52% 64 80 -20,00% 81 141 -42,55% 337 294 14,63%

Pontedeume 2535 2784 -8,94% 83 93 -10,75% 353 475 -25,68% 210 359 -41,50% 1885 1857 1,51%

Pontes, As 3487 3885 -10,24% 124 155 -20,00% 811 1115 -27,26% 295 501 -41,12% 2254 2114 6,62%

Ares 1641 1693 -3,07% 59 52 13,46% 266 333 -20,12% 152 230 -33,91% 1164 1078 7,98%

Cedeira 2044 2357 -13,28% 374 440 -15,00% 305 394 -22,59% 157 270 -41,85% 1206 1253 -3,75%

Fene 4079 4633 -11,96% 120 144 -16,67% 796 1003 -20,64% 313 572 -45,28% 2848 2914 -2,26%

Ferrol 18421 21097 -12,68% 281 311 -9,65% 2488 3255 -23,56% 978 1853 -47,22% 14660 15678 -6,49%

Moeche 377 454 -16,96% 68 86 -20,93% 63 75 -16,00% 38 55 -30,91% 208 238 -12,61%

Mugardos 1516 1700 -10,82% 83 118 -29,66% 278 318 -12,58% 123 231 -46,75% 1032 1033 -0,10%

Narón 13367 13591 -1,65% 259 270 -4,07% 2338 2704 -13,54% 939 1600 -41,31% 9813 9017 8,83%

Neda 1595 1794 -11,09% 84 98 -14,29% 320 390 -17,95% 129 229 -43,67% 1059 1077 -1,67%

San Sadurniño 966 1103 -12,42% 106 141 -24,82% 182 235 -22,55% 99 158 -37,34% 576 569 1,23%

Somozas, As 395 474 -16,67% 39 51 -23,53% 138 210 -34,29% 38 45 -15,56% 179 168 6,55%

Valdoviño 2002 2228 -10,14% 130 165 -21,21% 340 435 -21,84% 201 332 -39,46% 1327 1296 2,39%

Cariño 1089 1349 -19,27% 188 305 -38,36% 169 165 2,42% 100 170 -41,18% 630 709 -11,14%

Cerdido 374 409 -8,56% 63 61 3,28% 67 86 -22,09% 45 70 -35,71% 198 192 3,13%

Mañón 400 431 -7,19% 75 108 -30,56% 74 55 34,55% 28 46 -39,13% 222 222 0,00%

Ortigueira 1799 2114 -14,90% 252 335 -24,78% 217 325 -33,23% 176 302 -41,72% 1150 1152 -0,17%

Seitura22 60769 66900 -9,16% 2851 3483 -18,15% 9845 12249 -19,63% 4454 7706 -42,20% 43553 43462 0,21%

A Coruña 388340 412067 -5,76% 22592 27788 -18,70% 48377 56270 -14,03% 29608 46165 -35,86% 287393 281844 1,97%

Galicia 919396 988909 -7,03% 59095 73823 -19,95% 127295 150078 -15,18% 67717 107311 -36,90% 664180 657697 0,99%  
IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado 

 
O segundo sector con maior número de afiliados é a industria cun 16,20% dos afiliados seguido da 
construción (9,78%) e o sector primario cun 4,69%. 
 
Se facemos unha análise dinámica de afiliados por sectores podemos observar que no período 2.009-2.015 
existe unha baixada xeneralizada en todos eles, sendo mais acusada no sector da construción que acumula 
unha caída do 42,20%, porcentaxe nomeadamente maior que a caída da provincia da Coruña (35,86%) e de 
Galicia(36,90%). 
  
O resto dos sectores acumulan caídas en traballadores afiliados con excepción do sector servizos, que 
presenta un lixeirísimo incremento do 0,21% en consonancia cos datos a nivel provincial (1,97%) e galego 
(0,99%). 
 
Tanto o sector primario como a industria acumulan unha diminución de afiliados á Seguridade Social do 
9,16% e 19,63%, comportándose nos dous casos de xeito nomeadamente peor que a provincia da Coruña e 
o conxunto de Galicia, diferenza mais acusada no sector industrial. 
De tódolos xeitos esta visión xeral presenta importantes diferenzas cando analizamos a estrutura interna do 
Territorio, presentando diferenzas significativas. 
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Podemos observar unha serie de concellos onde o sector primario, en contra da tendencia xeral, mantén un 
importante peso. Así, e atendendo aos datos de 2.015, atopámonos co concello de Monfero que ten un 
32,68% dos seus ocupados no sector primario. Neste grupo de concellos, onde as afiliacións á Seguridade 
Social no sector primario son significativas, atopamos tamén os concellos de A Capela, Cedeira, Moeche, 
Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira. 
 
Pola contra existen unha serie de concellos cuxas afiliacións á Seguridade Social están por debaixo da media 
do Territorio, entre os que se atopan os concellos de Miño, Cabanas, Pontedeume, As Pontes, Ares, Fene, 
Ferrol, e Narón. 
 
No sector industrial existen tamén diferenzas significativas entre os diferentes concellos do territorio, tendo 
un peso significativo nos concellos de As Somozas, As Pontes e Neda , mentres que se sitúan por debaixo da 
media os concellos de Miño, Cabanas, Pontedeume, Monfero, Cedeira, Ferrol, Cariño e Ortigueira.  
 
No caso destes concellos cun peso do sector industrial inferior á media do territorio podemos distinguir dúas 
tipoloxías: aqueles concellos nos que posúen un sector servizos moi desenvolvido e que actúan como  
cabeceiras onde se concentra o consumo doutras partes do Territorio: Ferrol, Miño e Pontedeume e aqueles  
concellos con características menos urbanas e onde permanece unha maior actividade do sector primario, 
como é o caso de Cedeira, Moeche, Monfero, Cariño e Ortigueira. 
 
O sector da construción presenta unha distribución máis homoxénea no conxunto do territorio, en grande 
parte porque a época de crise á que pertencen estes datos igualou a participación deste sector no conxunto 
das economías locais. O reto, pois, é, que  sen perder de vista os procesos da sociedade actual, evitar que 
desaparezan actividades que  suman taxas de ocupación en sectores que axudan a diversificar a economía e 
poden mellorar as rendas das familias asentadas no medio rural, como é o caso do sector primario, sendo 
quen de incorporar valor engadido e non limitándose a mera extracción ou consecución de produtos.  
 

Táboa 22 . Comparativa  de autoemprego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  táboa 22  sobre autoemprego  ten o seu interese dada a transformación que está a sufrir o mercado de 
traballo, que incrementa o interese das empresas en obter necesidades produtivas fora da súa estrutura 
interna. Esta tendencia conduce ao crecemento de redes especializadas e ao  colaboracionismo entre 
empresas, de xeito que a microempresa está cobrando peso  na sociedade actual. 

 
DEC.2014 DEC.2011 VAR 11-14 

Ares 303 304 1 

Cabanas 236 225 -11 

Capela, A 135 145 10 

Cariño 314 319 5 

Cedeira 606 589 -17 

Cerdido 123 112 -11 

Fene 625 632 7 

Ferrol 3.204 3.135 -69 

Mañón 112 107 -5 

Miño 523 467 -56 

Moeche 145 152 7 

Monfero 305 323 18 

Mugardos 259 256 -3 

Narón 2.221 2.071 -150 

Neda 333 341 8 

Ortigueira 581 621 40 

Pontedeume 542 553 11 

Pontes, As 717 682 -35 

S. Sadurniño 262 245 -17 

Somozas, As 92 94 2 

Valdoviño 473 462 -11 

Vilarmaior 125 130 5 

SEITURA22 12.236 11.965 -271 

A CORUÑA 87.506 86.492 -1.014 

GALICIA 216.767 216.697 -70 
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 Por elo, a existencia de persoas emprendedoras , engade valor a un territorio, xera  actividade, emprego, 
riqueza e oportunidades, de tal maneira que, o  espírito emprendedor , é un es uno de los piares 
fundamentais do crecemento  social  e económico da sociedade  actual .  
 
Nese senso se consideramos o Indicador de Contexto Especifico  sobre autoemprego ( ICE06) 
referenciado a táboa 15, podemos ver que no territorio do GDR24, o autoemprego crece un 2,26%,  
amosando  un mellor comportamento que  na Provincia(+1,1%) e que Galicia (+o,o3%) 
 
O concello con peor comportamento no autoemprego foi Ortigueira, seguido de Monfero e A Capela, 
mentres que  Narón , Ferrol, Miño e As Pontes son os que tiveron maior crecemento de iniciativas 
emprendedoras. 
 
No ano 2014, o único concello ZDP concentra o  26,1% doautoemprego,  os 6 concellos ZIP  o  32,5%  e os 15 
concellos ZPP, representan o 41,39% de persoas emprendedoras. 
 
 

3.7 Análise sectorial 

3.7.1 Sector primario 

 
Como acabamos de ver, a ocupación no agro continúa o prolongado descenso dos últimos anos e 
actualmente os ocupados neste sector xa son inferiores ao 4,69%, por debaixo dos niveis de ocupación de A 
Coruña (5,82%) e Galicia (6,43%).  
 
Con diferenzas entre aqueles concellos con maior grado de urbanización que apenas superan o 3% (Ferrol, 
Narón, Fene ou Pontedeume) e o resto nos que o emprego no sector primario pode chegar a roldar o 20% do 
total, chegando ata un 32,68% no caso de Monfero. 
 
Tal e como indica o INE, táboa 23, temos que ter en conta que “A poboación investigada no Censo Agrario 
2009 difire notablemente da investigada en 1999, debido a que en 2009 restrinxiuse o colectivo de 
explotacións investigadas, limitándose á normativa europea (EUROSTAT). Mentres que en 1999 
investigáronse todas as explotacións con polo menos 0,1 ha. de Superficie Total, en 2009 investigáronse as 
explotacións agrícolas e gandeiras que polo menos tiveran 1 ha de Superficie Agrícola Utilizada (SAU), ou 
0,2 ha SAU dedicadas a hortalizas e flores e plantas ornamentais ao aire libre ou 0,1 ha en abrigo, ou unha ou 
máis Unidades Gandeiras (UG)”. 
 
O eliminar aquelas explotacións mais pequenas, moitas dedicadas ao autoconsumo, o número total de 
explotacións reduciuse ostensiblemente, por riba das reducións provinciais e autonómica; en relación ao 
total provincial estas pasaron de representar o 18,96% ao 14,17%. 
 
Sen embargo, aínda que a redución das Unidades de Traballo Anual vinculadas a estas explotacións foi moi 
importante (hai que ter en conta a redución do número de ocupados no sector)o peso do traballo agrario no 
territorio incrementouse con respecto ao provincial; pasou de significar o 10,52 ao 12,54% do total de UTA´s 
provinciais. 
 
O que medrou nomeadamente foron os postos de traballo asociados ás explotacións achegándose aos 
parámetros da provincia e galegos que superan lixeiramente o posto de traballo por explotación. 
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Táboa 23 . Unidades de traballo-ano e explotacións agrícolas. Evolución 1.999-2.009. 

 

1.999 2.009 1.999 2.009 1.999 2.009

Ares 450 21 63 24,84 0,14 1,18

Cabanas 296 85 104 79,35 0,35 0,93

Capela (A) 324 192 249 196,62 0,77 1,02

Cariño 476 43 41 33,67 0,09 0,78

Cedeira 1.216 290 374 256,70 0,31 0,89

Cerdido 453 168 148 144,91 0,33 0,86

Fene 587 69 131 63,83 0,22 0,93

Ferrol 893 75 193 66,02 0,22 0,88

Mañón 624 157 160 142,01 0,26 0,90

Miño 481 139 211 122,87 0,44 0,88

Moeche 486 177 204 141,44 0,42 0,80

Monfero 629 417 848 510,57 1,35 1,22

Mugardos 498 31 99 25,16 0,20 0,81

Narón 1.551 291 612 240,26 0,39 0,83

Neda 459 52 217 40,16 0,47 0,77

Ortigueira 2.114 457 812 408,83 0,38 0,89

Pontedeume 371 94 201 82,01 0,54 0,87

Pontes, As 624 312 553 308,84 0,89 0,99

San Sadurniño 1.010 319 484 291,08 0,48 0,91

Somozas, As 509 218 377 206,13 0,74 0,95

Valdoviño 1.022 277 431 202,11 0,42 0,73

Vilarmaior 274 143 239 166,40 0,87 1,16

TOTAL GDR 15.347 4.027 6.751 3753,81 0,44 0,93

A Coruña 80.947 28.418 64.187 29.936,75 0,79 1,05

Galicia 270.053 81.174 87.432,62 1,08

Número de 

Explotacións
Unidades de Traballo 

Ano (UTA)

UTA/Explotación

 
Fonte: Elaboración propia a partir de INE, Censo Agrario 1.999 e 2.009. 

 
As explotacións mais intensivas en traballo serían as de Monfero (1,22) por riba dos valores autonómicos. No 
outro extremo estaría Valdoviño con 0,73 UTA por explotación. 
 

3.7.1.1 Base territorial das explotacións. 

 

O pequeno tamaño das explotacións que caracteriza ao conxunto de Galicia, maniféstase tamén no 
territorio, aínda sendo a media (11,32ha por explotación) escasamente superior á galega (11,27ha).  
 
Se ben non é así no caso da superficie agraria útil por explotación, onde a media autonómica 7,98ha supera 
ao do Territorio 6,50ha/explotación.A superficie agraria útil apenas descendeu, tendo en conta o forte 
descenso da superficie total, algúns concellos incluso incrementárona lixeiramente (As Pontes, Cariño ou 
Cedeira), polo que sobre todo vemos un aumento importante da SAU por explotación, que para o ano 99 
estaba en 1,87ha/exp. pasou a 6,50ha/exp. por riba da media provincial e cerca da galega 7,98ha/exp.  
 
Cabe destacar os casos das explotacións de As Pontes e Cariño con 12,60 e 11,94ha/exp. respectivamente. 
 
Sen embargo algúns concellos perderon mais da metade da súa SAU; Ares case o 60%  ou Neda  o 55,46%. 
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Táboa 24 . Superficie agrícola utilizada e total nas explotacións agrícolas. Evolución 1.999-2.009. 
 

1.999 2.009 1.999 2.009 1.999 2.009

Ares 450 21 166 66,78 541 87,74

Cabanas 296 85 412 348,89 997 566,94

Capela (A) 324 192 1.616 1613,55 5.607 4222,29

Cariño 476 43 483 513,36 3.212 728,03

Cedeira 1.216 290 2.341 2394,95 6.412 3982,94

Cerdido 453 168 793 622,93 2.242 1184,39

Fene 587 69 242 210,33 930 313,31

Ferrol 893 75 302 209,56 2.574 393,51

Mañón 624 157 1.171 1113,25 4.941 1770,25

Miño 481 139 677 393,32 1.461 627,25

Moeche 486 177 1.352 1198,93 2.954 1623,36

Monfero 629 417 3.922 3958,31 11.091 5951,72

Mugardos 498 31 200 128,09 388 141,96

Narón 1.551 291 1.140 783,45 2.139 1154,6

Neda 459 52 339 150,98 839 195,33

Ortigueira 2.114 457 3.729 3323,61 14.741 6073,84

Pontedeume 371 94 481 244,27 1.244 392,69

Pontes, As 624 312 3.347 3931,49 14.938 7283,29

San Sadurniño 1.010 319 2.788 2327,72 5.563 4307,61

Somozas, As 509 218 1.478 1301,67 4.160 2207,74

Valdoviño 1.022 277 1.110 796,7 2.572 1295,77

Vilarmaior 274 143 589 553,7 1.461 1081,56

TOTAL GDR 15.347 4.027 28.678 26.185,84 91.007 45.586,12

A Coruña 80.947 28.418 201.266 183.032,31 509.597 282.265,62

Galicia 270.053 81.174 696.691 647.598,42 2.041.799 914.852,92

Número de 

Explotacións

Superficie agrícola 

utilizada (SAU) (Ha)

Superficie total (Ha)

 
                                                                     Fonte: Elaboración propia a partir de INE, Censo Agrario 1.999 e 2.009. 

 
En canto aos valores absolutos os concellos con maiores indicadores son Ortigueira (nº explotacións), 
Monfero (SAU) e As Pontes (S. total), que ademais son sempre os tres primeiros coa excepción do apartado 
do nº de explotacións onde aparece San Sadurniño.  
 
A parcelación da terra constitúe outro dos rasgos que define a base territorial das explotacións, se ben é 
menor que a media provincial, cos datos do anterior censo agrario do ano 1.999, vemos que a media do 
territorio era de 11,62 parcelas/explotación fronte ás 13,65 de media provincial. Nos concellos con maior 
actividade agraria, sería necesario implementar medidas que contribúan a racionalizar a base territorial das 
explotacións.  
 

3.7.1.2 Actividade Agrícola. 
 

Nos datos do Censo Agrario constátase a especialización gandeira do territorio, as explotacións sen 
actividade gandeira son inferiores ao 24% do total, mentres que o traballo que representan en UTA´s as 
explotacións do territorio sen gandería son 552, que supoñen o 14,71% do total da actividade agroagandeira.   
 
A actividade agraria principal son os cultivos forraxeiros e o autoconsumo, aínda así compre destacar a 
superficie existente e o número de explotacións de Ortigueira, seguida neste último apartado por Narón, 
pola importancia do cooperativismo agrario neste concello. 
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Así compre destacar a existencia da Identificación Xeográfica Protexida Pemento do Couto; o ámbito 
xeográfico abrangue os concellos de Narón, Ferrol, Neda, Valdoviño, Cedeira, San Sadurniño, Moeche, As 
Somozas, Fene, Ares e Mugardos, e conta con dous envasadores autorizados, un deles a propia Cooperativa 
do Val en Narón. 
 
Outra IXP con presenza no territorio é a IXP Grelo de Galicia, que ten como ámbito toda Galicia pero conta 
cunha importante tradición produtiva na zona, celébranse dúas feiras específicas de promoción do produto; 
a de Xestoso, en Monfero e a de As Pontes. 
 
As explotacións certificadas en Agricultura Ecolóxica son moi poucas, catro no censo agrario de 2.009, e 
supoñen unha superficie total de 1,79 Ha. Sen embargo últimamente esta parece que comeza a ser unha 
opción atractiva para os produtores, especialmente para aqueles que comercializan directamente aos 
consumidores. Recentemente constituiuse unha  entidade deste tipo en San Sadurniño, A Cortiña. 
 

3.7.1.3 Actividade gandeira. 
 
Dentro da gandería, a principal cabana é o vacún que concentra mais do 82% da UG do territorio e 
representa case o 10% do sector na provincia, polo que realizaremos unha análise mais detallada da mesma. 
A continuación figuran o porcino e o equino, pera xa a moita distancia, si ben neste último caso si que se 
pode falar dunha certa especialización, dado que o territorio acada un elevado peso relativo sobre o 
conxunto galego e provincial, o 9,75 e o 32,5% respectivamente. 
 
O número de ovinos e caprinos non é relevante no territorio, tampouco no caso do porcino, si ben non deixa 
de ser chamativa a redución da cabana neste período, o 67%, especialmente en Valdoviño que cunha 
redución do 92% deixou de ser o maior produtor do conxunto. Tamén rexistrou un descenso significativo 
Narón, a segunda cabana en número de efectivos. Monfero pasa a contar coa maior cabana, a pesar da 
redución de efectivos, seguido por As Pontes que rexistrou un importante incremento.    
 
A pesar da redución do número de equinos, nun 54%, esta é similar as reducións provinciais e autonómicas, 
polo que como diciamos podemos seguir falando dunha certa especialización territorial. Onde a importancia 
cultural do cabalo queda demostrada por múltiples eventos como a Feira do Cabalo de Moeche ou a 
celebración de Equiocio en Ferrol. Por número de efectivos destaca A Capela, despois de incrementalos nun 
126% no período estimado, e Ortigueira.  
 
En canto ás aves os concellos que destacan por número de efectivos son novamente Monfero e Ortigueira, si 
ben o primeiro tivo un incremento do 90% e o segundo un descenso do 78%. 
 
Especial interese require a cabana bovina, por ser a principal. O número de explotacións, está en franca 
recesión; entre o 2.005 e o 2.014 descendeu un 30%, cifra algo inferior pero similar aos descensos provinciais 
e autonómico.  
 
Hai que ter en conta que a efectos estatísticos desde 2.010 só se computan explotacións de alomenos 1 
bovino, para adaptarse aos requirimentos da normativa comunitaria do Eurostat. 
 
Agora ben o descenso no número de cabezas non foi proporcional, só representou o 12%, o que indica un 
redimensionamento das explotacións; que pasaron de 11,6 a 14,6 cabezas por explotación de media, aínda 
por baixo da media galega (24,1).  
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Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves
Coellas 

nais
Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves

Coellas 

nais

Miño 978 19 1 85 114 49 4 608 3 0 14 25 16 1

Vilarmaior 1.125 18 2 196 83 37 3 817 9 1 25 46 19 2

Cabanas 549 12 1 42 38 22 2 626 18 1 7 38 7 1

Capela, A 3.066 21 4 110 129 35 5 2.354 11 5 42 292 16 0

Monfero 6.816 90 23 826 189 249 11 5.596 66 71 489 123 472 27

Pontedeume 442 15 2 83 86 43 21 155 6 0 15 13 11 5

Pontes, As 3.534 85 54 228 550 45 14 2.576 32 23 358 158 18 14

Ares 90 46 1 20 4 10 1 15 18 0 4 4 2 0

Cedeira 1.830 66 19 109 313 163 35 1.275 19 7 124 120 222 34

Fene 356 28 5 56 26 41 5 170 10 2 7 12 5 0

Ferrol 577 48 7 37 110 46 5 129 16 2 12 35 3 0

Moeche 1.811 28 1 51 131 24 2 1.275 9 6 11 87 12 0

Mugardos 165 13 2 40 16 25 2 125 7 0 2 6 3 0

Narón 1.167 90 13 983 154 388 27 662 26 9 360 58 149 1

Neda 344 48 9 34 28 27 5 179 7 5 2 9 3 0

San Sadurniño 3.608 81 11 129 214 47 2 2.130 40 5 40 84 24 1

Somozas, As 1.375 37 15 79 177 29 2 1.632 12 6 28 46 13 1

Valdoviño 1.515 60 18 1.992 202 851 9 737 36 9 152 60 425 1

Cariño 274 5 3 8 26 7 1 410 1 2 2 6 2 0

Cerdido 1.019 21 1 76 96 23 3 503 11 4 22 39 12 1

Mañón 1.146 35 14 46 177 23 10 813 11 6 10 39 7 1

Ortigueira 3.702 134 38 206 566 111 21 3.253 54 38 49 265 24 12

TOTAL GDR 35489 1000 244 5436 3429 2295 190 26040 422 202 1775 1565 1465 102

A Coruña 336.329 5.930 615 97.104 10.962 19.742 1.500 282.745 3.054 458 67.849 4.821 19.411 1.149

Galicia 856.728 33.535 4.853 326.747 38.420 195.368 5.212 761.979 18.605 3.513 264.777 16.048 205.842 3.345

1999 2009

 
 

Táboa 25 . Gandería en unidades gandeiras nas explotacións agrícolas 
 

Fonte: Elaboración propia a partir de INE, Censo Agrario 1999 e 2.009. 

 
Monfero, Ortigueira e As Pontes concentran o maior número de explotacións e animais do territorio. Si ben 
son A Capela, Miño e Monfero novamente os que contan coas maiores explotacións, lixeiramente por riba 
da media galega.  
  
Dentro dos bovinos, no ano 2.005 as vacas de orientación láctea superaban lixeiramente ás de carne, pero 
nos últimos anos, e ante a problemática do prezo do leite en orixe, as primeiras reducíronse en mais dun 
30% mentres que o número das de carne mantívose estable, e xa representan case o 20% do total da 
provincia. Ortigueira, As Pontes e Cedeira concentran a cabana cárnica, destacando Monfero, A Capela e 
San Sadurniño pola láctea.   
 
Esta tendencia, redución tanto do número de explotacións como de efectivos entendemos que está 
acentuándose, dado que coa liberalización do sector (o 31 de marzo de 2.015 acabaron as cotas) agudizouse 
a problemática do prezo do leite.  
 
O cal tamén está a incidir negativamente no sector cárnico polo exceso de oferta e a caída dos prezos que 
leva aparellada. 
  
Distintas entidades están a realizar un esforzo para tratar de producir derivados lácteos que deixen un maior 
valor ao produtor; así temos cinco queixerías no territorio que ademais de queixo do pais e fresco, producen 
requeixo que xa é unha especialidade do territorio, presente nas cartas da hostalería local e para o que 
traballan na consecución dun distintivo de calidade coa Consellería de Medio Rural. 
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Táboa 26 . Efectivos e explotacións de gando bovino. Evolución da cabana bovina gandeira 2005-2014 (UG). 
 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014

Miño 73 32 784 803 459 413 402 362 57 51 325 390

Vilarmaior 81 49 1.022 791 616 487 529 395 87 92 406 304

Cabanas 38 25 357 318 239 142 195 92 44 50 118 176

Capela, A 160 108 3.623 2.814 2.295 1.787 1.580 1.053 715 734 1.328 1.027

Monfero 381 266 7.412 6.585 4.900 4.244 4.044 3.247 856 997 2.512 2.341

Pontedeume 63 27 257 152 162 54 95 33 67 21 95 98

Pontes, As 334 245 4.232 3.347 2.588 1.915 655 236 1.933 1.679 1.644 1.432

Ares 15 12 68 31 35 17 12 2 23 15 33 14

Cedeira 237 218 2.395 2.181 1.440 1.273 27 2 1.413 1.271 955 908

Fene 73 36 314 184 168 108 50 12 118 96 146 76

Ferrol 87 65 328 367 181 184 88 55 93 129 147 183

Moeche 154 98 1.757 1.751 947 885 473 375 474 510 810 866

Mugardos 18 13 179 209 109 135 68 76 41 59 70 74

Narón 239 153 1.108 947 533 389 266 117 267 272 575 558

Neda 57 39 238 198 137 100 83 34 54 66 101 98

San Sadurniño 254 182 3.208 2749 1.841 1.596 1.293 994 548 602 1.367 1.153

Somozas, As 160 115 1.892 1.948 1.160 1.086 459 260 701 826 732 862

Valdoviño 205 120 1.356 1.054 742 538 391 153 351 385 614 516

Cariño 60 47 581 452 299 270 4 1 295 269 282 182

Cerdido 118 84 851 772 508 443 186 158 322 285 343 329

Mañón 117 108 1.448 1.357 875 792 116 47 759 745 573 565

Ortigueira 343 242 4.515 4.347 2.623 2.468 505 298 2.118 2.170 1.892 1.879

TOTAL GDR 3267 2284 37925 33357 22857 19326 11521 8002 11336 11324 15068 14031

A Coruña 21.827 14.338 365.841 338.659 221.898 200.132 157.053 142.913 64.845 57.219 143.943 138.527

Galicia 58.034 39.479 986.626 952.656 583.950 549.094 363.961 336.981 219.989 212.113 402.676 403.562

Número de 

explotacións

Número de 

bovinos

Número de 

vacas

Número de 

vacas de 

muxidura

Número de vacas 

de non muxidura
Outros bovinos

 
Fonte: IGE. 
 
Unha das alternativas potenciais para fuxir dos prezos baixos podería ser a gandería ecolóxica. No territorio 
existen algunhas explotacións rexistradas no CRAEGA, son poucas pero é unha opción que cada vez mais 
explotacións están pensando, especialmente no sector lácteo.  
 
Pero na actualidade este tipo de explotacións, segundo o ceso do 2.009, son unha minoría; unicamente 39 
das 711Ha da provincia están no Territorio. 
 
Entidades como a Agrupación Agroalimentaria do Eume (Asociación formada por axentes do sector 
agroalimentario do territorio) están a traballar en novas canles de comercialización para vender os produtos 
do territorio directamente aos consumidores a través da súa web. Estas entidades teñen un certo nicho, xa 
que poden recoller producións, fora da principal, que normalmente non chegan ao mercado, como produtos 
de horta de tempada, froita, etc.  
 
O recente rexistro da Marca de Garantía “Produto do Eume” é unha oportunidade de diferenciación para 
aquelas producións de calidade do Territorio. 
 
En xeral, podemos falar dun escaso desenvolvemento da industria agraria ou de transformación. Máis alá da 
factoría de leite Celta en Pontedeume poucas son as producións agrarias que se valorizan no territorio, 
destacando a excepción das queixerías (sector de ampla tradición que produce queixos e requeixo 
fundamentalmente).  
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3.7.1.4 Usos da terra e sector forestal. 
 

En canto o reparto de usos da terra destaca o escaso peso das superficies de cultivo e terras labradas. 
Unicamente Moeche, Miño e Vilarmaior presentan porcentaxes superiores a media provincial, si ben as 
maiores superficies corresponden aos concellos mais grandes onde predomina a gandería; Ortigueira, 
Monfero, As Pontes e San Sadurniño. En canto aos pasteiros novamente As Pontes, Monfero e Ortigueira 
detentan as maiores superficies polo mesmo motivo. 
 
O territorio caracterízase pola súa orientación forestal. Si os datos do censo do 99 xa a deixan practicamente 
como principal uso da terra, a evolución dos últimos anos fan que hoxe en día, sen dúbida, sexa a principal 
ocupación da terra. Isto é debido a causas comúns ao medio rural galego (abandono, envellecemento, 
incentivos a plantación...) pero tamén á potencialidade, climática e edáfica, do territorio, especialmente dos 
concellos máis ao norte. 
 

Táboa 27 . Distribución municipal de usos. 2.011 
 

Sup. de 

Cultivo e 

Prado

Pasteiro, 

Pasteiro 

Arbustivo e 

Mato

Forestal 

Arborizado

Outras 

Superficies

S. Total 

Concello

Forestal 

Total

Sup. de 

Cultivo e 

Prado / 

Sup. Total

F. Arb./ 

F. Total

Forestal/ 

Sup. Total

M iño 1.146 84 1.461 562 3.253 1.545 0,35 0,95 0,47

Vilarmaior 957 0 1.741 339 3.036 1.741 0,32 1,00 0,57

Cabanas 769 85 1.703 418 2.975 1.788 0,26 0,95 0,60

Capela, A 1.427 1.077 2.495 701 5.700 3.572 0,25 0,70 0,63

M onfero 3.116 3.041 9.132 1.970 17.259 12.173 0,18 0,75 0,71

Pontedeume 553 25 1.492 875 2.945 1.517 0,19 0,98 0,52

Pontes, As 2.968 5.446 12.102 4.539 25.055 17.547 0,12 0,69 0,70

Ares 185 532 387 727 1.831 919 0,10 0,42 0,50

Cedeira 1.261 951 5.761 569 8.542 6.713 0,15 0,86 0,79

Fene 521 31 1.397 791 2.740 1.428 0,19 0,98 0,52

Ferro l 785 2.039 2.214 3.280 8.318 4.253 0,09 0,52 0,51

M oeche 1.768 80 2.908 93 4.850 2.988 0,36 0,97 0,62

M ugardos 80 159 376 662 1.277 535 0,06 0,70 0,42

Narón 1.852 874 2.513 1.462 6.701 3.387 0,28 0,74 0,51

Neda 540 89 1.438 333 2.400 1.527 0,22 0,94 0,64

San Sadurniño 2.891 614 6.003 483 9.992 6.618 0,29 0,91 0,66

Somozas, As 1.855 674 4.047 521 7.097 4.721 0,26 0,86 0,67

Valdoviño 1.988 1.147 4.447 1.241 8.822 5.594 0,23 0,80 0,63

Cariño 355 1.233 2.735 474 4.796 3.968 0,07 0,69 0,83

Cerdido 1.124 0 4.128 20 5.272 4.128 0,21 1,00 0,78

M añón 1.509 1.535 4.554 623 8.221 6.089 0,18 0,75 0,74

Ortigueira 3.523 2.583 13.892 886 20.884 16.475 0,17 0,84 0,79

TOTAL GDR 31.171 22.300 86.927 21.568 161.965 109.227 0,19 0,80 0,67

A CORUÑA 213.518 84.254 391.598 105.957 795.327 475.851 0,27 0,82 0,60

GALICIA 691.755 605.613 1.339.832 320.640 2.957.841 1.945.445 0,23 0,69 0,66  
Fonte: Anuario de estatística agraria. 

 

Os dados evidencian o crecemento das zonas forestais, mais do 67% do territorio é superficie forestal, por 
riba das medias provincial e galega. Destacando as porcentaxes de Cariño, Cedeira, Ortigueira e Cerdido, se 
ben as maiores superficies danse en Ortigueira, As Pontes e Monfero. 
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A figura dos montes veciñais en man común non está moi estendida, unicamente Cariño, Ortigueira e 
Mañón teñen superficies importantes a través de esta figura. 
  

Táboa 28 . Montes veciñais en man común 2.012 
 

  
Nº montes 
clasificados 

Superficie 
declarada (Ha) 

Vilarmaior 1 109,00 

Monfero 1 259,37 

Pontedeume 1 90,31 

Fene 1 26,18 

Ferrol 3 392,19 

Cariño 3 1.979,25 

Cerdido 1 109,72 

Mañón 3 1.205,30 

Ortigueira 3 971,30 

TOTAL GDR 17 5.143 

A Coruña 292 47.665,72 

Galicia 3215 666.899,97 
                                                                                                              Fonte: Consellería de Medio Rural. 
 
A crise gandeira, xunto coa devaluación social do medio rural, iniciou un progresivo abandono de prados e 
cultivos. Estas terras abandonadas, normalmente non pasan a incrementar a base territorial de outras 
explotacións, senón que plántanse con cultivos forestais de crecemento rápido, eucalipto 
fundamentalmente e en menor medida, piñeiro.  
 
O destino fundamental da madeira de eucalipto é a venda, nun mercado oligopólico, ás empresas de 
celulosas, cuxo poder de negociación é abrumador.   
 
Neste escenario é fundamental recuperar a multifuncionalidade dos usos do monte. Para iso é 
imprescindible ordenar os montes e acadar superficies mínimas que permitan unha xestión racional e viable 
economicamente.  
 
Esta orientación facilitará, ente outras cousas, o control dos incendios, que conlevan un elevado custo 
público e privado. Haberá que poñer tamén en valor as masas de fragas de caducifolias, especialmente 
aquelas incluídas nos espazos da Rede Natura, como o Parque Natural das Fragas do Eume, a día de hoxe 
sen o preceptivo Plan Reitor de Uso e Xestión.   
 
Outras medidas pasan pola instalación de empresas no territorio que pechen o ciclo da madeira. Cabe 
destacar a mobilización dos propietarios forestais, asociándose para comercializar conxuntamente e 
conseguir mellores prezos, unha das claves de futuro será apoialos para que ordenen e xestionen 
conxuntamente os montes. 
 

3.7.2 Sector industrial 

 
O sector industrial no territorio mantén, en termos de afiliados á seguridade social, unhas porcentaxes 
superiores tanto á media galega como á provincial. 
 



        ESTRATEXIA  DE DESENVOLVEMENTO LOCAL                        

 

97                       Candidatura LEADER   G.D.R24                

 
 

Caracterízase pois este territorio a nivel industrial por unha concentración importante na área de Ferrol, 
Narón e Fene, cunha continuidade espacial xeográfica, ao que hai que engadir o concello de As Pontes, que 
funcionaría como segundo polo no territorio a nivel  industrial. 
 
En termos absolutos a maior parte da poboación ocupada na industria sitúase nos concello de Ferrol e Narón, 
cousa bastante lóxica dado que tamén son os concellos mais poboados.  
 
Destacan tamén outros concellos onde existe unha sector industrial predominante, como é o caso de Fene 
(industria naval) ou As Pontes (a factoría de Endesa) que incrementan nomeadamente os valores de 
poboación de afiliados á seguridade social no sector industrial nestes concellos. 
 
Se nos fixamos na poboación afiliada no sector industrial, medido en termos de peso relativo nas diferentes 
economías do concellos, podemos observar como hai unha serie de concellos que destacan sobre a media 
do Territorio, situando as súas taxas de afiliados no sector industrial por enriba da media. 
 
En boa parte destes casos estes concellos non presentan unidades locais de produción (número de 
empresas) que xustifiquen estas porcentaxes, polo que poderíamos interpretar que existe unha parte da 
poboación que traballa no sector industrial en concellos como Ferrol, Narón, Fene ou As Pontes e que reside 
en concellos veciños. 
 
Respecto do sector da construción atopámonos con que presenta unhas taxas de afiliados neste sector  a 
datos de 2.015 semellantes tanto á media galega como á provincial, destacando novamente dunha maneira 
significativa os concellos de Ferrol e Narón, explicado pola dimensión dos mesmos e os concellos de As 
Pontes e Fene, que manteñen taxas significativas de participación sobre o total do Territorio. 
 
En relación ao peso relativo por número de afiliados no sector da construción nas economías municipais 
podemos observar que hai unha serie de concellos que superan a taxa do 10% de afiliados neste sector a 
respecto do total de afiliados. Neste grupo atópanse os concellos de Cabanas, Monfero, Ferrol, San 
Sadurniño, Valdoviño e Cerdido nos que, a excepción de Ferrol e San Sadurniño, a debilidade do resto dos 
sectores nos indica que pode ser a causa deste peso relativo nas súas economías. 
 
Se facemos unha análise agregada do sector industrial e da construción atendendo á poboación afiliada á 
Seguridade Social, podemos deducir das análise desagregadas o peso en termos absolutos dos concellos de 
Ferrol e Narón, que concentran o 47,16% da poboación afiliada nesta categoría, acompañados por Fene e As 
Pontes que suman un 15,99%.  
 
Novamente e de xeito claro podemos debuxar un eixo centrado nos concellos de Ferrol, Narón e Fene que 
concentran o 54,91% da poboación afiliada do territorio na industria e a construción e un segundo polo no 
Concello das Pontes, que concentra un 7,73% da poboación ocupada no territorio (moi significativo dado o 
peso das Pontes sobre o conxunto da poboación do Territorio), tendo un peso sobre a economía municipal 
superior ao 30%.  
 
Cabe mencionar tamén o caso das Somozas, no que a poboación ocupada na industria e construción acada 
practicamente o 45% sobre o total dos ocupados no concello. Esta cifra tan significativa explícase pola 
importancia da construción na economía do concello unido á taxa de afiliados mais baixa do territorio no 
sector servizos. 
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3.7.2.1 Estrutura, dimensión e evolución das empresas industriais 

 
En base aos datos ofrecidos polo Directorio de Empresas do IGE, no territorio figuran 2.726 empresas 
industriais, das cales 1.822 corresponden ao subsector da construción. Existen grandes diferenzas entre 
concellos, e cabe destacar que entre Narón e Ferrol concéntranse máis do 45% das empresas industriais do 
territorio. No caso da construción os concellos de Ferrol e Narón suman a mesma porcentaxe que na 
industria. 

Táboa 29 . Unidades Locais por ramas industriais. 
 

Industrias 

extractivas

Industria 

manufactureira

Fornecemento 

de enerxía

Fornecemento 

de auga, 

xestión 

residuos

Construción

Miño 0 15 0 2 97

Vilarmaior 0 8 1 1 14

Cabanas 1 28 2 2 52

 Capela, A 0 6 2 0 8

 Monfero 1 8 4 0 23

Pontedeume 0 37 0 1 66

Pontes, As 2 57 5 7 94

Ares 0 12 0 2 53

Cedeira 0 37 3 3 94

Fene 2 42 1 1 103

Ferrol 1 179 2 7 478

Moeche 1 14 0 0 17

Mugardos 0 10 1 0 39

Narón 0 213 4 7 350

Neda 0 26 0 2 46

San Sadurniño 2 10 1 0 28

Somozas, As 0 12 4 3 11

Valdoviño 1 32 1 1 68

Cariño 1 17 0 1 66

Cerdido 0 7 1 1 11

Mañón 1 4 1 0 9

Ortigueira 2 33 7 1 95

TOTAL GDR 15 807 40 42 1822

 A Coruña 73 5.942 230 219 13.603

Galicia 391 15.027 666 455 32.826  
                                                                              Fonte: IGE, Directorio de empresas e unidades locais 2014. Elaboración propia 

 
 
En canto a evolución do número de empresas nos sectores da industria e a construción hai que sinalar que, 
facendo a comparativa cos datos de 2.004, apenas se rexistran modificacións significativas. Nin no número 
de empresas nin na relevancia de estas en relación ao conxunto de A Coruña e Galicia.  
 
Na industria pásase de 914 ás 904 actuais, se ben na construción o número incrementase de 1.578 a 1.822. 
Este incremento tamén se experimenta a nivel provincial e galego, se cabe con maior intensidade, dado que 
o peso proporcional do sector baixa lixeiramente no conxunto provincial e de Galicia.  
 
Este feito, dado a reestruturación vivida no sector da construción nos últimos anos, entendemos que pode 
ser debido á aparición dun maior número de empresas pero de menor dimensión.    
 
No período de 2.004-2.014 prodúcese no conxunto do Territorio un incremento do número de empresas do 
6,58%, lixeiramente por debaixo dos valores galegos e 4,06 puntos por debaixo da media provincial.  
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TOTAL 

Servizos

COMERCIO; 

REPARACIÓN 

DE 

VEHÍCULOS 

DE MOTOR

TRANSPORTE 

E ALMACENA-

MENTO

HOSTALARÍA

INFORMA-

CIÓN E 

COMUNICA-

CIÓNS

ACT. 

FINANCEIRAS 

E DE 

SEGUROS

ACT. 

INMOBILIA-

RIAS

ACT. 

PROFESIONAIS

, CIENTÍFICAS E 

TÉCNICAS

ACT. 

ADMINISTRA-

TIVAS E 

SERVIZOS 

AUXILIARES

EDUCACIÓN

ACT. 

SANITARIAS E 

DE SERVIZOS 

SOCIAIS

ACT. 

ARTÍSTICAS, 

RECREATIVAS 

E DE 

ENTRETEMEN-

TO

OUTROS 

SERVIZOS

Miño 291 96 21 59 2 18 5 33 16 12 7 7 15

Vilarmaior 39 17 1 9 0 2 1 1 1 1 0 3 3

Cabanas 125 40 12 24 1 3 1 15 9 4 4 3 9

Capela, A 51 15 4 16 0 1 1 1 5 2 0 2 4

Monfero 68 25 5 22 0 2 0 5 1 1 0 2 5

Pontedeume 477 191 23 87 3 22 17 39 14 15 21 11 34

Pontes, As 655 211 58 93 9 21 15 88 26 25 32 22 55

Ares 213 68 11 52 0 10 4 27 5 3 8 7 18

Cedeira 411 161 20 82 1 19 17 31 19 11 12 10 28

Fene 572 200 43 89 5 19 19 61 19 25 32 15 45

Ferrol 4.397 1.473 199 679 47 186 135 601 147 198 300 130 302

Moeche 66 27 4 15 0 4 0 5 1 0 3 1 6

Mugardos 191 77 12 41 1 9 7 16 1 6 7 3 11

Narón 1.837 679 134 288 25 61 63 174 72 78 76 65 122

Neda 213 82 19 37 0 9 3 11 4 4 9 23 12

San Sadurniño 97 27 13 21 1 6 3 4 5 2 6 4 5

Somozas, As 48 14 8 8 1 2 3 5 3 0 0 0 4

Valdoviño 242 64 20 80 0 6 6 19 5 6 16 8 12

Cariño 215 97 19 38 1 10 5 10 1 8 5 4 17

Cerdido 55 20 5 13 0 2 1 7 3 0 1 0 3

Mañón 60 16 2 25 2 4 0 3 2 0 1 0 5

Ortigueira 392 150 18 84 0 16 16 33 10 11 12 13 29

TOTAL GDR 10715 3750 651 1862 99 432 322 1189 369 412 552 333 744

A Coruña 75.692 26.280 4.980 10.214 1.458 2.978 2.487 10.461 3.263 2.775 3.791 2.069 4.936

Galicia 178.093 65.976 12.625 24.082 2.868 6.931 5.597 22.685 7.004 6.054 8.419 4.470 11.382

3.7.3 Sector servizos 

 
Este sector presenta unhas taxas de ocupación ao respecto do total lixeiramente inferiores á distribución 
galega e provincial . 

3.7.3.1 Estrutura, dimensión e evolución das empresas comerciais 
 
Tomando como referencia a poboación ocupada, con datos da Seguridade Social correspondentes a 
Decembro de 2.015, atopámonos que en termos absolutos os concellos de Ferrol (33,66%), Narón (22,53%), 
Fene (6,54%), As Pontes (5,18%) e Pontedeume (4,33%) son os que concentran maior actividade no sector 
servizos. 
 
Se a aproximación aos datos facémola desde o punto de vista da importancia do sector servizos dentro das 
economías dos diferentes municipios, atopámonos con que existen unha serie de concellos que presentan 
unha economía máis tercializada, como son o caso de Miño, Pontedeume, Ares, Ferrol e Narón, todos eles 
con taxas por enriba do 70% da súa poboación ocupada no sector servizos. 
 
Parecer relevante sinalar que todos estes concellos son de carácter costeiro, apreciándose unha maior 
tercialización da economía nos concellos situados na costa e no eixo debuxado entre Ferrol e Miño. En 
menor medida estarían tercializadas as economías na franxa costeira entre Ferrol e Mañón e por último 
atopámonos os concellos sen costa. 
 
Tomando como referencia os datos do Directorio de Empresas do IGE, no territorio figuran 10.715 unidades 
locais (empresas) do sector servizos dun total de 13.441 empresas (sumatorio da industria, construción e 
servizos), o que supón o 79,72% do total. Porcentaxe algo superior ás provinciais e galegas.  
 

Táboa 30 . Porcentaxe de Unidades  Locais por ramas do sector servizos. 2014 
 

Fonte: IGE, Directorio de empresas e unidades locais 2014. Elaboración propia 
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No referente á súa distribución por actividades obsérvase o claro predominio das dedicadas a actividades 
comerciais, cun 35% do total, seguidas das ramas de hostalería, cun 17,38% do total, e a rama de Servizos 
empresariais, cun 11,10 %.  
 
Nos últimos anos, analizando a evolución a partir dos datos de 2.004, pódese observar unha lixeira 
diminución dos establecementos do sector servizos, un 4,64%, excepto dos subsectores da hostalaría e dos 
servizos de educación, sanitarios e sociais. Esta redución xeneralizada presenta unha serie de excepcións 
que se sitúan nos concellos de Miño, Monfero, As Pontes, Moeche e As Somozas. 
 

Os concellos de Ferrol (41,04%) e en menor medida Narón (17,04%) concentran a maior parte dos 
establecementos do sector servizos do Territorio. De todos os xeitos tamén son destacables por número de 
establecementos en relación coa súa poboación os concellos de As Pontes, Pontedeume e Fene. 
 
No extremo contrario estarían os concellos de As Somozas, Vilarmaior, A Capela, Monfero, San Sadurniño, 
Moeche, Cerdido e Mañón cun baixo número de comercios e pouco diversificados nos que o comercio 
alimentario representa unha parte importante do total, excepto no caso de Mañón, A Capela e Monfero 
onde o peso da hostalaría é significativo dentro do sector servizos. 
 
 Isto implica unha baixa capacidade de abastecer e satisfacer a demanda existente polo que se produce un 
desprazamento das compras cara o exterior destes concellos.  
 
Esta situación repercute tamén na compra fóra daqueles produtos para os que inicialmente si existía oferta, 
cos conseguintes efectos de redución da rendibilidade dos negocios existentes e de regresión do comercio. 
O que redundará nunha aceleración da perda de poboación e das posibilidades de atraer novos residentes. 
 

3.7.3.2 Sector turístico. 
 
Nos últimos anos desenvolveuse unha importante oferta de turismo rural, en boa medida asociada aos 
diferentes períodos de programación do Leader.  
 

Táboa 31 . Prazas de aloxamento por tipoloxía de establecemento. 2.013. 
 

Hoteis Pensións
Turismo 

rural

Campamen 

-tos de 

turismo

Apartamen 

-tos 

turísticos

TOTAL

Miño 42 49 21 806 0 918

Vilarmaior 0 64 22 0 0 86

Cabanas 282 140 0 0 7 429

Capela, A 45 42 24 0 0 111

Monfero 12 0 55 122 15 204

Pontedeume 170 111 20 405 0 706

Pontes, As 54 88 6 0 0 148

Ares 0 23 0 384 0 407

Cedeira 31 197 32 0 16 276

Fene 0 59 0 0 0 59

Ferrol 766 260 0 215 0 1241

Moeche 0 15 22 0 0 37

Mugardos 0 0 0 0 0 0

Narón 459 168 0 42 0 669

Neda 0 18 16 0 0 34

San Sadurniño 12 0 18 0 0 30

Somozas, As 0 16 0 0 0 16

Valdoviño 69 14 19 604 0 706

Cariño 82 33 20 0 0 135

Cerdido 21 0 10 0 0 31

Mañón 57 78 10 0 0 145

Ortigueira 88 190 66 0 21 365

TOTAL GDR 2190 1565 361 2578 59 6753

A Coruña 18.475 11.508 2.029 13.125 1.361 46498

Galicia 56.374 25.183 7.319 34.977 5.049 128902  
                                 Fonte: IGE, Dirección Xeral para o Turismo. Directorio de empresas e actividades turísticas 2.013.    
                                      Elaboración propia. 
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Este desenvolvemento permitiu estender a oferta de aloxamentos máis alá dos municipios costeiros, que 
son os que concentran a maior parte dos establecementos; Ferrol, Narón, Ortigueira, Pontedeume, Miño ou 
Cedeira. Se ben no caso de Ortigueira a súa importancia en establecementos débese tamén ao turismo rural, 
trás os seis establecementos de Cedeira teríamos os 5 de Monfero. 
 
A maior capacidade aloxativa está en Ferrol, co 18,38% do total das prazas do Territorio, seguido de Miño co 
13,59% e Pontedeume e Valdoviño co 10,45%. 
 
En canto a relación coa provincia e Galicia, tanto para o número total de establecementos como para o 
número total de prazas supón algo mais do 14% e do 5% respectivamente.  
 
Estas porcentaxes mantense independentemente do tipo establecemento, salvo no caso dos campamentos 
que lixeiramente superior, no caso das prazas supera o 19% e o 7% respectivamente. Pola contra é a 
categoría de apartamentos turísticos a menos desenvolta no Territorio. 
  

3.7.3.3 Dinámica empresarial  

 
 
Durante os últimos anos o territorio enfrontouse a unha continua reconversión, debido fundamentalmente 
ao efecto que tivo sobre os traballadores asalariados do territorio a profunda crise do sector naval de 
Ferrolterra, e por outra banda pola redución e posterior peche da actividade da mina de Endesa en As 
Pontes, este escenario veu seguido dunha recesión xeneralizada da economía a partir do ano 2.007. 
 
Dende o ano 2000 o territorio  ven experimentando unha modificación na súa estrutura empresarial.  
 
Grazas ás axudas da mineiría, ao Plan de Ferrol, e ao Leader, impulsáronse no territorio diferentes iniciativas 
que principalmente se estableceron nos parques empresariais de As Pontes, As Somozas, Cabanas-Fene, 
Ferrol ou Narón. Unha problemática, dende a óptica do desenvolvemento sostible é que a maioría destas 
empresas non se centran na posta en valor dos recursos do territorio.  
 
No territorio existen asociacións empresariais de diversa tipoloxía; Empresarios, comerciantes, turismo, 
artesáns, etc., moitas das cales teñen un ámbito de actuación supramunicipal polo que están chamadas a 
xogar un papel fundamental na estruturación do sector do territorio.  
 
De estas, cabe destacar a asociación de empresarios SEARA, dado que conta cun Centro de Dinamización 
Empresarial en As Pontes, que ten viveiro de empresas e que oferta diversos servizos ás empresas de nova 
creación, en especial no que respecta ao contacto entre os novos emprendedores e os empresarios con 
experiencia.  
 
Así mesmo neste sentido o Concello de San Sadurniño está a impulsar unha incubadora empresarial, onde 
fomentar a relación entre os emprendedores, e o concello de Miño planea  unha iniciativa semellante, 
centrada no sector primario e as novas tecnoloxías para este novo período.   
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PARTE III 

 

4 DETERMINACIÓN DE ESTRANGULAMENTOS E POTENCIALIDADES. 
 
 
 
Unha vez feitos os distintos procesos de análise e de participación no diagnóstico do territorio é  o momento 
de abordar un proceso de síntese a través do método DAFO.  
 
Este análise axuda a identificar as potencialidades e retos aos que se enfronta o territorio, así como a 
establecer os obxectivos e actuacións da estratexia, que axuden a contrarrestar as ameazas, atenuar as 
debilidades, aproveitando as oportunidades e impulsando e potenciando as fortalezas. 
 
A análise DAFO que presentamos a continuación, baseado en factores externos (ameazas e potencialidades) 
e internos (debilidades e fortalezas), ten unha parte fundamentalmente cuantitativa, derivada da 
información estatística recopilada, e outra fundamentalemente cualitativa derivada do labor de 
participación realizado.  
 
Este traballo fíxose fundamentalmente, a través da convocatoria das diferentes Mesas Sectoriais, pero 
tamén dos múltiples contactos ou información aportada a través das chamadas, correos electrónicos e 
cuestionarios recibidos, e que foron facilitados durante a celebración das Mesas. 
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4.1  Debilidades 
 
Baixa densidade demográfica (inferior á media provincial aínda que superior á media galega) acompañada 
dunha acusada dispersión co 30% das entidades de poboación da provincia e e 10,40% de toda Galicia, que 
encarece a prestación de servizos básicos. 
A poboación por entidade é moi inferior á media galega e provincial. 

Diminución continuada da poboación nas últimas décadas (máis do 4% na última década), cun saldo 
negativo catro veces superior á media galega e en contraste co saldo positivo a nivel provincial, como 
consecuencia dunha taxa de crecemento vexetativo negativa, de máis de 2 puntos por baixo da cifra 
galega, ao que hai que engadir a persistencia dun saldo migratorio tamén negativo (en contraste cos saldos 
positivos a nivel provincial e galego). 

Elevado envellecemento da poboación (superior á media galega) e de dependencia, que unido ao anterior 
augura unhas perspectivas demográficas desfavorables. 

Taxas de actividade e ocupación por debaixo da media galega e provincial e con tendencia decrecente.  

Elevada tasa de desemprego xuvenil. Dificultades para a inserción laboral de xóvenes e mulleres. 
Desigualdade do mercado laboral segundo xénero, sendoa as taxas de actividade e ocupación 
significativamente menores entre as mulleres . 

Nivel de renda dispoñible bruta e  indicador municipal de renda dos fogares inferior á media galega. 

Deficiencias no subministro eléctrico e na xestión das augas, abastecemento, saneamento e depuración 

Baixa utilización das tecnoloxías de comunicación, dificultade de acceso no rural; Internet, telefonía, TDT. 

Compre destacar a escasez de escolas infantís ou guarderías así como de centros de día ou xeriátricos, 
ambas demandas reiteradas nas mesas sectoriais.  

Existencia dunha diversidade de centros ou polos de atracción para os fluxos comerciais (policentrismo), 
alguns fora do territorio, o que dificulta a integración e identidade territorial,  e que conduce a unha espiral 
que empobrece a oferta local. 

Existencia de multitud de pequenas empresas do sector servicios, localizadas de forma desigual no 
territorio e que non abastecen adecuadamente a boa parte as áreas rurais. 

Excesivo sesgo cara as actividades industriais tradicionais da zona dunha parte dos axentes e institucións 
que limita a receptividade para a implementación de programas de diversificación de actividades no medio 
rural. 

 

Episodios de degradación ambiental importantes; Ría de Ferrol e puntos concretos do litoral. 

 

Reducida superficie e elevado grao de parcelación das explotacións agrarias, independentemente de que 
non teña diferenzas significativas coas medias provincial e galega.. 

Falta de ordenación territorial 

Escasa diversificación das producións agrarias e forestais. Forte dependencia da especialización láctea e do 
eucalipto. 

Escasa capacidade de transformación do produto agroalimentario 

 

Insuficiente poboación con experiencia no traballo industrial, que conte cun apreciable grao de 
cualificación profesional. 

Insuficiente posta en valor dos recursos turísticos, dado o seu potencial. Carencias na interpretación dos 
recursos. 

Ausencia dunha estruturación da oferta turística, falta de produtos turísticos elaborados e en xeral dunha 
coordinación da información e oferta a nivel territorial. 
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4.2 Ameazas 
 
 
 

Competencia crecente dos núcleos comerciais e de servizos externos ao Territorio pero ubicados nas 
proximidades, como é o caso da Coruña. Que aproveitan as carencias na oferta de servizos territorial. 

Atracción das cidades cercanas especialmente para a poboación moza, cos riscos conseguintes derivados 
da consolidación de centros de gravidade esóxenos. 

 

Deterioro de elementos patrimoniais, carencias na conservación. Reforzado pola ausencia de plans de 
xestión e uso público. 

A orientación industrial do territorio pode afectar aos valores naturais do territorio, limitando a calidade 
de vida, e un posible desenvolvemento en base a estos.  

 

Acusado envellecemento dos titulares das explotacións agrarias. Ausencia de relevo xeneracional na 
maioría das explotacións. 

Crise do sector lácteo 

Escasa diversificación da produción forestal, moi orientada a producción de pasta cunha forte 
competencia internacional e cuns prezos decrecentes 

 

A liberalización comercial está a introducir unha espiral de baixos salarios e  descenso do consumo que os 
tratados comerciais internacionais poden ainda acentuar. Que se traduce en perdida da actividade, 
deslocalización, etc. 

Dependencia da climatoloxía na demanda turística que se traduce nunha forte estacionalidade. 
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4.3  Fortalezas 
 
 

Presenza de entidades asociativas na área de benestar que suplen en parte as carencias da oferta deste 
tipo de servizos. 

 

Existencia dun importante patrimonio natural; a riqueza en canto a biodiversidade constátase coa 
existencia de espazos protexidos e unha importante diversidade paisaxística. 

Presencia dun rico e variado patrimonio cultural, relacionado con diversas épocas históricas, realmente 
relevante. 

 

Elevada produtividade forestal, a escala europea. 

Importante desenvolvemento do asociacionismo entre os propietarios forestais 

Existencia das IXPs Pemento do Couto, Grelo de Galicia ou Ternera Gallega, con importante presenza no 
Territorio. 

Presencia dunha relevante estrutura cooperativa e asociativa no sector agrario, que pode servir de base 
para a posta en marcha de novas iniciativas de diversificación, comercialización e transformación dos 
produtos agroalimentarios. 

Reconocida calidade dos produtos agroalimentarios do territorio. 

 

Aparición nos últimos anos de proxectos empresariais innovadores e o papel que poden xogar a este 
respecto si aproveitamos o efecto demostrativo.  

Existencia de Asociacións de desenvolvemento rural herdeiras de entidades cunha importante experiencia 
no marco do desenvolvemento rural. 
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4.4  Oportunidades 
 
 

Localización estratéxica do territorio, coa área urbana de Ferrol-Narón como polo industrial e comercial 
e a cercanía á rexión urbana da conectado por estrada coas cidades do Eixo Atlántico así como co resto 
da Península, cercanía aos aeropuertos.  

Os rios e a súa rede de afluentes como unificadores da vida no territorio, tema e realidade susceptibles 
de vertebrar o territorio nun proxecto común. 

Implantación progresiva da Lei de dependencia, o que podería supor unha mellora da calidade de vida 
das persoas dependentes e podería xerar un nicho de emprego. 

Disponibilidade e abaratamento de locais comerciais e solo industrial. 

A progresiva implantación das tecnoloxías da información e da comunicación poden xerar novos 
servizos e favorecer no exterior os produtos locais. 

 

Dinamismo das entidades culturais do territorio. 

Demanda social de espazos naturais. Posibilidades de desenvolver as potencialidades dos espazos 
protexidos, sempre dentro da conservación. 

 

 

Os incrementos dos custos enerxéticos constitúen unha oportunidade para o desenvolvemento de 
proxectos que contribúan a suficiencia enerxética das explotacións, empresas e dotacións en base a 
renovables como a xeración a partir de biomasa. Que ao mesmo tempo contribuiría a ordenación e 
incremento de valor dos montes. 

Posibilidades do fomento da agricultura e gandeiría ecolóxicas, recente creación de plataformas 
asociativas e/ou de comercialización que apostan polos circuitos curtos e o emprego das novas 
tecnoloxías. 

Demanda social de produtos de calidade e comercializados en circuitos curtos, maior formación do 
consumidor. Novas posibilidades de transformación e comercialización dos productos agroalimentarios. 

Aparición da Marca de Garantía “Produto do Eume” que pode amparar as producións agroalimentarias 
do Territorio e contribuir a súa diferenciación. 

Existencia de mercados locais, feiras tradicionais. 

 

Crecente interés da poboación española e de outros países europeos polo turismo temático, cultural e 
de natureza. 

Unanimidade en canto a necesidade de correxir a falta de coordinación e estruturación da oferta 
turística. 

Posibilidade de xestionar un programa LEADER. 
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5 DESCRIPCION DAS CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS DA ESTRATEXIA 
 

 

A Estratexia presentada  pretende conectar todos os sectores e multiplicadores cos que se ven traballando 
no territorio nos últimos anos a través da metodoloxia Leader e os diferetnes periodos de programación 
comunitaria en Galicia. 
 

Así, tanto na constitución da nova entidade como de cara a elaboración da estratexia, contouse con ditos 
sectores, que a súa vez, xa eran a base das entidades de desenvolvemento preexistente e da aplicación dos 
diferentes programas de desenvolvemento rural. 
 

Como diciamos para a elaboración da estratexia contouse coa representación institucional e coas entidades 
asociativas do territorio, especialmente con aquelas que veñen prestando servizos aos colectivos 
desfavorecidos. Pero tamén con aquelas outras que veñen de participar nos diferentes sectores produtivos e 
que contribúen a estruturación e desenvolvemento dos mesmos; asociacións e cooperativas de produtores 
agrogandeiros, produtores forestais, artesáns, operadores turísticos, comerciantes, empresarios, etc. Así 
como aquelas outras sociais (culturais) ou medioambientais. 
 

Seguir este proceso, que non é outro que o que recomenda a metodoloxía Leader desde hai xa 25 anos 
garantiunos contar cunha Estratexia e un Plan de Acción que incorpora obxectivos e actuacións, non xa para 
todos e cadaún de estos colectivos, senon que procura a interrelación dos diferentes axentes en accións 
comúns para acadar ditos obxectivos. 
 

Tendo en conta a procedencia da palabra que designa o programa de desenvolvemento rural, Leader, que 
non é mais que o acrónimo (en francés) da frase “Relacións entre actividades de desenvolvemento rural”, xa 
temos unha idea de cal é o obxecto de este programa.  
 
Ademais se intentamos aplicar o que se coñece como as sete características do enfoque Leader, que 
constitúe o corpus metodolóxico de este tipo de programas, debemos pararnos, entre outras, na 
“Característica nº 5”, que leva por título “Actuacións integradas e multisectoriais” e vennos a dicir que 
Leader non é un mero programa de desenvolvemento sectorial, se non que  a Estratexia (EDLP) debe contar 
cun fundamento multisectorial que integre varios sectores de actividade.  
 
De tal xeito que,  as medidas e proxectos das estratexias locais deben vencellarse e coordinarse como un 
conxunto coherente. Especialmente as relacións entre os diferentes axentes e sectores económicos, sociais, 
culturais e medioambientais participantes. 
 

Por iso, na Estratexia faise tanto fincapé en animar os procesos de participación a través das Mesas 
Sectoriais, para que saian adiante actuacións complexas que involucran a diferentes axentes. 
 
Relacionando ao sector tuístico co agroalimentario e artesanal por exemplo a través do turísmo industrial, 
ou ao sector institucional cos empresarios para fomentar o emprendedurismo, ou a diferentes axentes e 
sectores para poder compartir infraestruturas. 
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6 DESCRIPCIÓN DAS CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS DA ESTRATEXIA 
 
 
O carácter innovador da Estratexia reside precisamente na capacidade intrínseca de innovación da 
metodoloxía Leader. As sete características que compoñen o enfoque Leader; Enfoque territorial, 
ascendente, asociacións publico-privadas de desenvolvemento local – os grupos de desenvolvemento rural-, 
innovación, actuacións integrais e multisectoriais, conexión en redes e cooperación, promoven no seu 
conxunto unha metodoloxía innovadora a hora de acometer o desenvolvemento local ou rural.  
 
Este metodoloxía, como diciamos, estruturase en sete aspectos innovadores, de certa complexidade para a 
súa execución, pero nos que a Asociación Seitura 22 pretende basear a súa actuación a través da 
implementación do plan Estratéxico. 

 

Un Plan que integra a totalidade do seu territorio, para o que se realizou un considerable esforzo en 
constituir unha asociación representativa e equilibrada do conxunto do mesmo, que contempla actuacións 
presididas pola busca da innovación e especialmente pola integración e relacións entre os diferentes 
sectores. A este respecto sinalar que no Plan de Acción faise especial fincapé na relación de cada actuación 
con outras, ubicadas moitas das veces baixo obxectivos estratéxicos diferentes. 
 
Por último recoller a participación en redes nas que se integrará a Asociación (Asoc. de Grupos de 
Desenvolvemento Rural de Galicia, como mínimo) e a aposta pola cooperación, a través da que esperamos 
desenvolver varias das actuacións recollidas no Plan de Acción. 
 
Insistir por último na centralidade e relevación da propia Asoc. de desenolvolvemento, neste caso Seitura 22, 
na posta en marcha da estratexia. Dita estratexia non está concebida para acadarse, non só  a través dunha 
convocatoria pública de axudas, senon tamén a través dun intenso labor de animación ao desenvolvemento, 
tal e como se desprende da revisión das actuacións do Plan de Acción proposto para desenvolver a 
Estratexia. 
   

 
 
Novos productos, servizos e formas de facer as cousas.   
 
 
A estratexia Seitura 22 pretende aportar novas formas de afrontar o futuro no medio rural. Pretende 
contribuír á transformación do modelo de producción agrogandeira e forestal actual, onde gran parte da 
actividade se limita a una simple extracción de recursos, sen aportar suficinte valor engadido, o que nos leva 
a un agotamento inevitable dos recursos e non somos quen de mudar o proceso e incorporar mais valor ao 
mesmo. 

 

Así o Obxectivo Estratéxico nº 3 de “Mellora e diversificación dos sistemas de producción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestas”, xunto co Obxectivo Estratéxico nº 4 “ Diversificación e 
desenvolvemento da actividade economica  atraves da innovación..” propicia a busca de novos productos e 
novas formas de producir,  transformar e  comercializar. 

 

Pero tamén se plantexa unha  evolución das actividades agrarias e forestais predominantes no  territorio, a 
través de medidas que melloren a súa su base territorial, que reduzan custes enerxéticos e efectos negativos 
no medio ambiente, que faciliten a diversificación vertical dentro da explotación ou que propicien a 
cualificación empresarial do productor/a, Obxetivos Específicos 7,8,9,  e as accións 7.1,7.2,7.3, 8.1,8.2, 
9.1,9.2,9.3.     
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Por outra parte a busca de múltiples fórmulas de colaboración e la cooperación –tanto vertical como 
horizontal, sectorial e integral-  que está presente na estratexia, é outra forma de facer as cousas de manera 
diferente, que vai provocar sinerxias e rentabilizar esforzos, tal como se pretende no Obxectivo Estratéxico 
nº 1. , Obxectivos Especificos 1.1, 1.2, e mesmo nas accións 1.1, 1.2, 1.3  e accións 2.1,2.2 
 
Más alá de medidas concretas que facilitan cambios nos procesos, productos ou formas de facer, a 
estratexia presenta unha aposta pola formación, información, asesoramiento e transferencia de 
experiencias, o que supón un cambio na forma de implementar a estratexia, engadindo ás imprescindibles 
inversión materiais, as inversions inmateriais, ou coñecementos, que adquiren una certa relevancia. 
 
 
Efecto multiplicador.   
 
Os objetivos plantexados na formación, información e asesoramiento teñen pola súa propia natureza un 
efecto multiplicador, ya que logo ademais de beneficiar aos destinatarios directos, tamén alcanzarán a 
outros axentes do territorio. 
 
Confiamos en que certas operacións que se implementen para acadar 0 Obxectico Específico nº 2, accións 
2.1 e 2.2  xeren o coñecido como “efecto espello” sobre todo á hora de abordar novas  formas de facer as 
cousas, e tendo como resultado da transferencia de coñecementos, unha réplica no territorio, e un claro 
efecto multiplicador.   
 
Tamén cabe sinalar o efecto multiplicador dos fondos públicos empregados na estratexia,–necesariamente- 
cofinanciada con inversión privada. Este efecto será especialmente notable na  consecución do Obxectivo 
Estratéxico 3,  de mellora e dotación de servizos a poboación, nas accións 3.1,  3.2, 3.3 e  3.4.  e do Obxectivo 
Estratéxico 4 , e nos  Obxectivos Específicos 10,11 e 12. 
 
Novas maneiras de movilizar e utilizar os recursos e activos existentes.   
 
A implantación da estratexia ten que ser coherente e complementaria coas actuaciones que desenvolvan 
outros organismos e entidades no territorio, algo que se garante cun alto grado de colaboración, 
cooperación e corresponsabilidad por parte de todos os axentes implicados.    
 
Certamente, a consecución dos obxectivos definidos na estratexia resulta inviable sin o compromiso e 
impulso das diferentes administracións públicas presentes na zona e a colaboración e participación das 
entidades que representan a sociedade civil, incluidas as de carácter empresarial, que deben aunar esforzos, 
evitando duplicidades.   

 

O concepto de corresponsabilidade materializa o principio de participación que está presente en todas as 
medidas do Plan de Acción e que fundamenta a xestión do desenvolvemento dende un enfoque ascendente, 
no que a gobernanza ten un papel decisivo. Por este motivo, establecense obxectivos para facilitar a 
participación da ciudadanía na xestión do desenvolvemento rural (Obxectivo Estratéxico nº 1) 
 
Colaboración entre diferentes agentes y sectores.   
 
A colaboración e cooperación, é un elemento clave para implantar a estratexia. Esta colaboración se 
prantexa dende diferentes perspectivas. Así, por unha parte tenta buscar fórmulas de participación 
conxunta de productores e/ou empresarios que desenvolvan unha actividade similar para conseguir un 
beneficio común , Obxectivo Específico nº 1o e nº 11. 
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Pero tamén entre axentes económicos de diferentes sectores, propiciando unha colaboración de carácter 
integral , como por exemplo mellorar a comercialización e distribución dos productos e servizos locais, 
Obxectivos Específicos nº 8 e nº 9, e accións 8.2, 9.1,9.2 e 9.3 . 
 
A estratexia contempla sinergias e a mellora de coñecementos (Obxectivo Específico 10) a través de 
fórmulas de cooperación ( accións 10.2 e 11.1 nos que se integran empresas de múltiples sectores, axentes 
sociais, administracións e poboación en xeral     
 
I+ d + i.   
 
No trinomio I+d+i, a estratexia incide no nexo de unión da formación, o asesoramento e as axudas ao 
investimento, prantexando mellorar a transferencia de resultados (Objetivo Estratéxico nº 4) de xeito que a 
suma dos tres factores contribúa a aumentar a competitividade das empresas, a xerar emprego e a mellorar 
a calidade de vida da poboación. 
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7 OBXECTIVOS DA  ESTRATEXIA 
 

OBXECTIVOS 

O Obxectivo Xeral da estratexia de desenvolvemento deseñada para o territorio, é conseguir un 
desenvolvemento sustentable e, polo tanto, promover un proceso de crecemento económico perdurable a 
longo prazo, que beneficie ao conxunto da poboación e permita ao mesmo tempo a renovación e 
conservación dos recursos naturais do territorio. 
 
Este Obxectivo Xeral coincide plenamente coa área focal do Feader 6B “promover o desenvolvemento local 
nas zonas rurais“, contemplando así que o desenvolvemento local se efectúe no contexto deste obxectivo 
temático.Este obxectivo desglósase en tres grandes retos: eficiencia, equidade e equilibrio medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consecución deses tres obxectivos require o establecemento dun equilibrio dinámico entre eles, que foi 
abordado a través do proceso de planificación estratéxica proposto. 
 
Ademais, a efectiva realización destes obxectivos esixe aunar os intereses, as vontades e as capacidades dos 
diversos axentes do territorio baixo unha visión de futuro común; e tamén a mellora da capacidade de 
innovación, incluindo as innovacións de produto, de proceso, de xestión e de organización. Implicando para 
iso ás institucións públicas, as empresas e a propia sociedade a través de colectivos e asociacións.  
 
Finalmente, é preciso potenciar o atractivo do territorio, tanto a efectos de mellorar a calidade de vida da 
poboación local como de estimular a chegada de novos residentes e novas empresas. O desenvolvemento 
das infraestruturas e o impulso do acceso á información e o coñecemento son neste sentido factores clave.  
 
Sobre á inserción do territorio no contexto económico máis amplo, o éxito da EDLP pasa por potenciar e 
valorizar os recursos endóxenos e os factores diferenciais de que dispón. 
 
A articulación efectiva deses obxectivos xerais nunha zona rural complexa (tanto no plano espacial como no 
relativo á estrutura social e as actividades económicas), require unha actuación plural, que estará presidida 
por varios obxectivos estratéxicos, que mais alá de contribuir ao anterior obxectivo xeral veñen 
condicionados pola estrutura da análise DAFO anterior, tratando de reforzar as fortalezas, aproveitando as 
oportunidades e afrontando e limitando as debilidades e ameazas.  
 
Iso si, tendo en conta as características do Leader e da súa aplicación durante o período 2.014-2.020, 
establecendo un marco realista consciente das limitacións dun programa (temporais, orzamentarias, etc.) 
para modificar a realidade dun territorio tan amplo como o que nos ocupa. 

Eficiencia 

Equidade 

Equilibrio 

medioambienta

l 

Competitividade económica 

Competitividade social 

Competitividade medioambiental 
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OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS  

Os Obxectivos Estratéxicos establecidos son os seguintes: 
 

1. Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), integración 
comarcal e mellora de servizos básicos  e da calidade de vida. 

 
2. Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 

 
3. Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e comercialización 

agroalimentarios e forestais. 
 

4. Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través da innovación, co fin de 
contribuir á creación de emprego, en particular para os colectivos desfavorecidos. 

 
Globalmente, a estratexia de desenvolvemento así deseñada presenta un sesgo cara a promoción de novas 
actividades económicas no territorio mediante o apoio a investimentos de carácter produtivo.  
 
 
Para acadar os Obxectivos Estratéxicos, preséntanse a continuación unha serie de Obxectivos Intermedios 
ou Específicos.  
 
A súa vez, preséntanse un conxunto de actuacións necesarias para conquerir ditos obxectivos específicos.  
 
Estas actuacións describense con maior detalle no apartado do Plan de Acción. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO I: Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización 

social), integración comarcal  e mellora de servizos básicos e da calidade de vida. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Animar a participación da poboación na implementación da estratexia de desenvolvemento. 
 

2. Promover a cooperación das institucións e entidades no desenvolvemento da estratexia. 
 

3. Dotación e mellora de servizos sociais básicos e outros servizos á poboación local. 

 

 

ACTUACIÓNS: 

 

1.1  Desenvolver o Plan de Difusión da Estratexía. 

 

1.2  Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais.  

1.3 Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e social  do territorio. 

 
2.1 Estímulo á creación de servicios mancomunados e transversalidade das actuacións (proxectos 
supramunicipais).   
 

2.2  Promover a coordinación e o traballo en rede das entidades.  

 
3.1  Apoiar investiventos para a creación, ampliación e mellora dos servizos comerciais. 
 
 3.2 Dotación de servicios asistenciais básicos e especializados,dirixidos aos colectivos desfavorecidos  
 
3.3 Investimentos para a mellora da mobilidade e acceso á servizos para persoas con diversidade funcional e 
colectivos desfavorecidos. 
 
3.4 Difusión e aplicación das novas tecnoloxías da información e comunicación entre as empresas e a súa 
utilización básica na poboación do territorio. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO II: Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais; naturais e 

culturais. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  

 

4. Recuperación, rehabilitación e mellora do patrimonio. 
 

5. Apoiar a consolidación e desenvolvemento dos espazos naturais protexidos. 
 

6. Promover a conservación da biodiversidade e a paisaxe. 

 

 

ACTUACIÓNS: 

 

4.1 Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona. 

 

4.2 Recuperación de elementos históricos, culturais e patrimoniais. 

 

4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

 

4.4 Desenvolvemento de figuras, programas e actuacións de posta en valor que reforcen a xestión e 

conservación dos recursos patrimoniais. 

 

5.1 Promover o coñecemento, estudo e intercambios sobre os espazos protexidos.  

 

5.2 Apoiar a figura de custodia do territorio nos espazos protexidos. 

 

6.1 Rexeneración de espazos degradados e naturalización de infraestructuras. 

 

6.2 Mellora da xestión de residuos. Fomento da compostaxe.   
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO III: Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 

comercialización agroalimentarios e forestais. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  

 
7. Mellora da eficiencia na xestión das explotacións agrarias. 

 
8. Fomentar a xestión multifuncional do monte; produtiva, social e ambiental. 

 
9. Mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo de valor engadido os produtos 

agrarios e promocionándoos nos mercados locais.  

 
 
ACTUACIÓNS: 
 
 

7.1  Desenvolver un censo para promover a mobilidade das parcelas. 

 

7.2  Investimentos en proxectos produtivos. Especialmente aqueles de producións respetuosas co medio. 

 

7.3  Promover a eficiencia enerxética nas explotacións. 

 

 

8.1  Apoiar o desenvolvemento da función produtiva do monte. 

 

8.2  Incentivar a valorización de producións complementarias; micoloxía, pequenos froitos, etc. 

 

8.3  Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe, así como investimentos 

sociais. 

 

9.1  Potenciar a diferenciación das producións primaria a través do acceso ás marcas de calidade.  

 

9.2  Promover a transformación produto local. 

 

9.3  Promover a comercialización en circuitos curtos. 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO IV: Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través 

da innovación, co fin de contribuír á creación de emprego. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  

 

10. Fomentar o emprendemento. 
 

11. Promover a innovación a través da cooperación de emprededores e emprendedoras. 
 

 
12. Mellorar a oferta,  promoción e comercialización do xeodestino. 

 
 
ACTUACIÓNS:  

 
10.1  Creación e modernización de pemes. 

 

10.2  Rede de asesoramento ao emprendemento. 

 

11.1  Apoiar a creación e mellora de espazos para o emprendemento; incubadoras e viveiros empresariais, 

espazos orientados ao coworking.  

 

12.1  Apoio á prestación de servizos turísticos especializados. 

 

12.2  Crear produtos turísticos a partir dos principais recursos.  

 

12.3  Mellorar a coordinación da información e a comercialización do xeodestino. Respaldo ente de xestión 

turistica. 
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8 PLAN DE ACCIÓN 
 
 

O Plan de Acción é o documento a través do que se pretende demostrar como con actuacións e proxectos concretos 
pódese avanzar na consecución dos obxectivos propostos. Contribuíndo así a destacar o realista dos obxectivos 
propostos e dotando de verisimilitude a Estratexía proposta, dado que o presente Plan demostra que ditos obxectivos, 
en resumen, son alcanzables. 

 

O presente apartado sigue a estrutura da Estratexía; organízase xerarquicamente a partir dos catro Obxectivos 
Estratéxicos ou Xerais, para, partindo deles desglosar os Obxectivos Específicos que contribuen a súa consecución, e 
novamente estos últimos (obxectivos específicos) detallalos nas actuacións nas que se concretan. 

 

O Plan de Acción presentase mediante unha serie de fichas que corresponden con cada unha das actuacións para 
facilitar a súa consulta durante todo o período. A estrutura das mesmas parte dunha referencia aos Obxectivos 
Específicos e Estratéxicos ou Xerais,  vencellados a cada unha das actuacións e continúa cos seguintes apartados:   

 

DESCRIPCIÓN / XUSTIFICACIÓN: Neste apartado presantase unha síntese do que é, e en que consiste a actuación. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN: Fai referencia ao tipo de gasto en que se pode incurrir para levar a cabo a actuación; Esta 
pode dar lugar a expedientes produtivos, non produtivos, ou a actividades promovidas polo propio grupo, ben a través 
de expedientes de cooperación ou formación, ben a través do labor de animación que desenvolve o grupo en base a súa 
dotación para funcionamento e animación. 

 

RESULTADOS PREVISTOS: De modo sintético adiantanse as expectativas que temos, en canto a resultados, unha vez 
executada esta actuación. 

 

ACCIÓNS RELACIONADAS: A maior parte das accións propostas contribuen a consecución de mais dun dos obxectivos 
específicos, e dicir van mais alá do obxectivo específico na que están encuadradas, permitíndo avanzar na consecución 
de outros. Esto tamén nos traslada o carácter integrado e a coherencia interna da mesma, dada a interrelación 
existente entre actuacións. 

 

PROXECTOS IDENTIFICADOS: De cara a verosimilitude do documento, preséntanse aquí os proxectos recollidos 
durante a participación pública na elaboración da estratexia. Demostrando así, que moitas das actuacións propostas xa 
contan con promotores interesados en promovelas. 

 

INDICADORES DE SEGUEMENTO / RESULTADO: Os indicadores son clave para medir as desviacións existentes en 
relación a consecución dos obxectivos. Estos permitirán o seguimento e avaliación continúa do grado de cumplimento 
dos obxectivos propostos. Os indicadores asociados a cada actuación conxuntamente cos establecidos no anexo IV do 
Regulamento(UE)nº 808/2.014 constituen a base do Plan de Seguimento.  
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  1.1 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora de  servizos e da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Animar a participación da poboación na implementación da estratexia de 
desenvolvemento. 

Actuación Desenvolver o Plan de Difusión da Estratexia. 

Descripción / 
Xustificación 

Unha das claves do éxito do programa, que virá determinado pola medida na que se acaden os 
obxectivos, é o nivel de información do que dispoña a poboación. Por iso unha actuación 
irrenunciable e prioritaria é a propia difusión do programa. Pola relevancia da mesma trátase 
dunha necesidade xa recollida na propia convocatoria que conleva a elaboración dun Plan de 
Difusión específico que está definido no apartado correspondente. Actuacións de información, 
divulgación e comunicación ao longo do periodo. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Dar a coñecer a existencia da convocatoria de axudas Leader e do Plan Estratéxico de Asoc. Seitura 22. 

Accións relacionadas: 

Todas, dado que esta primeira actuación é necesaria para poder desenvolver o resto de actuacións. 

Proxectos identificados: 

Realización de charlas de presentación nos diferentes concellos da entidade. 

Desenvolvemento de páxina web de Seitura 22. 

Presencia nas redes sociais para informar da actividade da Asociación. 

Elaboración de notas de prensa, informes ou memorias de actividade. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de reunións celebradas. 

Número de novas e notas de prensa xeneradas. 

Número de solicitudes de axuda presentadas. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  1.2 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora de servizos básicos e da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Animar a participación da poboación na implementación da estratexia de 
desenvolvemento. 

Actuación 
Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais. Promover unha 
maior participación da sociedade na construcción e execución da estratexia de 
desenvolvemento do territorio. 

Descripción / 
Xustificación 

As actividades de animación son fundamentais, como medidas de acompañamento, para que 
podamos acadar os obxectivos da estratexia e a execución do programa non consista nunha 
serie de actuacións ailladas. Así a participación e o desenvolvemento da estruturación dos 
diferentes sectores dependeran dos avances das diferentes Mesas Sectoriais.  

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Dinamización da participación na Asociación e coordinación das actuacións cooperativas da Estratexia. 

Accións relacionadas: 

1.1 Desenvolver o Plan de Difusión da Estratexía. Accións de información e comunicación. 

2.1 Estímulo á creación de servicios mancomunados e a transversalidade das actuacións.   

2.2 Promover a coordinación e o traballo en rede das entidades.  

9.3 Incentivar a comercialización en circuitos curtos. 

10.2 Rede de asesoramento ao emprendemento. 

12.3 Mellorar a coordinación da información e a comercialización do Xeodestino. 

Proxectos identificados: 

Convocatoria das Mesas Agroforestal, Benestar, Turismo, Institucional, Sociocomunitaria e Empresarial. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de convocatorias/reunions celebradas. 

Número de iniciativas cooperativas postos en marcha. 

Número de solicitudes de axuda presentadas relacionadas coa dinamización sectorial. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  1.3 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora  de servizos básicos e da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Animar a participación da poboación na implementación da estratexia de 
desenvolvemento. 

Actuación 
Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e 
social  do territorio. 

Descripción / 
Xustificación 

Promoveranse actuacións formativas, así como encontros e xornadas entre as asociacións, que 
lles permitan adquirir ou mellorar as súas capacidades como axentes clave na dinamización 
social do territorio. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN X 

Resultados previstos 

Contribuir á dinamización da actividade das entidades asociativas do territorio. 

Accións relacionadas: 

2.2 Promover a coordinación e o traballo en rede das entidades.  

3.1 Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona. (Fomento e consolidación 
da identidade comarcal e dos lazos entre a poboación dos diversos concellos.) 

Proxectos identificados: 

Realización de encontros e xornadas técnicas. 

Realización de accións formativas. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de encontros/xornadas técnicas celebradas. 

Número de persoas activas participantes en formación para asociacións. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  2.1 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora de servizos básicos e da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Promover a cooperación das institucións e entidades no desenvolvemento da 
estratexia. 

Actuación 
Estímulo á creación de servizos mancomunados e a transversalidade das actuacións 
(proxectos supramunicipais).   

Descripción / 
Xustificación 

O fomento de servizos mancomunados responde a unha lóxica de eficiencia na dotación de 
servizos básicos, que son determinantes da calidade de vida no territorio. Asímesmo moitas 
actuacións son mais eficientes desde unha óptica territorial que as veces supera a puramente 
administrativa (p.ex. cauces fluviais). 

Esta acción realizarase a través do labor de animación da estratexia e co apoio dos Criterios de 
Selección de Proxectos. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Explorar o interese en abordar actuacións conxuntamente así como partillar servizos. 

Accións relacionadas: 

4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

4.4 Desenvolvemento de figuras e programas de posta en valor que reforcen a xestión e conservación dos recursos 
patrimoniais. 

6.1 Rexeneración de espazos degradados e naturalización de infraestructuras. 

6.2 Mellora da xestión de residuos. Fomento da compostaxe.   

7.1 Censo mobilidade parcelas 

10.3 Incentivar a comercialización en circuitos curtos. (Rede mercados locais). 

11.2 Rede de asesoramento ao emprendemento. 

13.3 Mellorar a coordinación da información e a comercialización do Xeodestino. 

Proxectos identificados: 

Censo mobilidade parcelas. 

Rede de mercados locais. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de servizos compartidos. 

Número de iniciativas cooperativas postos en marcha. 

Número de solicitudes de axuda actuacións supramunicipais. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  2.2 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora de servizos básicos e  da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Promover a cooperación das institucións e entidades no desenvolvemento da 
estratexia. 

Actuación Promover a coordinación e o traballo en rede das entidades. 

Descripción / 
Xustificación 

Fomentar unha cultura de cooperación entre as asociacións dos diversos concellos da comarca 
que permita unha maior eficiencia no emprego dos recursos e unha mellor cobertura dos 
intereses da poboación. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Incrementar os intercambios de información e experiencias entre as entidades. 

Accións relacionadas: 

1.2 Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais. Promover unha maior participación da 
sociedade na construcción e execución da estratexia de desenvolvemento do territorio. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de iniciativas cooperativas postos en marcha por parte das entidades. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  3.1 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora de servizos básicos e da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Dotación e mellora de servizos sociais básicos  e outros servizos  á poboación local. 

Actuación 
Apoiar investimentos para a creación, ampliación e mellora dos servizos 
comerciais. 

Descripción / 
Xustificación 

Búscase mellorar a oferta comercial no rural. Especialmente con aqueles servizos relacionados 
cos Obxectivos Estratéxicos ou xerais, como p.ex. os servizos de distribución alimentaria 
baseados nunha oferta de produtos locais. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Incrementar e mellorar a oferta comercial do territorio, mais alá da xa establecida nos grandes núcleos (Ferrol, Narón e 
As Pontes). 

Accións relacionadas: 

11.1 Creación e modernización de pemes. 

11.2 Rede de asesoramento ao emprendemento. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de proxectos relacionados coa mellora da oferta dos servizos comerciais. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  3.2 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora de servizos básicos e da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Dotación e mellora de servizos sociais básicos e outros servizos  á poboación local. 

Actuación 
Dotación de servizos dirixidos aos colectivos desfavorecidos (terceira idade, 
mulleres, mozos e persoas con diversidade funcional). 

Descripción / 
Xustificación 

A pretensión é a de avanzar cara a consolidación dunha rede asistencial a ditos colectivos, 
mellorando a actual oferta existente, o que inclúe mellorar o coñecemento da oferta de servizos 
e recursos de que dispón o territorio, co fin de facilitar o acceso aos mesmos. Apoiar a dotación 
de servizos ben asistenciais á colectivos priorizados: centros de día, garderías, axuda a 
domicilio, instalacións de entidades de benestar que faciliten a prestación de servizos. Ben 
outro tipo de servizos como lecer e outros. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Incrementar a oferta de servizos asistenciais do territorio así como o número de prazas/usuarios dos mesmos. 

Accións relacionadas: 

1.2 Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais. Promover unha maior participación da 
sociedade na construcción e execución da estratexia de desenvolvemento do territorio. 

2.2 Promover a coordinación e o traballo en rede das entidades. 

Proxectos identificados: 

Ampliación de Residencia da terceira idade: Trátase dunha iniciativa que xa foi beneficiaria do programa Leader + e que 
agora precisa dunha ampliación para adaptarse a demanda de prazas dos últimos anos. 

Creación dunha residencia promovida por unha entidade que traballa con persoas con discapacidae psíquica. Trátase 
dun proxecto presentado no Leader 7-13 que non foi aprobado por falta de financiación e concorre a este novo período. 

Acondicionamento dun espazo para prestar servizos de rehabilitación persoal. Proxecto promovido por outra entidade 
que traballa con con persoas con discapacidae psíquica  e que xa conta con dous centros no territorio. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes creados: 

Novos servizos ofertados no territorio. 

Nº de prazas creadas. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  3.3 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora de servizos básicos e da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Dotación e mellora de servizos sociais básicos e outros servizos á poboación local. 

Actuación 
Investimentos para a mellora da mobilidade e acceso á servizos para persoas con 
diversidade funcional e  colectivos desfavorecidos. 

Descrición / 
Xustificación 

Ademais de mellorar a oferta existente pretendese abordar tamén as posibilidades de acceder a 
ela. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Apoiar ás entidades que pretenden acometer investimentos relacionados coa mobilidade.  

Accións relacionadas: 

1.2 Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais. Promover unha maior participación da 
sociedade na construcción e execución da estratexia de desenvolvemento do territorio. 

2.2 Promover a coordinación e o traballo en rede das entidades. 

3.2 Dotación de servicios asistenciais dirixidos aos colectivos desfavorecidos (terceira idade, mulleres, mozos e persoas 
con diversidade funcional). 

Proxectos identificados: 

Compra dun vehículo adaptado para facilitar o acceso dos usuarios aos servizos ofertados. Proxecto promovido por 
unha entidade que traballa con persoas con discapacidae psíquica. Contemplárase a posibilidade de compartir dito 
recurso con outras entidades en aras de contribuir á “rede asistencial” do territorio. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de proxectos de mobilidade postos en marcha. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  3.4 

  

Obxectivo xeral 
Mellora da capacidade de organización da poboación (dinamización social), 
integración comarcal e mellora de servizos  básicos e da calidade de vida. 

Obxectivo 
específico 

Dotación e mellora de servizos sociais e outros servizos á poboación local. 

Actuación 
Difusión e aplicación das novas tecnoloxías da información e comunicación entre as 
empresas e a súa utilización  básica na poboación do territorio. 

Descripción / 
Xustificación 

Difusión entre os axentes do territorio, das novas tecnoloxías da comunicación, concebidas 
como mecanismo de acceso á información, ao coñecemento, a servizos e a mercados. Neste 
sentido propóñense accións destinadas a garantir a conectividade, promover a formación e 
incrementar o uso da rede entre a poboación. A formación estará orientada ao manexo das 
TIC´s en áreas como a xestión e a comercialización e na vida cotiá da poboación. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN X 

Resultados previstos 

Mellorar a accesibilidade no territorio. 

Accións relacionadas: 

11.1 Creación e modernización de pemes. 

Proxectos identificados: 

Unha actuación encamiñada a mellorar a accesibilidade a internet no rural foi presentada no Leader 7-13, pero non foi 
aprobada por falta de financiación, polo que concurrirá novamente neste novo período. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes postos en marcha relacionados coas TIC´s. 

Número de actividades formativas desenvoltas. 

Nº de persoas participantes nas actividades de formación. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  4.1 

  

Obxectivo xeral Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais,  naturais e culturais. 

Obxectivo 
específico 

 Recuperación, rehabilitación e mellora do patrimonio. 

Actuación 
Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da 
zona.  

Descripción / 
Xustificación 

Na medida en que non existe territorio sen unha cultura e identidade do mesmo, e que a 
participación nun proxecto común fundaméntase na existencia de lazos entre os axentes, é 
necesario reforzar os elementos de recoñecemento mutuo e veciñanza. 

Difusión do coñecemento acadado mediante xornadas, conferencias ou publicacións. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Fomento e consolidación da identidade comarcal e dos lazos entre a poboación. 

Accións relacionadas: 

1.2 Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais. Promover unha maior participación da 
sociedade na construcción e execución da estratexia de desenvolvemento do territorio. 

1.3 Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e social  do territorio. 

2.2 Promover a coordinación e o traballo en rede das entidades. 

4.2 Recuperación de elementos históricos, culturais e patrimoniais. 

4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

4.4 Desenvolvemento de figuras e programas de posta en valor que reforcen a xestión e conservación dos recursos 
patrimoniais. 

5.1 Promover o coñecemento, estudo e intercambios sobre os espazos protexidos.  

6.1 Rexeneración de espazos degradados e naturalización de infraestructuras. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes postos en marcha relacionados coa difusión do patrimonio. 

Número de actividades sobre o patrimonio desenvoltas. 

Nº de persoas participantes nas actividades levadas a cabo. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  4.2 

  

Obxectivo xeral Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 

Obxectivo 
específico 

 Recuperación, rehabilitación e mellora do patrimonio. 

Actuación Recuperación de elementos históricos, culturais e patrimoniais. 

Descripción / 
Xustificación 

Fomentar e apoiar proxectos que axuden a rehabilitar e poñer en valor os recursos 
patrimoniais, culturais e etnográficos do territorio, para colaborar na necesaria conservación 
dos mesmos e fomentar o seu uso como produto turístico. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Cooperar na conservación dos elementos patrimoniais. 

Accións relacionadas: 

1.3 Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e social  do territorio. 

4.1 Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona.  

4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

4.4 Desenvolvemento de figuras e programas de posta en valor que reforcen a xestión e conservación dos recursos 
patrimoniais. 

13.2 Crear produtos turísticos a partir dos principais recursos.  

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes postos en marcha relacionados coa recuperación do patrimonio. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  4.3 

  

Obxectivo xeral Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 

Obxectivo 
específico 

 Recuperación, rehabilitación e mellora do patrimonio. 

Actuación 
Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador 
do territorio. 

Descripción / 
Xustificación 

Actuacións de mellora da sinalización e promocionais dos roteiros históricos do territorio; 
Camiño Inglés, Camiño a San Andrés, Arrieiros(Bares-As Pontes), Medievo (Betanzos-
S.Andrés) e caminería histórica. Dado que ademáis de ser un patrimonio e un recurso turístico 
contribuen á estructuración do territorio. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Cooperar na conservación e promoción dos roteiros históricos. 

Accións relacionadas: 

1.3 Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e social  do territorio. 

4.1 Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona.  

4.2 Recuperación de elementos históricos, culturais e patrimoniais. 

4.4 Desenvolvemento de figuras e programas de posta en valor que reforcen a xestión e conservación dos recursos 
patrimoniais. 

13.2 Crear produtos turísticos a partir dos principais recursos.  

Proxectos identificados: 

Sinalización do camiño dos Arrieiros entre Bares e As Pontes. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes postos en marcha relacionados cos roteiros históricos. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  4.4 

  

Obxectivo xeral Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 

Obxectivo 
específico 

 Recuperación, rehabilitación e mellora do patrimonio. 

Actuación 
Desenvolvemento de figuras, programas e actuacións de posta en valor que 
reforcen a xestión e conservación dos recursos patrimoniais. 

Descripción / 
Xustificación 

Apoiar a tramitación e consolidación de figuras e proxectos que contribúan a conservación do 
patrimonio e o mesmo tempo a súa presentación como produto turístico. Figuras como o 
Xeoparque do Ortegal ou a Carta Europea de Turismo Sostible e proxectos como o Espazo 
Temático Patrimonial Eume-Xuvia, Centros Interpretación, Museos, etc. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Avanzar na posta en valor e xestión dos elementos patrimoniais. 

Accións relacionadas: 

1.3 Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e social  do territorio. 

4.1 Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona.  

4.2 Recuperación de elementos históricos, culturais e patrimoniais. 

4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

13.2 Crear produtos turísticos a partir dos principais recursos.  

Proxectos identificados: 

Creación do Xeoparque do Ortegal. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes postos en marcha relacionados coa xestión patrimonial. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  5.1 

  

Obxectivo xeral Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais; naturais e culturais. 

Obxectivo 
específico 

Apoiar a consolidación e desenvolvemento dos espazos naturais protexidos. 

Actuación 
Promover o coñecemento, estudo e intercambios sobre os espazos naturais 
protexidos.  

Descripción / 
Xustificación 

O desenvolvemento da Rede Natura está a ser un proceso complexo, nese sentido  
preténdese ampliar e difundir os coñecementos sobre o mesmo, de tal maneira que a 
poboación poda participar tanto na elaboración, difusión e posta en marcha dos instrumentos 
de planificación dos espazos naturais protexidos como na conservación dos hábitats 
prioritarios. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Avanzar na posta en valor e xestión dos espazos naturais protexidos. 

Accións relacionadas: 

1.3 Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e social do territorio. 

4.1 Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona.  

4.4 Desenvolvemento de figuras e programas de posta en valor que reforcen a xestión e conservación dos recursos 
patrimoniais. 

5.2 Apoiar a figura de custodia do territorio nos espazos protexidos. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de actividades (visitas, seminarios, xornadas, edición de materiais)sobre a Rede Natura realizadas. 

Proxectos de investigación sobre os hábitats prioritarios realizados. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  5.2 

  

Obxectivo xeral Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 

Obxectivo 
específico 

Apoiar a consolidación e desenvolvemento dos espazos naturais protexidos. 

Actuación Apoiar a figura de custodia do territorio nos espazos protexidos. 

Descripción / 
Xustificación 

Respaldar a realización de actuacións de custodia do territorio, que estean previamente 
concertadas coa propiedade e que busquen a preservación da biodiversidade. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Avanzar na posta en valor e xestión dos espazos naturais protexidos. 

Accións relacionadas: 

1.3 Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e social do territorio. 

4.1 Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona.  

5.1 Promover o coñecemento, estudo e intercambios sobre os espazos naturais protexidos. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de proxectos de custodia respaldados. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  6.1 

  

Obxectivo xeral Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 

Obxectivo 
específico 

Promover a conservación da biodiversidade e a paisaxe 

Actuación Rexeneración de espazos degradados e naturalización de infraestructuras. 

Descripción / 
Xustificación 

Actuacións ambientais que contribúan a revertir a situación de espazos deteriorados, 
eliminando impactos negativos sobre a paisaxe, limpeza e acondicionamento dos ríos, etc. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Mellorar a situación ambiental da comarca. 

Accións relacionadas: 

2.1 Estímulo a creación de servizos mancomunados e a transversalidade das actuacións. 

4.1 Realización e difusión de estudos sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona.  

5.1 Promover o coñecemento, estudo e intercambios sobre os espazos naturais protexidos. 

9.3 Respaldar actuacións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de proxectos de restauración ambiental promovidos. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  6.2 

  

Obxectivo xeral Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 

Obxectivo 
específico 

Promover a conservación da biodiversidade e a paisaxe. 

Actuación Mellora da xestión de residuos. Fomento da compostaxe.   

Descripción / 
Xustificación 

Esta actuación pretende dar continuidade as actuacións que neste sentido veñen 
emprendendo distintos concellos nos últimos anos e que a próxima entrada en vigor de 
cambios lexislativos obrigaran a incrementar as porcentaxes de materia orgánica 
compostada. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Promoción dunha mellor separación dos residuos domésticos e da compostaxe dos mesmos, para reducir os envíos a 
Sogama. 

Accións relacionadas: 

1.3 Capacitar ás asociacións para unha contribución eficaz á dinamización cultural e social do territorio. 

2.1 Estímulo á creación de servizos mancomunados e a transversalidade das actuacións.   

6.1 Rexeneración de espazos degradados e naturalización de infraestructuras. 

Proxectos identificados: 

Campañas de sensibilización, acompañamento do proceso de separación e compostaxe dos residuos. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de proxectos que incidan na xestión dos residuos. 

% de redución da fracción orgánica nos concellos participantes desta actuación. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  7.1 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestais. 

Obxectivo 
específico 

Mellora da eficiencia na xestión das explotacións agrarias. 

Actuación Desenvolver un censo para promover a mobilidade das parcelas. 

Descripción / 
Xustificación 

Dadas as carencias en materia de ordenación do territorio, estimase necesario facilitar a 
mobilidade da terra, a través de permutas, aparcerías ou outros mecanismos. Así  crearase un 
censo coas parcelas agrarias e de montes susceptibles de arrendarse ou de aceptar outros 
mecanismos de intercambio en áras de facilitar dita mobilidade. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Incremento da base territorial das explotacións participantes no programa. 

Accións relacionadas: 

2.1 Estímulo á creación de servizos mancomunados e a transversalidade das actuacións.   

7.2 Investimentos en proxectos produtivos. Especialmente aqueles de producións respetuosas co medio; ecolóxicas e 
fundamentadas en variedades autóctonas. 

8.1 Apoiar o desenvolvemento da función produtiva do monte. 

Proxectos identificados: 

Creación de base de datos de parcelas susceptibles de mobilizarse. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de usuarios da base de datos. 

Número de parcelas efectivamente mobilizadas. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  7.2 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestais. 

Obxectivo 
específico 

Mellora da eficiencia na xestión das explotacións agrarias. 

Actuación 
Investimentos en proxectos produtivos. Especialmente aqueles de producións 
respetuosas co medio; ecolóxicas e fundamentadas en variedades autóctonas. 

Descripción / 
Xustificación 

Promoción de pequenos investimentos que redunden na viabilidade das explotacións. 
Prestando atención a diversificación produtiva centrada en producións ecolóxicas e de 
ecotipos locais, no caso da fruticultura. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Mellora na viabilidade das explotacións. 

Accións relacionadas: 

7.1 Desenvolver un censo para promover a mobilidade das parcelas. 

9.1 Potenciar a diferenciación das producións primaria a través do acceso ás marcas de calidade.  

9.2 Promover a Transformación produto local. 

9.3 Incentivar a comercialización en circuitos curtos. 

Proxectos identificados: 

Dotación de infraestruturas de manexo nunha explotación gandeira. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes tramitados de mellora de explotacións. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  7.3 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestais. 

Obxectivo 
específico 

Mellora da eficiencia na xestión das explotacións agrarias. 

Actuación Promover a eficiencia enerxética nas explotacións. 

Descripción / 
Xustificación 

Investimentos orientados á mellora da eficiencia enerxética das explotacións; ben a través do 
emprego de enerxías renovables ben a través da minoración dos consumos enerxéticos.  

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Mellora da eficiencia enerxética nas explotacións. 

Accións relacionadas: 

7.1 Desenvolver un censo para promover a mobilidade das parcelas. 

7.2 Investimentos en proxectos produtivos.  

9.2 Promover a transformación produto local. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes tramitados de mellora de eficiancia enerxética nas explotacións. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  8.1 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestais. 

Obxectivo 
específico 

Fomentar a xestión multifuncional do monte. 

Actuación Apoiar o desenvolvemento da función produtiva do monte 

Descripción / 
Xustificación 

Promover a elaboración de plans de xestión, a certificación forestal, a creación de 
infraestruturas in situ (cargadoiros e outros). Extender a actividade da acción 7.1 
(intermediación para a mobilidade de terras) ao sector forestal cunha interlocución para unha 
xestión conxunta. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

 

Accións relacionadas: 

7.1 Desenvolver un censo para promover a mobilidade das parcelas. 

8.2 Incentivar a valorización de producións complementarias; micoloxía, pequenos froitos, etc. 

8.3 Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe, así como investimentos sociais. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes tramitados. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  8.2 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestais. 

Obxectivo 
específico 

Fomentar a xestión multifuncional do monte. 

Actuación 
Incentivar a valorización de producións complementarias; micoloxía, pequenos 
froitos, etc. 

Descripción / 
Xustificación 

Aproveitar a tradición e potencialidade dos montes do territorio, A Capelada ou o Monte 
Forgoselo –xa acotado micolóxicamente- de tal maneira que os usufructuarios podan 
beneficiarse de dita potencialidade. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Implicar aos propietarios dos montes na comercialización das producións complementarias. 

Accións relacionadas: 

7.1 Desenvolver un censo para promover a mobilidade das parcelas. 

8.1 Apoiar o desenvolvemento da función produtiva do monte. 

8.3 Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe, así como investimentos sociais. 

Proxectos identificados: 

Explotación do monte acotado do Forgoselo. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de expedientes tramitados que aproveiten as producións complementarias do monte. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  8.3 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestais. 

Obxectivo 
específico 

Fomentar a xestión multifuncional do monte. 

Actuación 
Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe, así como 
outros investimentos sociais. 

Descripción / 
Xustificación 

Apoiar as actuacións que desenvolvan as función sociais e ambientais dos nosos montes. 
Infraestructuras como áreas de lecer, rutas, etc., ou actuacións que redunden na conservación 
ambiental. 

 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Potenciación dos usos sociais e ambientais do monte. 

Accións relacionadas: 

7.1 Desenvolver un censo para promover a mobilidade das parcelas. 

8.1 Apoiar o desenvolvemento da función produtiva do monte. 

8.2 Incentivar a valorización de producións complementarias; micoloxía, pequenos froitos. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de actuacións sociais e ambientais nos montes. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  9.1 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentaria e forestal. 

Obxectivo 
específico 

Mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo de valor 
engadido os produtos agrarios e promocionándoos nos mercados locais. 

Actuación 
Potenciar a diferenciación das producións primarias a través do acceso ás marcas 
de calidade. 

Descripción / 
Xustificación 

Esta acción pretende por unha banda incentivar as marcas de Calidade (amparadas pola Lei de 
Marcas)e por outra apoiar aos produtores a acceder a estas. De tal xeito, que as actuacións 
axuden aos produtores a diferenciar as súas producións,  permitíndolles entrar no mercado 
cunha diferenciación do seu produto recoñecida polo consumidor coa fin de mellorar a 
comercialización. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Creación e apoio ás Marcas de Calidade do territorio e incorporación dos produtores ás mesmas. 

Accións relacionadas: 

1.2 Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais 

7.2 Investimentos en proxectos produtivos. Especialmente aqueles de producións respetuosas co medio; ecolóxicas e 
fundamentadas en variedades autóctonas. 

8.2 Incentivar a valorización de producións complementarias. 

9.3 Promover a comercialización en circuitos curtos. 

Proxectos identificados: 

Desenvolvemento da Marca de Garantía Produto do Eume. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de marcas de calidade apoiadas. 

Número de produtores integrados en marcas de calidade. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  9.2 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentaria e forestal. 

Obxectivo 
específico 

Mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo de valor 
engadido os produtos agrarios e promocionándoos nos mercados locais. 

Actuación Promover a transformación do produto local. 

Descripción / 
Xustificación 

Esta acción busca animar a transformación das producións primarias a partir da creación de 
pequenos obradoiros agroalimentarios, ben na propia explotación ben en instalacións fora das 
mesmas. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN X 

Resultados previstos 

Creación de infraestruturas de transformación de produto local. 

Accións relacionadas: 

1.2 Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais 

7.2 Investimentos en proxectos produtivos. Especialmente aqueles de producións respetuosas co medio; ecolóxicas e 
fundamentadas en variedades autóctonas. 

8.2 Incentivar a valorización de producións complementarias. 

9.1 Potenciar a diferenciación das producións primarias a través do acceso ás marcas de calidade. 

9.3 Promover a comercialización en circuitos curtos. 

Proxectos identificados: 

Obradoiro de transformación de sidra, obradoiro de cervexa artesanal. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de de infraestruturas creadas. 

Número de produtores usuarios das infraestruturas creadas. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  9.3 

  

Obxectivo xeral 
Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentaria e forestal. 

Obxectivo 
específico 

Mellorar a competitividade de produtores primarios, fornecendo de valor engadido 
os produtos agrarios e promocionándoos nos mercados locais. 

Actuación Promover a comercialización en circuítos curtos. 

Descripción / 
Xustificación 

Preténdese favorecer a comercialización mediante circuítos curtos. Esta actuación ademais de 
contribuir a unha economía baixa en carbono deberá incrementar o valor engadido dos 
produtos pola eliminación dos intermediarios comerciais. 

Prevense actuacións como a promoción dunha rede de mercados locais que facilite a saída das 
producións, a elaboración dun catálogo de produtos e produtores locais, actividades formativas 
de cara a dita comercialización (imaxe, distribución, actividade comercial, etc.), así como outras 
de apoio as TIC´s e que favorezcan o vínculo entre  

produtores e consumidores (aplicacións, webs, tendas on-line, etc.). 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN X 

Resultados previstos 

Creación de ferramentas TICs para a comercialización directa. 

Creación dunha rede de mercados locais. 

Catálogo de produtos e produtores locais 

Accións relacionadas: 

1.2 Reforzamento do tecido asociativo. Dinamización das Mesas Sectoriais 

2.1 Estímulo á creación de servizos mancomunados e a transversalidade das actuacións. 

2.2 promover a coordenación e o traballo en rede das entidades 

7.1 Mellora da eficiencia na xestión das explotacións agrarias 

9.1 Potenciar a diferenciación das producións primarias a través do acceso ás marcas de calidade. 

9.2 Promover a Transformación produto local. 

Proxectos identificados: 

Creación dunha rede de mercados locais. Catálogo de produtos e produtores locais. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de mercados locais participantes na iniciativa. 

Número de produtores recollidos na accións promocionais (catálogo). 

Número de explotacións e industrias que inclúen as TICs no proceso de comercialización. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  10.1 

  

Obxectivo xeral 
Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través da 
innovación, co fin de contribuir á creación de emprego. 

Obxectivo 
específico 

Fomentar o emprendemento. 

Actuación Creación e modernización de empresas. 

Descripción / 
Xustificación 

A diversificación e desenvolvemento da actividade económica é un eixo fundamental para 
acadar os diferentes obxectivos que están marcados na estratexia do GDR, dado  que isto 
permitirá a fixación de poboación. 

Esta actuación contempla tamén o desenvolvemento de accións formativas. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN X 

Resultados previstos 

Crear e modernizar empresas cun carácter innovador no Territorio. 

Accións relacionadas: 

1.1 Desenvolver o Plan de Difusión da Estratexia. 

3.4 Difusión das novas tecnoloxías da información entre as empresas e a poboación do territorio. 

10.2 Rede de asesoramento ao emprendemento. 

11.1 Promover a creación e mellora de espazos para o emprendemento; incubadoras e viveiros empresariais,  

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de empresas creadas. 

Número de empresas modernizadas. 

Número de postos de traballo creados. 

Número de postos de traballo consolidados. 

Investimento privado realizado. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  10.2 

  

Obxectivo xeral 
Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través da 
innovación, co fin de contribuir á creación de emprego. 

Obxectivo 
específico 

Fomentar o emprendemento. 

Actuación Rede de asesoramento ao emprendemento. 

Descripción / 
Xustificación 

Unha das pexas detectadas cara o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais no 
Territorio é a falta dunha información centralizada que facilite ao emprendedor a posta en 
marcha do seu proxecto. Con esta acción preténdese coordinar a información relativa ao 
emprendemento de cara a facilitar a posta en marcha de iniciativas emprendedoras por medio 
do traballo en rede dos diferentes axentes involucrados do Territorio (ADLs, axentes de 
emprego, asociacións de empresarios, centros de dinamización empresarial, sindicatos, 
administracións públicas e GDR). 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA  ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA  FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Creación dunha rede de axentes involucrados no emprendemento coa fin de centralizar a información e que esta sexa 
accesible ao emprendedor. 

Accións relacionadas: 

2.1 Estimulo á creación de servizos mancomunados e a transversalidade das actuacións. 

2.2 Promover a coordinación e o traballo en rede das entidades. 

3.1 Apoiar investimentos para a creación, ampliación e mellora dos servizos. 

10.1. Creación e modernización de pemes. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de entidades traballando en rede. 

Número de emprendedores asesorados. 

Numero de reunións de coordinación mantidas. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  11.1 

  

Obxectivo xeral 
Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través da 
innovación, co fin de contribuir á creación de emprego. 

Obxectivo 
específico 

Promover a innovación a través da cooperación de emprendedores. 

Actuación Animar a creación e mellora de espazos para o emprendemento. 

Descripción / 
Xustificación 

En numerosas ocasións o emprendedor adolece de espazos onde poida iniciar a súa actividade 
económica cunhas infraestruturas básicas e complementariedades con outros emprendedores, 
polo que se estima necesario a creación destes espazos que favoreza a instalación de iniciativas 
empesariais dotados destas infraestrturas básicas que permitan o desenvolvemento do seu 
proxecto sen ter que afrontar importantes gastos nestos primeiros estadíos. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN  

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Creación e mellora de espazos como incubadoras e viveiros empresarias, así como espazos orientados ao coworking. 

Accións relacionadas: 

3.1 Apoiar investimentos para a creación, ampliación e mellora dos servizos. 

9.2 Promover a tansformación do produto local, incluíndo os investimentos en infraestruturas de transformación 
(compartilas). 

10.1. Creación e modernización de pemes. 

Proxectos identificados: 

Creación do viveiro de empresas “Gallamonde”. 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de incubadoras de empresas creadas. 

Número de viveiros de empresas creados. 

Numero de espazos de coworking creados. 

Número de emprendedores instalados nestes espazos. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  12.1 

  

Obxectivo xeral Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través da 
innovación, co fin de contribuir á creación de emprego. 

Obxectivo 
específico 

Mellorar a oferta,  promoción e comercialización do Xeodestino. 

Actuación Apoio á prestación de servizos turísticos especializados. 

Descripción / 
Xustificación 

O desenvolvemento dunha importante oferta aloxativa e de restauración precisa de servizos 
turísticos diferenciados que permitan completar a oferta existente, permitindo así o 
desenvolvemento dun sector que presenta evidentes potencialidades no Territorio. 

 
NATUREZA DA ACCIÓN 

GDR 24; SEITURA 22 

 
PRODUTIVA 

X  
ANIMACIÓN / COOPERACIÓN 

 

 
NON PRODUTIVA 

  
FORMACIÓN 

 

Resultados previstos 

Creación de novas empresas de servizos. 

Accións relacionadas: 

4.1 Recuperación de elementos históricos culturais e patrimoniais. 

4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

8.3 Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe. 

9.3  Incentivar a comercialización en circuitos curtos. 

12.2 Crear produtos turísticos a partir dos principais recursos. 

12.3 Mellorar a coordinación da información e a comercialización do xeodestino. Creación entidade de xestión turistica. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado  

Número de empresas turísticas creadas. 

Número de postos de traballo creados. 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  12.2 

  

Obxectivo xeral Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través da 
innovación, co fin de contribuir á creación de emprego. 

Obxectivo 
específico 

Mellorar a oferta,  promoción e comercialización do Xeodestino. 

Actuación Crear productos turísticos a partir dos principais recursos. 

Descripción / 
Xustificación 

A existencia de recursos endóxenos con alto valor natural, cultural e patrimonial que existen no 
Territorio non semella acompañada por una eficiente comercialización, co que se pretende a 
creación dunha serie de productos turísticos que impulsen o sector en base aos recursos 
existentes. Apúntase, entre outros á Integración dos obradoiros artesans na rede de produto 
turístico territorial, contribuíndo ao desenvolvemento de produtos de Turismo industrial. 

NATUREZA DA ACCIÓN GDR 24; SEITURA 22 

PRODUTIVA X ANIMACIÓN / COOPERACIÓN X 

NON PRODUTIVA X FORMACIÓN  

Resultados previstos 

Creación de productos turísticos especializados como o turismo industrial, cientíco, histórico, de aventura, da 
natureza…. 

Accións relacionadas: 

4.1 Recuperación de elementos históricos culturais e patrimoniais. 

4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

8.3 Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe. 

9.3 Incentivar a comercialización en circuitos curtos. 

12.1 Apoio á prestación de servizos turísticos especializados. 

12.3 Mellorar a coordinación da información e a comercialización do xeodestino. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado 

Número de productos turísticos creados. 

Incremento de visitantes según estatísticas oficiais 
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PLAN DE ACCIÓN SEITURA 22  12.3 

  

Obxectivo xeral Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través da 
innovación, co fin de contribuir á creación de emprego. 

Obxectivo 
específico 

Mellorar a oferta,  promoción e comercialización do Xeodestino. 

Actuación Mellorar a coordinación da información e comercialización do xeodestino. Respaldo 
ente de xestión turística. 

Descripción / 
Xustificación 

O sector turístico carece da coordenación suficiente para proporcionar información sobre a 
oferta territorial e estruturar os recursos de cara a obter produtos turísticos comercializables. 

Preténdese crear un ente de xestión turística capaz de integrar aos axentes públicos e privados 
para coordenar os diferentes esforzos na materia (información, creación de produtos e sobre 
todo comercialización). 

 
NATUREZA DA ACCIÓN 

GDR 24; SEITURA 22 

 
PRODUTIVA 

  
ANIMACIÓN / COOPERACIÓN 

X 

 
NON PRODUTIVA 

X  
FORMACIÓN 

 

Resultados previstos 

Creación, ou reforzo de entidade preexistente, que desenvolva a xestión turística do territorio. 

Accións relacionadas: 

4.1 Recuperación de elementos históricos culturais e patrimoniais. 

4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

8.3 Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe. 

9.3 Incentivar a comercialización en circuitos curtos. 

12.1 Apoio á prestación de servizos turísticos especializados. 

12.2 Crear productos turísticos a partir dos principais recursos. 

Proxectos identificados: 

 

Indicadores de seguemento / Resultado. 

Creación dun ente de xestión turístico para o Territorio 

Número de concellos participantes no ente de xestión turística 

Número de entidades privadas participantes no ente de xestión turística 
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9 DISTRIBUCIÓN DO GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA 
 
Segundo se reflicte no Plan Financieiro o GDR24 dispóra de 5.000.000€, cofinanciados nun 75% polo 
FEADER, é dicir un monto de 3.750.000€,  nun 2,5% pola Administración Xeral do Estado, é dicir un monto 
de 125.000€, en un 22,5% pola Xunta de Galicia, é dicir un monto de 1.125.000€.  

 
A continuación presentase a previsión de distribución do gasto público da estratexia en función das 
actuacións recollidas no Plan de Acción, agrupadas nos correspondentes Obxectivos Específicos: 
 
 

Obxectivos Específicos:  Produtivo Non Produtivo Total 

1.Animar a participación da poboación na 
implementación da estratexia de desenvolvemento. 0 0 0 

2.Promover a cooperación das institucións e entidades 
no desenvolvemento da estratexia. 0 0 0 

3.Dotación e mellora de servizos sociais básicos e outros 
servizos á poboación local. 400.000€ 395.000€ 795.000€ 

4.Recuperación, rehabilitación e mellora do patrimonio. 0 300.000€ 300.000€ 

5.Apoiar a consolidación e desenvolvemento dos 
espazos naturais protexidos. 0 30.000€ 30.000€ 

6.Promover a conservación da biodiversidade e a 
paisaxe. 0 20.0000€ 20.0000€ 

7.Mellora da eficiencia na xestión das explotacións 
agrarias. 400.000€ 0 400.000€ 

8.Fomentar a xestión multifuncional do monte; 
produtiva, social e ambiental. 0 80.000€ 80.000€ 

9.Mellorar a competitividade dos produtores primarios, 
fornecendo de valor engadido os produtos agrarios e 
promocionándoos nos mercados locais.  350.000€ 100.000€ 450.000€ 

10.Fomentar o emprendemento. 1.438.000€ 0 1.438.000€ 

11.Promover a innovación a través da cooperación de 
emprededores. 0 211.000€ 211.000€ 

12.Mellorar a oferta,  promoción e comercialización do 
xeodestino. 109.500€ 100.187,5€ 209.687,5€ 

TOTAL 2.697.500€ 1.416.187,5€ 4.113.687,5€ 

 
Únicamente se presenta o gasto público da estratexia asociado ao conxunto das actuacións de cada ún dos 
diferentes Obxectivos Específicos.  
 
Así non se recolle neste cadro o custe  das acción que se cubren a través de custos correntes, animación, 
formación e cooperación (estes dous últimos apartados contan coas súas propias previsións financieiras).   
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10 COMPLEMENTARIEDADE  E COHERENCIA CON OUTROS PROGRAMAS 
 
A implementación da EDLP a través do Leader permite dispoñer dun instrumento de financiación no 
territorio, que vai compartir espazo con outros fondos e recursos. 
 
A entidade Seitura22, ten a vontade de buscar as máximas sinerxias con outros axentes do territorio que 
permitan dinamizar e multiplicar os resultados definidos, sempre dentro do máis estricto cumprimento das 
normas e condicións establecidas pola normativa de aplicación en cada caso. 
 
Pois, certamente, a utilización eficaz destes recursos é necesaria para avanzar no desenvolvemento do 
territorio e esixe garantir a coherencia e complementariedade entre os diferentes instrumentos que teñen o 
mesmo ámbito de aplicación, adoptando medidas que eviten duplicidades. 
 
Nesta estratexia consideramos a complementariedade con outras ferramentas de planificación de 
relevancia ou influencia no territorio: a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3), o Plan 
Integral de Turismo de Galicia, o Plan de Ordenación do Territorio (POL) e os Grupos de Acción Local da 
Pesca (GALP). 
 
A RIS3 é a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, pretende mellorar a competitividade, o 
crecemento económico e o emprego sostible e de calidade a través da innovación. Pretende así mesmo, 
dinamizar os sectores endóxenos e tractores da economía galega pola xestión innovadora dos recursos 
naturais, culturais e patrimonias. 
 
Polo tanto existen un aliñamento da nosa estratexia,co RIS3 no seu reto 1 “Novo modelo de xestión de 
recursos naturais( obxectivos 2, 3, 4 e 5) e culturais baseado na innovación” e co reto 3 “ Novo modelo de 

vida saudable cimentado no envellecemento activo da poboación”, GT4, Gt5  e Gt6 da Ris3. 
 
O Plan Integral de Turismo de Galicia está orientado á dinamización do conxunto da economía galega e á 
creación de emprego. Esta ferramenta pretende situar a Galicia coma un destino diferencial e orientado a un 
modelo europeo de turismo sostible, mellorando a súa competitividade e a súa capacidade de innovación, e 
dándolle unha visión internacional. Na estratexia de desenvolvemento local de Seitura22 o turismo é un 
sector de gran importancia para o territorio, xa que se debe mellorar o aproveitamento de recursos naturais 
e patrimoniais para contribuir á dinamización de actividades turísticas. 
 
O Plan de Ordenación do Litoral constitúe un marco normativo estable para a protección efectiva do litoral 
galego, as súas finalidades fan referencia á necesidade de sostibilidade da paisaxe e ao recoñecemento das 
singularidades e identidade de cada territorio. 
 
O POL e a Estratexia de Desenvolvemento Local deben ser complementarias no referente á actuacións de 
cooperación e coordinación entre diferentes administracións públicas, ás actuacións orientadas á protección 
dos valores naturais e patrimoniais existentes, nas actuacións de fomento do coñecemento e regulación do 
uso público e, nas actuacións de promoción e divulgación da paisaxe. 
 
Por razóns de coherencia e complementariedade con outras liñas de axuda específicas do PDR de Galicia 
2014-2020, non serán subvencionables, como regra xeral, os proxectos encadrables no sector da produción 
agraria primaria, incluíndo na definición de sector da produción agraria primaria á produción agrícola, 
gandeira e forestal, nin os proxectos referidos á xestión de residuos procedentes da produción agrícola e 
gandeira tampouco serán elixibles.  
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 Respecto dos GALP, buscaranse vías de  colaboración e cooperación entre os diferentes Grupos, dado que o 
territorio Seitura22, está afectado por 2 GALP, de ahí a importancia da complementariedade de todos eles e 
a necesidade de evitar duplicidade na financiación dos proxectos. 
Así na EDLP do GDR 24 non se contempla seleccionar operacións relacionadas con actividades do sector 
pesqueiro, co turismo mariñeiro, coa recuperación do medio natural costeiro, nin a recuperación de 
ecosistemas mariños, ou formación vinculada a actividade no mar. 
 
Neste senso,o GDR fará labores de información aos posibles beneficiarios das axudas, sobre a 
imposibilidade de financiación a través de la EDLP, cuando coincidan con otras líneas que resulten 
incompatibles ou non garanticen o principio de complementariedade.    
 
Por outra parte,   a complementariedade con outros instrumentos de financiación comunitaria (FEDER, 
FSE,…) garántese pola observación e aplicación rigurosa das disposicións comúns nos diferentes 
Regulamentos dos Fondos Comunitarios, destinados a garantir a súa coordinación e complementariedade, 
evitando as dobles financiacións. 
 
Cóntase tamén cos  Comités de Seguimiento de cada un dos Programas, para evitar solapamentos nos 
diferentes niveis da Administración, ademáis a comunicación continua entre o GDR e  AGADER, sobre o 
contido dos proxectos, permitirá un seguimiento e control da utilización dos fondos, mediane o informe de 
elexibilidade. 

 
E mesmo coas medidas para asegurar a coherencia e complementariedade adoptadas no Programa de 
Desenvolvemento Rural de Galicia para o perído 2014-2020 con varias estruturas de coordinación: 
 

 O Comité rexional de Fondos EIE, no cal se establecerá a coordinación dos diferentes programas 
rexionais financiados con Fondos EIE.  

 A Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios de Galicia, co obxectivo de asegurar a 
coordinación das actuacións cofinanciadas con Fondos Comunitarios, cos demáis instrumentos 
financeiros existentes, BEI e Fondo de Inversións.  

 O Comité de avaliación, que da continuidade ó comité de seguimento estratéxico e avaliación 
continua do FEDER e o FSE, con obxectivo de avanzar no seguimento e avaliación con estos fondos, 
o desenvolvemento e metodoloxías e a difusión de avaliacións que se leven a cabo. 

 O Comité de seguimento dos Programas, para o seguimento conxunto e coordinado, evitando 
solapamentos e duplicidades nos diferentes niveis da administración. 

 Redes de comunicación, tanto a AGE coma as Comunidades Autónomas forman a rede de 
comunicación GERIP (Grupo Español de Responsables en materia de Información e Publicidade). 

 Redes temáticas, en base á experiencia e ós bós resultados en períodos anteriores, mantense para o 
período 2014-2020 as 6 Redes definidas en España no ámbito dos fondos EIE para a coordinación e o 
desenvolvemento de: I+D+i, igualdade de xénero, desenvolvemento sostible, desenvolvemento 
urbán sostible, inclusión social e o desenvolvemento rural, que responden ó principio de 
coordinación, partenariado e gobernanza multinivel e cumpren as seguintes funcións: 

  Coordinación na xestión de fondos da política de cohesión 
  Análisis da contribución dos fondos EIE ó desenvolvemento dos sectores e á súa 

coordinación con outras políticas comunitarias nacionais. 
  Servir de intercambio de experiencias e difusión de boas prácticas no seu ámbito. 
  Análisis de problemas técnicos suscitados pola aplicación da lexislación comunitaria 

e nacional nas actuacións financiadas con fondos EIE. 
  Aspectos relacionados coa xestión de fondos. 

 
No ámbito do Seguimento e Evaliación do PDR de Galicia celébrarase anualmente o Comité do Seguimento 
do PDR, coa participación de tódolos organismos da administración autonómica relacionados coa xestión de 
fondos EIE; e por outra, dos responsables da xestión de FEADER nos Comités de Seguimento do Programa 
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Operativo FEDER Galicia 2014-2020 e FSE Galicia 2014-2020. Tamén están representados os GDRs, na 
Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia, que participa neste comité de seguimento. 
 
 

11 REPERCUSIÓN DA EDLP NO EMPREGO,IGUALDADE E INTEGRACIÓN 

SOCIAL 
 

A Estratexia de Desenvolvemento Local, que se presenta, pretende repercutir nunha serie de elementos  
fundamentais para o desenvolvemento do ámbito territorial de aplicación, referidos non só as actividades 
dos sectores económicos que actuan no territorio, se non tamén nas condicións de vida da poboación que 
habita neste territorio. 

Por elo, reseñamos, sinteticamente neste apartado 11,  os items que se refiren as repercusións da estratexia  
en materia de emprego , igualdade e integración social. 

Así, podese comprobar como nos Obxectivos Estratéxicos da EDLP de Seitura 22, búscase fomentar  a 
creación de emprego, a igualdade e tamén a integración social.  

 

No Obxectivo Estratexíco  1º: “Mellora da capacidade de organización da poboación, integración comarcal e 
mellora de servizos básicos e da calidade de vida”. 

 Este,  á súa vez subdivídese en tres Obxectivos Específicos, sendo o terceiro o que recolle: “Dotación e 
mellora de servizos á poboación local”, no que a acción  3.1 esta relacionada íntimamento co emprego, 
apoiando a creación, ampliación e mellora de pequenas e medianas empresas. 

Así mesmo descríbense varias accións dirixidas ó fomento da igualdade e a integración social: dotar de 
servizos asistenciais básicos e especializados dirixidos aos colectivos desfavorecidos ( Acción 3.2),  
investimentos para mellorar a mobilidade e o acceso á servizos para persoas con discapacidade e colectivos 
desfavorecidos( Acción 3.3). Queda pois de manifesto a necesidade e o impulso que esta estratexia pretende 
dar a estes tres ítems. 

 

No  Obxectivo Estratexico  4º, se busca favorecer o emprego a través da “Diversificación e desenvolvemento 
da actividade económica, a través da innovación, co fin de contribuir á creación de emprego”. 

Os Obxectivos Específicos 10,11,12 van a favorcer tanto a novos emprendedores como a promotores de 
proxectos de ampliación, modernización ou traslado de empresas existentes: “Fomento do empredemento” 
e “Promover a innovación a través da cooperación de emprendedores”, así mesmo, as accións 10.1,10.2  
insisten na mesma idea, de tal xeito que o fomento do emprego a igualdade e a integración social son eixos 
fuandamentais da EDLP. 

Por outra parte os criterios de selección de proxectos, tanto produtivos como non produtivos priorizan o 
emprego (creación e mantemento) e tamén a igualdade e a integración social.  

Así, no punto terceiro do baremo para a selección de proxectos, se fai referencia íntegramente a creación de 
emprego, con 25 puntos, e tamén ó mantemento de emprego.  

Tense en conta así mesmo no apartado 3.2 (do citado baremo), a contratación de colectivos desfavorecidos 
(mulleres, mozos, maiores, discapacitados ou colectivos en risco de exclusión social).  

O baremo de selección de proxectos ten en conta o emprego cun total de 25 puntos sobre 100, o que 
equivale a 1/3 do total en proxectos produtivos. 

No baremo de proxectos Non Produtivos tamén se ten en conta a creación de emprego e a contratación de 
colectivos desfavorecidos: cun total de 14 puntos de máximo para estes ítems. 
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12 REPERCUSIÓN DA EDLP NOS OBXECTIVOS TRANSVERSAIS DE  

CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBENTE, ADAPTACIÓN  E  MITIGACIÓN DO 

CAMBIO CLIMÁTICO, E DA NECESIDADE DE REDUCIR EMISIÓNS DE 

CARBONO 
 

Nos Obxectivos Estratéxicos da EDLP de Seitura 22, búscase a conservación e rexeneración do medio 
ambiente, así como a mitigación do cambio climático e a gran necesidade da reducción das emisións de CO2.  

 

No Obxectivo Estratéxico  2º “Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais”, 
perséguese apoiar cos Obxectivos Específicos 4,5 e 6 a consolidación e desenvolvemento dos espazos 
naturais protexidos. 

 

E  promovendo entre outras accións ( 4.1,4.2,4.3, 4.4 e 5.1),  o coñecemento, estudos e intercambios sobre 
os espazos naturais, apoiando a elaboración, difusión e posta en marcha dos instrumentos de planificación 
dos espazos naturais protexidos e tamén foméntase a conservación dos hábitats prioritarios. 

 

Outro tema a ter en conta é a Custodia do Territorio ( acción 5.2) en espazos protexidos, queremos ter 
territorios vivos nos que as persoas podamos desenvolver unha vida digna en armonía e respecto co noso 
rico entorno natural. A xestión do territorio debe facerse dun xeito consciente, responsable e participativo. 

  

A rexeneración de espazos degradados e a naturalización de infraestructuras está tamén presente na EDLP, 
e debe ter unha repercusión ó final do período; así como a mellora da xestión dos residuos. Ambos dous 
ítmes están presentas nos obxectivos da EDLP e tamén nas accións ( accións 6.1,6.2).  

 

A compostaxe dos residuos, é un tema de importancia, isto é a reciclaxe da materia orgánica en orixe para 
convertila en abono natural con excelentes propiedades para o solo que os propios productores poden 
utilizar nos hortos, xardíns ou terras de cultivo, en sustitución dos fertilizantes artificiais. Con esta técnica 
consíguense importantes beneficios ambientais e económicos. 

 

No que atinxe ó baremo para a selección de proxectos, queda reflectido as repercusións deste punto. No 
parágafro número 4 “Impacto sobre o territorio”, o subapartado 4, fai referencia exclusivamente á incidencia 
ambiental, otorgando un total de 7 puntos, xa que se valoran todos aqueles proxectos que teña incidencia 
ambiental positiva ou ben que contribúan a minorar os danos ou problemas ambientais existentes na zona. 

 

.- Proxectos situados en concellos con espazo natural protexido (Rede Natura 2000) 

.- Proxectos que se desenvolvan en zonas de montaña (segundo a definición do PDR) 

.- Proxectos nos que se priorice o emprego de técnicas de enerxías renovables ou técnicas de aforro 
enerxético. 

.- Proxectos que contribúan á biodiversidade, á conservación de hábitats ou á prevención de incendios 
forestais. 
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13 REPERCUSIÓN DA EDLP NO MANTEMENTO, DESENVOLVEMENTO E 

CONSERVACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS BÁSICOS DA POBOACIÓN  

RURAL  
 

 Os Obxectivos Estratéxicos da EDLP de Seitura 22, non son alleos ao mantemento, desenvolvemento e 
conservación dos servizos sociais básicos da poboación rural. 

 

Así, este interese aparece reflectido no Obxectivo Estratéxico 1º : “Mellora da capacidade de organización 
da poboación, integración comarcal e mellora de servizos básicos e da calidade de vida”. 

Do mesmo xeito se reflicte no Obxectivo Específico nº 3: “Dotación e mellora dos servizos sociais basicos e  
outros servizos  á poboación local”. 

 

E nas accións 2.1,3.2,3.3 onde se recollen estímulos a creación de servizos sociais básicos e outros servizos  a 
poboación , a dotación de servizos asistenciais basicos e especializados , dirixidos a colectivos defavorecidos 
así como investimentos para a mellora da mobilidade e acceso aservizos para persoas con diversidade 
funcional e colectivos desfavorecidos.    

 

E mesmo na acción 3.4 onde se pretende impulsar a difusión e aplicación das novas tecnoloxías da 
información e a comunicación, no so entre as empresas, se non tamén a súa utilización basica na poboación 
do territorio, para loitar contra a fenda dixital da poboación rural. 

 

14 EDLP NA CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DO 

TERRITORIO  
 

A EDLP de Seitura 22,  dedica todo o Obxectivo Estratéxico 2º  a “ Conservación e posta en valor dos 
recursos patrimoniais, naturais e culturais”. 

Por elo a importancia detectada e moitas veces reiterada polas entidades participantes na elaboración da 
EDLP, fixo que os Obxectivos Específicos 4,5, e 6, estén dirixidos a estes aspectos. 

De tal xeito que o Obxectivo Específico 4 contempla as accións 4.1, 4.2,4.3 e 4.4. 

O Obxectivo Específico 5  contempla as accións 5.1, e 5.2, e o Obxectivo Espècífico6 a a cción 6.1 

Así mesmo,  a dinamización cultural tamén  aparece reflectida na acción 1.3 do Obxectivo Estratéxico nº 1º.   

Do mesmo xeito o Obxectivo específico 8 contempla a acción 8.3 , e o Obxectivo Específico 12 contempla a 
acción 12.3 

Por tanto, a pegada da importancia do patrimonio natural e cultura do territorio, queda constatada 
ampliamente na EDLP, como un dos elementos que precisan a poiarse e darlle mais pulo, como un dos 
valores indiscutibles do territorio. 
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15 PLAN DE FORMACIÓN 

 

15.1 OBXECTIVOS PERSEGUIDOS 
 

Un dos factores básicos que determinan a calidade e capacidade do capital humano é a formación. Neste 
sentido, no diagnóstico constátase a existencia de carencias en relación coa formación na comarca. Ademais, 
os efectos dos baixos niveis de formación non se circunscriben unicamente ao ámbito económico, senón que 
teñen tamén claras implicacións en aspectos como a valoración que a poboación rural fai de si mesma e do 
seu entorno.  
 
Os obxectivos deste programa, deben contribuir aos da estratexia de tal xeito que o Plan Formativo se 
integre na mesma, contribúa a súa coherencia, constituíndo unha ferramenta mais que redunde en avanzar 
cara a consecución dos mesmos. Así en función das actuacións formativas desenvoltas asumiremos a través 
do presente Plan os seguintes Obxectivos Específicos da estratexia: 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1. Animar a participación da poboación na implementación da estratexia de desenvolvemento. 
 
3.  Dotación e mellora de servizos sociais básicos e outros servizos  á poboación local. 
 
9. Mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo de valor engadido os produtos agrarios 
e promocionándoos nos mercados locais.  
 
10. Fomentar o emprendemento. 
 

15.2  COHERENCIA COAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL E 

COA EDLP. 
 
Este programa concíbese cun carácter horizontal e non como un programa autónomo senón como un 
conxunto de accións complementarias das medidas previstas na estratexia xeral do plan. Nese sentido, as 
accións formativas estarán estreitamente ligadas as actuacións dirixidas a fomentar novas actividades 
produtivas. 
 
O feito de integrarse no Plan de Acción, as actuacións de formación están recollidas no propio Plan, garante 
a integración coa EDLP de Seitura 22 e a asunción das prioridades e áreas focais do Fondo Europeo Agrícola 
de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o do PDR de Galicia 2.010-2.020. 
 

15.3  ESTRATEXIA PREVISTA PARA ACADAR OS OBXECTIVOS 

PROPOSTOS. 
 
De cara a contribuir a acadar os obxectivos específicos aos que faciamos referencia, está previsto 
desenvolver as seguintes actuacións, estas preséntanse incorporadas a diferentes accións do Plan de Acción: 
 
Acción 1.3: Capacitar aos técnicos e técnicas das asociacións, para unha contribución eficaz á dinamización 
cultural e social  do territorio.  
 
Neste caso está previsto desenvolver actuacións formativas que reforcen as capacidades de xestión das 
entidades do territorio. 
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Os contidos específicos concertaranse no marco da Mesa Sociocomunitaria en base as necesidades comúns 
do colectivo e cara unha mellor prestación de servizos ás poboacións obxectivo. 
 
Acción 3.4: Difusión e aplicación das novas tecnoloxías da información e comunicación entre as empresas e 
a súa utiliazación básica na poboación do territorio. 
 
Acción 9.3: Promover a comercialización en circuítos curtos. 
 
As novas tecnoloxías da información e da comunicación están nun continuo desenvolvemento, as 
aplicacións das mesmas chegan a case todos os ámbitos, cun importante nivel de especificidade. Neste caso 
queremos centrarnos nas múltiples aplicacións existentes en áreas transversais aos diferentes sectores 
produtivos como a xestión, a comercialización e o desenvolvemento da vida cotiá. 
 
Ademais demandouse formación neste senso específica para o sector agroforestal en materia de imaxe, 
packaging, distribución e actividade comercial xeral atendendo as aplicacións para móbiles existentes, 
tendas on-line, etc. Mellorando a formación dos activos agrarios de xeito que se podan adaptar aos novos 
requerimentos do sector.  
 
Acción 10.1: Creación e modernización de empresas. 
 
As accións formativas contempladas nesta actuación deben contribuir á maduración das iniciativas 
empresariais dos promotores, así como unha xestión máis eficiente e/ou a adaptación a novas tecnoloxías. 
Dotando á poboación que vai desenvolver actividades innovadoras e novas iniciativas empresariais dos 
coñecementos necesarios para garantir a viabilidade das mesmas.  
 
Esta será pois unha formación específica e avanzada, orientada á poboación activa local e concibida como 
un medio de favorecer o desenvolvemento previsto nos outros programas. 
 

15.4  REPERCUSIÓN DO PLAN DE FORMACIÓN. 
 
O Plan Formativo está integrado no conxunto da Estratexia e do Plan de Acción, sinalando neste último 
documento as actuacións que se ven reforzadas pola formación. Polo que as consecuencias das actividades 
formativas redundaran directamente na consecución dos Obxectivos da Estratexia. 
 
 

15.5  PREVISIÓN FINANCEIRA 
 
A previsión financieira do Plan Formativo ven condicionadas pola relación existente coa dotación económica 
para proxectos non produtivos. 
 
Así está prevista que durante as anualidades de 2.017, 2.018, 2.019 e 2.020 se realice un gasto de 9.078 euros 
o que representa un investimento total en formación de 36.312 euros. 
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PARTE IV 

 

16 PLAN DE COOPERACIÓN 
 

A cooperación no Leader de Galicia 2014-2020 é optativa para os GDRs. A submedida 19.3 do PDR de Galicia 
2014-2020 establece o seu marco xeral. Inclúese a Cooperación Transnacional con Grupos de Acción Local 
doutros estados membros ou terceiros países, a Cooperación Suprarrexional na que participen polo menos 
dous GAL que pertenzan a distintas comunidades autónomas do territorio español e a Cooperación Rexional 
na que participen polo menos  dous GDR  de Galicia.  
 

Os proxectos de cooperación non van ser, neste período seleccionados directamente polos GDR posto que 
nos seus cadros financeiros non pode figurar ningunha partida reservada á cooperación;  non obstante, esta 
será obxecto de convocatoria específica por parte da Autoridade de Xestión,ou organismo en quen  delegue.  
 

Será nesa convocatoria  onde se definirá  o procedemento de selección dos proxectos de cooperación nos 
que participen os GDR, os obxectivos, os fondos dispoñibles e o listado dos gastos que se considerarán 
subvencionables. 
 

16.1 Coherencia coa EDLP, Obxectivos perseguidos e actuacións previstas mediante a aplicación 

do Plan de Cooperación. 

 
A  EDLP incorpora un Plan de Cooperación que entendemos é  coherente coa estratexia presentada, por  
isto está plantexada partindo dos Obxectivos Estratéxicos e Específicos, relacionándoos  coas actuacións 
que derivan destes. 
 
Por este motivo o Plan de cooperación está elaborado respectando os epígrafes que se asignaron, tanto aos 
diferentes obxectivos como ás actuacións previstas, na estratexia. Posteriormente desenvólvense os 
proxetos concretos que están en consonancia cos obxectivos e actuacións susceptibles de ser abordados  en 
cooperación con outros territorios no ámbito rexional ou transnacional.  

16.1.1 OBXECTIVO ESTRATÉXICO II: CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR DOS RECURSOS 
PATRIMONIAIS, NATURAIS E CULTURAIS. 

 

Obxectivos específicos: 

4.-  Recuperación, rehabilitación e mellora do patrimonio. 

5.-  Apoiar a consolidación e desenvolvemento dos espazos naturais protexidos. 

6.-  Promover a conservación da biodiversidade e a paisaxe. 

Actuacións: 

4.3  Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do territorio. 

5.1  Promover o coñecemento, estudo e intercambios sobre os espazos protexidos. Apoiar a elaboración, 
difusión e posta en marcha dos instrumentos de planificación dos espazos naturais protexidos. 
Conservación dos habitats prioritarios. 

 
6.2        Mellora da xestión de residuos. Fomento da compostaxe. 
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16.1.2 OBXECTIVO ESTRATÉXICO III: MELLORA E DIVERSIFICACIÓN DOS SISTEMAS DE 
PRODUCIÓN, TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIOS E 
FORESTAIS. 

 

Obxectivos específicos: 

8.- Fomentar a xestión multifuncional do monte; produtiva, social e ambiental 

9.- Mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo de valor engadido os produtos agrarios 

e promocionándoos nos mercados locais. 

 

Actuacións: 

8.2 Incentivar a valorización de producións complementarias; micoloxía, pequenos froitos, etc. 

8.3 Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe, así como investimentos sociais 

9.1 Potenciar a diferenciación das producións primarias a través do acceso ás marcas de calidade. 

9.3 Promover a comercialización en circuitos curtos. 

16.1.3 OBXECTIVO ESTRATÉXICO IV: DIVERSIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA 
ACTIVIDADE ECONÓMICA, A TRAVÉS DA INFORMACIÓN, COA FIN DE CONTRIBUIR Á 
CREACIÓN DE EMPREGO. 

 

Obxectivo específico: 

12.- Mellorar a oferta,  promoción e comercialización do xeodestino. 

 

Actuacións: 

 

12.2  Crear produtos turísticos a partir dos principais recursos.  
Integración dos obradoiros artesans na rede de produto turístico, Turismo industrial. 
 
12.3  Mellorar a coordinación da información e a comercialización do xeodestino. Creación entidade de 
xestión turistica. 
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16.2 Articulación coas políticas de desenvolvemento rural e coherencia coa 

estratexia de desenvolvemento local. 
 
Dentro da Estratexia de Desenvolvemento Rural da entidade Seitura22, ponse de manifesto a vontade de 
buscar as máximas sinerxias con outros axentes do territorio e de fóra del que permitan dinamizar e 
multiplicar os resultados definidos, sempre dentro do máis estricto cumprimento das normas e condicións 
establecidas pola normativa de aplicación en cada caso. 
 
Neste Plan de cooperación consideramos  a complementariedade con outras ferramentas de planificación 
de relevancia ou influencia no territorio: a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3), o Plan 
Integral de Turismo de Galicia, o Plan de Ordenación do Territorio (POL) , os Grupos de Acción Local da 
Pesca (GALP)  e os GDRs de todo o territorio europeo. 
 
A RIS3 é a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, pretende mellorar a competitividade, o 
crecemento económico e o emprego sostible e de calidade a través da innovación. Pretende así mesmo, 
dinamizar os sectores endóxenos e tractores da economía galega. Polo tanto existen un aliñamento da nosa 
estratexia, fundamentalmente asociado á dinamización desos sectores endóxenos, e pola xestión 
innovadora dos recursos naturais, culturais e patrimonias. 
 
O Plan Integral de Turismo de Galicia está orientado á dinamización do conxunto da economía galega e á 
creación de emprego. Esta ferramenta pretende situar a Galicia coma un destino diferencial e orientado a un 
modelo europeo de turismo sostible, mellorando a súa competitividade e a súa capacidade de innovación, e 
dándolle unha visión internacional. Na EDLP de Seitura22 o turismo é un sector de gran importancia para o 
territorio, xa que se debe mellorar o aproveitamento de recursos naturais e patrimoniais para contribuir á 
dinamización de actividades turísticas. 
 
O Plan de Ordenación do Litoral constitúe un marco normativo estable para a protección efectiva do litoral 
galego, as súas finalidades fan referencia á necesidade de sostibilidade da paisaxe e ao recoñecemento das 
singularidades e identidade de cada territorio. 
 
O POL e a Estratexia de Desenvolvemento Local deben ser complementarias no referente á actuacións de 
cooperación e coordinación entre diferentes administracións públicas, ás actuacións orientadas á protección 
dos valores naturais e patrimoniais existentes, nas actuacións de fomento do coñecemento e regulación do 
uso público e, nas actuacións de promoción e divulgación da paisaxe. 
 
Os GALP xunto cos GDRs,  buscan mellorar as condicións de vida e de traballo da poboación dos territorios. 
Neste senso, buscaranse vías de  colaboración e cooperación das equipas dos diferentes Grupos, dado que o 
territorio Seitura22, está afectado por 2 GALP, de ahí a importancia da complementariedade de todos eles. 
Preténdese unha absoluta coherencia do Plan de cooperación coa estratexia do GDR, dado  que parte dos  
mesmos obxecticos estratéxicos e específicos, así  como das mesmas actuacións previstas na mesma, coa 
salvedade que só se toman aqueles que  entendemos que poden acadar un maior valor engadido ao seren 
executados en cooperación  con outros territorios. 
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16.3 Descripcion dos Proxectos concretos. 

16.3.1 PROXECTO 1: CAMINERÍA HISTÓRICA 

 
Obxectivo estratéxico II: Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 
 
Obxectivo específico: 4.-  Recuperación, rehabilitación e mellora do patrimonio. 
 
Actuación: 4.3 Promoción e desenvolvemento dos roteiros históricos como elemento integrador do 
territorio. 
 
 BREVE DESCRIPCIÓN: 
 
Apostaremos por dous percorridos iniciais; a Rota dos Andrade e o Camiño Inglés.Pretendemos darlle 
continuidade xeográfica a unha rota que percorre o territorio do Eume e Ferrolterra e que se prolonga por 
outras comarcas limítrofes, coa fin de establecer actuacións conxuntas de valorización e promoción dos 
diferentes recursos turísticos e patrimoniais. 
 
O respecto do Camiño Inglés, promocionaremos un recurso de enorme potencialidade turística e arraigo ao 
longo da xeografía galega: o camiño (ou camiños de Santiago).  Parte do Camiño Inglés discurre polo 
territorio do GDR-24, polo que sería interesante cooperar na recuperación desta tradición e na expansión 
turística vencellada a ela. 
 
 ÁMBITO XEOGRÁFICO  
 
Comarca de Ferrolterra, Terra Chá, Mariñas-Betanzos, Ordes e Santiago  . 
 
VALOR ENGADIDO QUE SUPORÁ A 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. 
 
ENTIDADES QUE PODERÍAN PARTICIPAR NOS PROXECTOS 
  
GDR-2, GDR-19, GDR 21, GDR-23, GDR-24, GAC Golfo Ártabro, Deputación da Coruña, concellos implicados. 
 
 ESTRUTURA XURÍDICA COMÚN 
Non se precisaría a creación dunha nova entidade xurídica para o desenvolvemento do proxecto. 
 
 RESULTADOS ESPERADOS 
- Foros de debate, xornadas e seminarios sobre o patrimonio cultural e arquitéctonico ligado aos Andrade. 
- Intercambio de experiencias, para poder descubrir e poñer en valor herdanzas culturais comúns. 
- Cooperar na promoción  dunha “Rota dos Andrade”. 
- Difusión conxunta de catálogos publicitarios desta Rota. 
- Inventario de recursos patrimoniais. 
- Promoción conxunta deste Camiño. 
- Publicacións sobre a historia e o nacemento desta ruta. 
- Puntos de apoio e de información conxunta, aos peregrinos. 
- Foros de debate nos que se trate de incidir na proxección futura deste Camiño. 
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16.3.2 PROXECTO 2. XESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E ELABORACIÓN DE COMPOST 

 
Obxectivo Estratéxico II: Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais .  
 
Obxectivo Específico: 6.-  Promover a conservación da biodiversidade e a paisaxe. 
 
Actuación: 6.2.- Mellora da xestión de residuos. Fomento da compostaxe. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
 
Cooperar con outros territorios para realizar actividades conxuntas de promoción, información e 
experiencias innovadoras relaciondas coa compostaxe. 
 
 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 QUE SUPORÁ A 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 . 
 
ENTIDADES QUE PODERÍAN PARTICIPAR NOS PROXECTOS 
 
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 para o desenvolvemento do proxecto. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Organización de xornadas técnicas sobre compostaxe, especialmente dirixidas a produtores do 
sector primario. 
• 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 ténico da zona a outros territorios cunha maior 
experiencia na xestión de residuos orgánicos. 
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16.3.3 PROXECTO 3. REDE DE TERRITORIOS FORESTALMENTE SOSTIBLES. 

 
Obxectivo estratéxico II: Conservación e posta en valor dos recursos patrimoniais, naturais e culturais. 
 
Obxectivo específico: 5.- Apoiar a consolidación e desenvolvemento dos espazos naturais protexidos. 
 
Actuación: 5.1 Promover o coñecemento, estudo e intercambios sobre os espazos protexidos. Apoiar a 
elaboración, difusión e posta en marcha dos instrumentos de planificación dos espazos naturais protexidos. 
Conservación dos habitats prioritarios. 
 
Obxectivo estratéxico III: Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestais. 
 
Obxectivo específico: 8.- Fomentar a xestión multifuncional do monte; produtiva, social e ambiental. 
 
Actuación: 8.2  Incentivar a valorización de producións complementarias; micoloxía, pequenos froitos, etc. 
 
Actuación: 8.3 Respaldar accións que fomenten a biodiversidade e o coidado da paisaxe, así como 
investimentos sociais. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
 
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 prantación 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 incoporar novas especies de caducifolias a estas dinámicas de 
mellora e seleción 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 
incoporación 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, 
puidendo desde os GDRs prestar este apoio e aconsellamento durante estos procesos. 
 
Cooperar con outros territorios que conten con Parques Naturais e outros espacios incluidos en Rede Natura, 
co fin de levar a cabo encontros sobre a xestión destes recursos, intercambio de experiencias e accións de 
promoción conxunta. 
 
Avanzar en formas de xestión do monte relacionados co potencial micolóxico que permitan unha xetión 
ordenada (p. ex. Coutos seteiros) e que revirta na poboación local como complemeto de rendas, avanzado 
tamén nunha mais eficiente comercialización deste produto. 
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 ÁMBITO XEOGRÁFICO  
 
Ámbito galego. Poden participar territorios con espazos integrados na Rede Natura. 
 
VALOR ENGADIDO QUE SUPORÁ A 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.   
 
Abordaránse tamén distinta tipoloxía de propiedades (Comunidades de Montes, particulares, etc.) e 
distintas categorías de proteción do territorio (Parque Natural, Rede Natura, Reserva de Biosfera).  
 
O coñecemento doutras realidades similares sería para a poboación da zona un feito novidoso, que podería 
contribuir a que percibiran o potencial que supón contar no seu territorio cun espacio protexido. 
 
Existen territorios moi avanzados en materia de ordenación, xestión  e valorización deste recurso, que 
poden servir de referente a outros territorios cun importante potencial pero que non está a facer un 
aproveitamento ordenado do mesmo, polo que  a transferencia de experiencia nesta materia pode 
contribuir a unha importante valorización do recurso micolóxico. 
 
ENTIDADES QUE PODERÍAN PARTICIPAR NOS PROXECTOS 
 
GDR 2, GDR-6, GDR-10, GDR-14, GDR 23, GDR-24, GDRs de España (Soria) e do resto de Europa. 
 
ESTRUTURA XURÍDICA COMÚN 
 
Non se precisa. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
• Diseño de prantacións piloto con caducifolias seleccionadas e novos aproveitamentos. 
• Fomento de novos modelos forestais sostibles entre propietarios particulares. 
• Promoción actuacións ligadas á Custodia do territorio con fins de mellora ambiental e xestión cultural 
• Organización de xornadas técnicas sobre espazos naturais protexidos, acompañadas de foros de 
información e debate sobre a problemática dos mesmos. 
• Actividades de educación ambiental, co fin de concienciar a poboación dos territorios do potencial turístico, 
económico e medioambiental destes espazos e mellorar as súas formas de aproveitamento.  
• Organización de visitas da poboación da zona a outros territorios cunha maior experiencia na xestión de 
espazos naturais protexidos. 
• Organización de xornadas técnicas sobre identificación, recollida e tratamento de cogumelos, e para a 
comercialización dos cogumelos.  
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16.3.4 PROXECTO 4. COMERCIALIZACIÓN EN CIRCUÍTOS CURTOS DE PRODUTO CON 
MARCAS DE CALIDADE. 

 
Obxectivo estratéxico III: Mellora e diversificación dos sistemas de produción, transformación e 
comercialización agroalimentarios e forestais. 
 
Obxectivo específico: 9.- Mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo de valor 
engadido os produtos agrarios e promocionándoos nos mercados locais. 
 
Actuación: 9.1 Potenciar a diferenciación das producións primarias a través do acceso ás marcas de calidade 
. 
Actuación: 9.2 Promover a Transformación produto local. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
 
Intercambio de experiencias con outros territorios con vistas a diseñar a implementación ou valorizar a 
marca territorial de calidade para o Territorio ou para produtos significativos comúns nos diferentes 
territorios e fomentar a adhesión a esta marca dos productores da zona. 
 
 Establecer accións conxuntas no ámbito da comercialización de ditos produtos locais, reforzo de redes de 
distribución no mercado local; feiras e mercados, grupos de consumo, restauración, etc. 
 
 ÁMBITO XEOGRÁFICO  
 
Territorios que teñan marcas de calidade para produtos agroalimentarios ou realicen acccións de promoción 
de circuitos curtos, Qm 0, etc. 
 
 VALOR ENGADIDO QUE SUPORÁ A COOPERACIÓN 
 
Permitirá incrementar a oferta tanto en volume de produto como en variedade do mesmo que se poida 
facer ao consumidor final. Así como a realización de accións comúns (promoción conxunta, acceso recíproco 
ás redes de comercialización,...) con grupos que teñan en marcha proxectos similares. 
 
ENTIDADES QUE PODERÍAN PARTICIPAR NOS PROXECTOS 
 
GDR-19, GDR-23, GDR-24, GDRs de Galicia,  GDRs do resto de Europa.  
 
ESTRUTURA XURÍDICA COMÚN 
 
Non se precisaría a creación dunha nova entidade xurídica para o desenvolvemento do proxecto. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Creación de catálogos conxuntos de productos agroalimentarios de calidade das diferentes zonas, 
buscando aproveitar as complementariedades. 
• Visitas de productores da zona a outros territorios onde están en marcha proxectos similares. 
• Encontros empresariais nos que se definan as proxeccións de  futuro dos sistemas de 
comercialización. 
• Foros de encontro con expertos en valorización e comercialización de productos locais. 
• Desenvolvemento de intercambios entre mulleres e xóvenes emprendedores procedentes dos 
diferentes territorios asociados. 
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• Promoción  conxunta de productos de calidade en feiras. 
• Exploración de novas saídas e novos mercados para os productos dos territorios implicados no 
proxecto de cooperación. 
• Estudio da posibilidade de crear unha rede de oficinas de comercialización en grandes centros de 
poboación e outras accións de xestión comercial conxunta. 
• Páxina web, nos idiomas dos países implicados, que conteña información sobre estas marcas de 
calidade e facilite a súa promoción. 

 

16.3.5 PROXECTO V.COMERCIALIALIZACIÓN DO XEODESTINO RÍAS ALTAS. 

 
Obxectivo estratéxico IV: Diversificación e desenvolvemento da actividade económica, a través da 
información, co fin de contribuir á creación de emprego. 
 
Obxectivo específico: 12.- Mellorar a oferta,  promoción e comercialización do xeodestino. 
 
Actuacións:  
12.2  Crear produtos turísticos a partir dos principais recursos. Integración dos obradoiros artesans na rede 
de produto turístico, Turismo industrial. 
 
 12.3  Mellorar a coordinación da información e a comercialización do xeodestino. Creación entidade de 
xestión turistica. 
 
 BREVE DESCRIPCIÓN 
 
Creación dun organismo de xestión turística, tal como un Padroado de Xestión Turística ou un Consorcio, 
especializado na promoción e comercialización integral de estancias baixo unha mesma imaxe e 
relacionados co xeodestino turístico Rías Altas. 
 
Promoción do do xeodestino Rías Altas buscando complementariedade con outros xeodestinos. 
 
 ÁMBITO XEOGRÁFICO  
 
Comarcas de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Mariñas e Betanzos. 

 
 VALOR ENGADIDO QUE SUPORÁ A COOPERACIÓN 
 
A comercialización turística conxunta permitirá acceder a novos mercados proporcionando ao territorio 
visibilidade a nivel español e europeo  
 
ENTIDADES QUE PODERÍAN PARTICIPAR NOS PROXECTOS 
 
 Para a creación de xestión turística os GDR-23, GDR-24, GAC A Mariña-Ortegal, GAC Golfo Ártabro, Xunta 
de Galicia e Deputación da Coruña. 
 
Para a promoción conxunta con outros xeodestinos GDR-23, GDR-24, GDRs e GACs de Galicia e 
Deputacións provinciais. 
 
ESTRUTURA XURÍDICA COMÚN 
 
Para a creación  dun ente de xestión turística abogaríase por unha entidade sen fin lucrativos como a 
mancomunidade,  un padroado, un  ou consorcio. 
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Para a promoción conxunta de diferentes xeodestinos non se precisaría a creación dunha nova entidade 
xurídica para o desenvolvemento do proxecto. 
 
 RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Intercambio de experiencias (reunións, seminarios, ...) con outros GAL que xa puxeran en marcha, 
ou estén intentando facelo, Padroados ou Consorcios de Xestión Turística. 
• Análise de diferentes iniciativas de promoción, organización e diversificación da oferta turística. 
• Páxina web de promoción conxunta con outros territorios. 
• Elaboración de guías de promoción conxunta. 
• Investigación conxunta sobre temas clave. 
• Creación dun ente de xestión para o xeodestino turístico Rías Altas. 

 

16.4 Repercusións sobre a xestión sostible dos recursos naturais, a creación 

e o mantemento do emprego. 
 

Todos os proxectos incluídos no Plan de cooperación parten dunha xestión sostible do recursos naturais, 
pretendendo a conservación, rexeneración e posta en valor dos mesmos. 
 
Proxecto 1. CAMIÑERÍA HISTÓRICA: Aposta  por dous percorridos iniciais; a Rota dos Andrade e o Camiño 
Inglés. Para unha correcta posta en valor destes percorridos será necesaria a rexeneración e coidado do 
patrimonio histórico e natural  polos que as rotas discorren, polo que os recursos naturais asociados ás 
mesmas deben supor un dos sustentos fundamentais. 
 
Pretende a dinamización  do sector turístico e hostaleiro, así como dos produtores locais, cunha 
oportunidade de negocio polo incremento de visitantes. 
 
Proxecto 2. XESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E ELABORACIÓN DE COMPOST: Este proxecto 
evidencia unha aposta pola xestión sostible dos recursos naturais, con grandes potencialidades para a 
mellora do medio. 
 
 Existe un evidente nicho de mercado asociado á elaboración de compost, que ademais pode supor un 
importante recurso para os produtores do sector primario, permitindo o abaratamento de custos de 
produción e a elaboración de produtos respectuosos co medio ambiente, xerando un maior valor engadido 
aos mesmos, co conseguinte impacto no emprego do sector..   
 
Proxecto 3. REDE DE TERRITORIOS FORESTALMENTE SOSTIBLES: Este proxecto pretende que un recurso 
natural como o forestal poida mellorar a súa xestión e sostibilidade.  
 
O proxecto pretende a posta en valor deste espazos naturais coa conseguinte dinamización do sector 
turístico e hostaleiro, así como dos produtores locais, cunha oportunidade de negocio polo incremento de 
visitantes 
 
Proxecto 4. COMERCIALIZACIÓN EN CIRCUÍTOS CURTOS DE PRODUTO CON MARCAS DE CALIDADE: 
Pretende unha produción do sector primaria mais sostible e menos dependente, que permita unha 
diferenciación do produto agroalimentario baseado en marcas de calidade que respalden producións 
ambientalmente sostibles entre outros criterios.  
 
O Proxecto pretende unha mellora na comercialización dos produtos agroalimentarios cun incremento de 
valor nos  mesmos, coa conseguinte repercusión en materia de emprego no sector. 
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Proxecto V.COMERCIALIALIZACIÓN DO XEODESTINO RÍAS ALTAS: Preténdese unha comercialización 
conxunta do xeodestino Rías Altas, destino no que os Recursos naturais teñen unha singular importancia.Por 
outra banda todos os proxectos incluídos no Plan de cooperación pretenden ter incidencia na creación ou 
mantemento do emprego, en especial co vencellado ao sector primario e aos sectores relacionados co 
turismo.  
 
Pretende a dinamización  do sector turístico e hostaleiro, así como dos produtores locais, cunha 
oportunidade de negocio polo incremento de visitantes. 
 

16.5 Previsión financieira. 
 

PLAN DE COOPERACIÓN 
 

    

TIPO DE COOPERACIÓN 

    

EFECTOS NA 
CONSERVACIÓN E 

VALORIZACIÓN DO 
MEDIO AMBIENTE 

EFECTOS NO MANTEMENTO 

DO EMPREGO E TECIDO 
PRODUTIVO DO TERRITORIO 

CREACIÓN DE 
ESTRUTURAS 
PERMANENTE

S DE 
COOPERACIO

N 

  

 

    
TERRITORIOS 
IMPLICADOS 

  
PREVISIÓN 
ORZAMENTO 

 

OBXECTIVOS A ACADAR ACTUACIÓN     

  

BENEFICIARIOS 
  

     Interterritorial Transnacional       
 

Obxectivo 
estratéxico 

II:  
Conservació
n e posta en 

valor dos 
recursos 

patrimoniais, 
naturais e 
culturais. 

Obxectivo 
específico: 4.-  

Recuperación, 

rehabilitación e 

mellora do 

patrimonio                                                                       

1.1 
CAMIÑERÍA 

HISTÓRICA 
Si Si 

 GDR-2, GDR-19, GDR 

21, GDR-23, GDR-24, 

GAC Golfo Ártabro, 

Deputación da Coruña, 

concellos implicados 

  

O proxecto permitirá a 

valorización do Patrimonio de 

xeito xeral, incidindo en 

espazos de alto valor 

ambiental 

Pretende a dinamización  do sector 

turístico e hostaleiro, así como dos 

produtores locais, cunha 

oportunidade de negocio polo 

incremento de visitantes 

NON 22.500,00€ 

 
1.2                   

 
1.3                   

 
1.4                   

 
                    

 

Obxectivo 
estratéxico 

II:  
Conservació
n e posta en 

valor dos 
recursos 

patrimoniais, 
naturais e 
culturais. 

Obxectivo 

específico: 6.-  

Promover a 

conservación da 

biodiversidade e 
a paisaxe. 

2.1 

XESTIÓN DE 
RESIDUOS 

ORGÁNICOS E 

ELABORACIÓ

N DE 

COMPOST 

Si Si 

GDR 15, GDR-23, GDR-

24, GDRs de Galicia, 

GDRs do resto de Europa. 

Conxunto da sociedade 

O proxecto pretende mellorar 

a xestión dos recursos 

orgánicos co conseguinte 

impacto positivo no medio 

ambiente 

Pretende a dinamización  do sector 

turístico,e hostaleiro, así como dos 

produtores locais, cunha 

oportunidade de negocio polo 

incremento de visitantes 

NON 23.350,00€ 

 
2.2                   

 
2.3                   

 
2.4                   

 
                    

 

Obxectivo 
estratéxico 

II:  
Conservació
n e posta en 

valor dos 
recursos 

patrimoniais, 
naturais e 
culturais. 

Obxectivo 

específico: 5.- 

Apoiar a 

consolidación e 

desenvolvemento 

dos espazos 

naturais 

protexidos. 

3.1 

REDE DE 

TERRITORIOS 

FORESTALME

NTE 

SOSTIBLES. 

Si Non 

GDR 2, GDR-6, GDR-10, 

GDR-14, GDR 23, GDR-

24, GDRs de España 

(Soria) e do resto de 

Europa. 

  

O proxecto pretende a 

valorizaión de espazos 

naturais protexidos coa 

apoiándose e reforzando os 

valores ambientais que lle son 

propios. 

Pretende a dinamización  do sector 

turístico,e hostaleiro, así como dos 

produtores locais, cunha 

oportunidade de negocio polo 

incremento de visitantes 

NON 15.600,00€ 

 
3.2                   

 
3.3                   

 
3.4                   

 
                    

 
Obxectivo 
estratéxico 

III: Mellora e 
diversificaci

ón dos 
sistemas de 
produción, 

transformaci
ón e 

comercializa
ción 

agroaliment
arios e 

forestais. 

Obxectivo 

específico: 9.- 

Mellorar a 

competitividade 

dos produtores 
primarios, 

fornecendo de 

valor engadido os 

produtos agrarios 

e 

promocionándoo

s nos mercados 

locais. 

4.1 

COMERCIALIZ

ACIÓN EN 

CIRCUÍTOS 

CURTOS DE 

PRODUTO CON 

MARCAS DE 

CALIDADE. 

Si Non 

GDR-19, GDR-23, GDR-

24, GDRs de Galicia,  

GDRs do resto de Europa.  

  

A valorización do rpoduto 

localñ permitirá unha mellora 

na xestión das explotacións 

agrogandeiras en materia 

ambiental 

Mellora e incremento de emprego 

no sector primario 
NON 28.000,00€ 

 
4.2                   

 
4.3                   

 
4.4                   

 
                    

 
Obxectivo 
estratéxico 

IV: 
Diversificaci

ón e 
desenvolve
mento da 
actividade 

económica, 
a través da 
información, 

co fin de 
contribuir á 
creación de 
emprego. 

Obxectivo 

específico: 12.- 

Mellorar a oferta,  

promoción e 

comercialización 

do xeodestino 

5.1  

COMERCIALIA

LIZACIÓN DO 

XEODESTINO 

RÍAS ALTAS. 

si Non Xeodestino Rías Altas   

Leva aparellado a posta en 

valor dos elementos naturais 

do Territorio 

Pretende a dinamización  do sector 

turístico,e hostaleiro, así como dos 

produtores locais, cunha 

oportunidade de negocio polo 

incremento de visitantes 

si. Creación dun 

ente de xestión 

turística 
35.000,00€ 
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PARTE V 
 

17 NORMAS PARA A XESTIÓN DA ESTRATEXIA 
 

17.1 Definición de proxectos elixibles e potenciais beneficiarios 
 
 As operacións que o GDR SEITURA22 poderá seleccionar, deberán ter encadramento na presente EDLP, de 
xeito que  respondan ás prioridades e aos obxectivos especificamente recollidos na propia estratexia. 
 
En función da inclusión inicial na estratexia do GDR, distinguirase entre proxectos programados, aqueles 
determinados e definidos especificamente na propia estratexia do GDR, e proxectos non programados, os 
non definidos inicialmente, pero coherentes cos obxectivos específicos que recolle a estratexia, e que 
atendendo á súa singularidade e innovación poden ser seleccionados, sempre e cando cumpran  coa 
normativa e cos criterios de coherencia con outras intervencións públicas que se apliquen no territorio e as 
establecidas por Agader nas Bases Rguladoras, no Réxime de Axudas ou en instrucións que se poidan ditar 
para estes efectos. 
  
Os proxectos elixibles poden ser, según a súa natureza, productivos ou non productivos, e en función do 
beneficiario, públicos, privados ou promovidos polo propio GDR. 
 
Os proxectos produtivos supoñen a realización dunha actividade económica, tendentes á produción de bens 
ou servizos e supoñen unha creación e/ou mantemento de emprego. 
 
Con excepción das entidades públicas de carácter local que poidan ser beneficiarias dun proxecto de 
natureza produtiva, os beneficiarios dos proxectos produtivos limitaranse ás pequenas empresas, segundo  
a definición do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión de 17 de xuño de 2014 polo que se 
declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 
108 do Tratado. 
 
Os proxectos non produtivos, son proxectos promovidos por entidades sen ánimo de lucro, entidades 
públicas locais, comunidades de montes veciñais en man común ou as súas mancomunidades, que non 
supoñan o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade económica.  
 
No suposto de que o proxecto constitúa unha actividade económica, terá a consideración de non produtivo, 
cando os ingresos que se xeren procedan de taxas, si son promovidos por entidades públicas locais.  
 
 No resto dos casos nos que  os ingresos proceden de prezos públicos, como nos casos de proxectos 
promovidos por outros promotores distintos ás entidades públicas locais, os proxectos poderán ter a 
consideración de non produtivos, cando o beneficio neto non chegue a superar o valor de capitalización do 
investimento ao interese legal do diñeiro.   
 
En todo caso, esixirase que os proxectos non produtivos teñan un interese público ou colectivo, e dicir, que 
afecten, interesen ou beneficien, dalgún xeito,  ao conxunto da poboación en xeral. 
 
Consideraranse proxectos públicos os promovidos polas entidades públicas de carácter local, tales como  
concellos, mancomunidades, consorcios e/ou entidades dependentes das anteriores. 
 
Consideraranse proxectos privados os promovidos por persoas físicas ou xurídicas de carácter privado, 
incluíndo as Comunidades de Montes Veciñais en man común e as súas mancomunidades. 
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Ademais o propio GDR  podera presentar proyectos de animación tendentes a  promover a participación no 
GDR, a promocionar o territorio ou adifundir a EDLP, financiados con cargo a submedida denominada 
“ Animación”.  
 
Por outra parte o GDR poderá ser beneficiario de  proxectos de formación dirixidos a fomentar a 
capacitación para o emprego da poboación activa do seu territorio, coa finalidade de aumentar a 
empregabilidade, tanto por conta propia como por conta allea. 
 
Serán elexibles e, por tanto, subvencionables os proxectos que cumpran co disposto nas Bases 
Reguladoras, no Réxime de Axudas e na normativa sectorial que resulte aplicable. Neste senso, poderán 
seleccionarse: 

1. Os proxectos que sexan viables técnica,económica e financieiramente se so productivos , e tecnica e 
financieramente se son proxectos non productivos. 

2. Os proxectos finalistas, é dicir que manteñan a función para a que foron feitos  os investimentos. 
3. Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, considerando 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 contemplado 
en dito anexo. 

Unicamente se apoiarán 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. 

4. Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais, considerando 
transformación e comercialización de produtos forestais ás operacións anteriores á transformación 
industrial da madeira. Para os proxectos encadrables neste apartado, únicamente se apoiarán 
investimentos para o uso da madeira como materia prima e fonte de enerxía, referidos á produción a 
pequena escala de quebrado de madeira e/ou de pellets e que estean promovidos por comunidades 
de montes veciñais en man común ou agrupacións de propietarios e sempre que inclúan unha 
extensión superior ás 15 hectáreas. 

5. A creación, modernización ou ampliación de todo tipo de empresas que desenvolvan actividades 
non agrarias. 

6. A creación, mellora ou ampliación de todo tipo de servizos para a poboación rural, así como as 
actividades recreativas e culturais, e as súas correspondentes infraestruturas. 

7. Investimentos no sector do comercio polo miúdo 
8. Os investimentos para o uso público en infraestruturas recreativas, información turística e 

infraestruturas de turismo a pequena escala. 
9. O mantemento, recuperación e rehabilitación do patrimonio cultural e natural das poboacións, das 

paisaxes rurais e das zonas de alto valor natural, en particular as integrantes da Rede Natura 2000 e 
demais territorios integrados na rede de espazos protexidos de Galicia. 

10. A formación, promovida polo GDR e dirixida á poboación activa do territorio, coa finalidade de 
aumentar a empregabilidade da poboación activa do territorio, tanto por conta propia como allea.  

11. Os investimentos en explotacións agrarias referidos á mellora  da eficiencia enerxética das 
explotacións e ao emprego  de enerxías renovables. En todo caso, a mellora da eficiencia enerxética 
da explotación agraria 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 custes derivados da mellora da eficiencia enerxética da explotación 
deberá acadar un mínimo do 40%, non sendo subvencionable a maquinaria automotriz.  

12. Outros proxectos do ámbito do sector da produción agraria primaria que supoñan a realización 
dunha actividade agrícola, gandeira ou agroforestal complementaria á actividade principal non 
agraria da unidade familiar e que, en todo caso, consistan en pequenos investimentos 
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Por razóns de coherencia e complementariedade con outras liñas de axuda específicas do PDR de Galicia 
2014-2020, non serán subvencionables, como regra xeral, os proxectos encadrables no sector da produción 
agraria primaria (incluíndo na definición de sector da produción agraria primaria á produción agrícola, 
gandeira e forestal), nin os proxectos referidos á xestión de residuos procedentes da produción agrícola e 
gandeira. 
 
Non serán subvencionables os investimentos que carezan de viabilidade técnica ou financeira, ou viabilidade 
economica, no caso de proxectos productivos. Tampouco se subvencionarán os proxectos que non se 
axusten á normativa sectorial que lles resulte de aplicación, os proxectos que non sexan finalistas e os 
proxectos cuxo investimento se localice en territorio non elixible.  
 
Terán a consideración de gastos subvencionables, os que cumpran coas condicións e requisitos que se 
establezan no Réxime de Axudas . 
  
Non se considerarán gastos subvencionables:  

 A mera reposición ou substitución de equipamento, así como as obras de mantemento das 
instalacións. 

 Os investimentos que substitúan a outros que foran financiados polo fondo FEADER e non 
transcorreran polo menos 5 anos dende a súa realización. 

 Os investimentos de reforma ou rehabilitación de inmobles cuxa construción ou adquisición fora 
financiada polo fondo FEADER nos 5 anos anteriores. 

 Os gastos de funcionamento da actividade subvencionada e o material funxible en xeral, coas 
excepcións que para os proxectos de formación se establezan. 

 IVE recuperable polo promotor do proxecto, así como os demais impostos indirectos que sexan 
susceptibles de recuperación ou compensación, así como os impostos persoais sobre a renda. 

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

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

 Calquera tipo de investimentos en enerxías renovables para venda á rede. 

 A adquisición de maquinaria para a realización de servizos agrarios e/ou forestais. 
 
A especificación das limitacións sectoriais concretas  por razóns de complementariedade e de coherencia 
con outras intervencións  públicas que incidan sobre o territorio rural galego serán establecidas no Réxime 
de Axudas. 
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17.2  Límites de axuda máxima nos diferentes tipos de proxectos 
 
Tendo en conta os obxectivos transversais do PDR de Galicia,  SEITURA22 outorgaralle a prioridade máxima 
(ata o 90% de axuda) aos proxectos non produtivos que fomenten a inclusión social mediante servizos de 
igualdade e benestar á poboación, a integración de comunidades marxinais e de inmigrantes, o coidado das 
persoas maiores e a  promoción dun envellecemento activo e saudable das mesmas. 
 
 A mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da información e comunicación (TIC), así como o seu uso  no 
medio rural (por exemplo telecentros, aulas de informática, plataformas dixitais de servizos á poboación 
xeral) tamén terán a consideración de proxectos non produtivos de máxima prioridade. 
 
 
A porcentaxe máxima de axuda para os proxectos non produtivos non superará o 90%, salvo no caso dos 
proxectos de formación promovidos directamente polos GDR, que poderán alcanzar o 100% de axuda.  
 
Os proxectos de natureza non produtiva estarán limitados a unha axuda máxima de 200.000 € por proxecto. 
 
 Os que non deban ampararse no Regulamento  (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo 
á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás  axudas de minimis, poderán alcanzar os 250.000 €  no caso 
de que AGADER o autorice expresamente. 
 
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 euros por proxecto. 
 
Os investimentos consistentes na elaboración de estudos, edición de libros ou guías e páxinas web terán un 
límite máximo de axuda de 10.000 euros por proxecto. 
 
A intensidade mínima de axuda situarase,nun 30% para proxectos de natureza non produtiva. 
 
 
A porcentaxe de axuda máxima para os proxectos produtivos ascenderá ao 50%. O importe de axuda que, 
como máximo,  pode percibir un proxecto de natureza produtiva ascenderá a 200.000 €. 
 
 Por outra parte os proxectos produtivos que se amparen no Regulamento  (UE) nº 1407/2013 da Comisión, 
do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 del Tratado a las axudas de minimis,  
limitaranse a un máximo de 200.000 € por promotor, durante un período de tres exercicios fiscais.  
 
A intensidade mínima de axuda situarase,nun 15% para proxectos de natureza produtiva. 
 

17.3  Criterios para a selección e priorización  de proxectos 
 
 
Según as Bases Reguladoras, cada GDR, no proceso de definición da EDLP debe dispoñer  a priorización de 
proxectos que considere mellor se adapta á súa estratexia.  
 
Os criterios para a selección e priorizacion de proxectos están referenciados aos datos da análise e 
diagnóstico do territorio, obtidos dos indicadores e estatisticas oficiais do IGE e INE, así como das 
aportacións e coñecemento do territorio que xurdiron como consecuencia da participación da sociedade 
civil e estamentos públicos que intervirn na ela boración da EDLP. 
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Así, se obtiveron uns datos referenciais claros e obxectivos, doados de comparar e testar, de xeito que a 
asignación de proxectos sexa transparente e non discriminatoria, que posibilite que todos os/as potenciais 
beneficiarios/as, teñan pleno coñecemento do que se vai ter en conta para avaliar o seu proxecto. 
 
As regras ou baremos para a asignación de proxecctos no GDR SEITURA22  resultan do sumatorio da  
puntuación obtida en cada un dos items que se detallan a continuación, diferenciando entre a natureza do 
proxecto, ben sexa productivo ou non productivo: 
 

17.3.1 PROXECTOS PRODUTIVOS 

17.3.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN E PRIORIZACIÓN DE PROXECTOS PRODUTIVOS . 

 
1. Situación xeográfica (40 puntos máximo) 

 
1.1. Características económicas do concello en que se localiza o proxecto. (5 puntos máximo)       

 
No caso de proxectos que polas súas características estean localizados en varios concellos, terase en conta, 
a media de puntuación dos concellos polo que discurra o proxecto. 
 
 

 
 
 
 
En función do Indicador Municial de Renda dos Fogares (IMRF) do ano 2009 
publicado polo IGE e tendo en conta as cifras concretas para os concellos 
enmarcados no GDR “SEITURA22”, establécense os seguintes tramos e a 
súa correspondente puntuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGE (2009) 

 

 

 

 

INDICADOR MUNICIPAL DA 
RENDA DOS FOGARES 

 

CONCELLOS Ano 2009 

ARES 99,17 

CABANAS 115 

CAPELA 104,12 

CARIÑO 80,75 

CEDEIRA 92,96 

CERDIDO 82,37 

FENE 99,45 

FERROL 106,86 

MAÑÓN 81 

MIÑO 102,61 

MOECHE 86,26 

MONFERO 92,29 

MUGARDOS 94,32 

NARÓN 92,88 

NEDA 102,16 

ORTIGUEIRA 97,30 

PONTEDEUME 102,97 

AS PONTES 113,13 

SAN SADURNIÑO 92,86 

AS SOMOZAS 97,82 

VALDOVIÑO 94,46 

VILARMAIOR 88,08 

SEITURA22 96,31 

CRITERIO POR TRAMOS PUNTOS 

(>=80)-(<=85) 5 

(>85-(<=90) 4 

(>90)-(<=95) 3 

(>95)-(<=100) 2 

(>100) 0 
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1.2. Características demográficas do concello no que se localiza o proxecto. (25 puntos máximo) 
 

1.2.1. Envellecemento da poboación ( 20 puntos máximo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGE (2014) 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE ENVELLECEMENTO 

IGE 2014 

CONCELLOS 2014 

ARES 162,8 

CABANAS 171,5 

CAPELA, A 245,6 

CARIÑO 278,9 

CEDEIRA 204,9 

CERDIDO 352,8 

FENE 190,4 

FERROL 173 

MAÑÓN 470,2 

MIÑO 136,3 

MOECHE 335,4 

MONFERO 426,4 

MUGARDOS 212 

NARÓN 108,9 

NEDA 235,1 

ORTIGUEIRA 336,6 

PONTEDEUME 148,3 

PONTES, AS 157,2 

SAN SADURNIÑO 266,7 

SOMOZAS, AS 315,3 

VALDOVIÑO 233,2 

VILARMAIOR 340,9 

SEITURA22 250,11 

A CORUÑA 144,1 

GALICIA 149,3 

CRITERIO POR 
TRAMOS PUNTOS 

(>=300) 20 

(>=200)-(<300) 19 

(>=150)-(<200) 18 

(>=100)-(<150) 17 
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1.2.2. Variación relativa da poboación 2004-2014 (5 puntos máximo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: IGE. Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes.  

 

1.3. Núcleo ou entidade de poboación onde se localiza o proxecto. (10 puntos máximo) 
 
En función dos datos recollidos no Nomenclátor de Galicia 2014 e identificando a entidade de poboación, 
tomada como referencia o  núcleo de poboación, establécense os seguintes tramos de discriminación e a 
súa correspondente puntuación: 
 

CRITERIO PUNTOS 

 <1000 HAB. 10 

(>=1000)__(<2500) HAB. 9 

(>=2500)__(<4000) HAB. 8 

(>=4000)__(<6000) HAB. 7 

>=6000 HAB. 0 

CONCELLO 2004 2014 VARIACIÓN VARIACIÓN(%) PUNTOS 

ARES 5.265 5.741 476 9,04% 0 

CABANAS 3.368 3.294 -74 -2,20% 2 

CAPELA, A 1.526 1.356 -170 -11,14% 5 

CARIÑO 4.798 4.241 -557 -11,61% 5 

CEDEIRA 7.477 7.147 -330 -4,41% 3 

CERDIDO 1.558 1.249 -309 -19,83% 5 

FENE 14.485 13.498 -987 -6,81% 4 

FERROL 77.859 70.389 -7.470 -9,59% 4 

MAÑÓN 1.830 1.455 -375 -20,49% 5 

MIÑO 5.089 5.838 749 14,72% 0 

MOECHE 1.461 1.303 -158 -10,81 5 

MONFERO 2.490 2.089 -401 -16,10% 5 

MUGARDOS 5.612 5.417 -195 -3,47% 3 

NARÓN 34.404 39.574 5.170 15,03 0 

NEDA 5.804 5.327 -477 -8,22% 4 

ORTIGUEIRA 7.830 5.997 -1.833 -23,41% 5 

PONTEDEUME 8.694 8.117 -577 -6,64% 4 

PONTES, AS 11.911 10.634 -1.277 -10,72% 5 
SAN 
SADURNIÑO 3.229 3.019 -210 -6,50% 4 

SOMOZAS, AS 1.403 1.211 -192 -13,68% 5 

VALDOVIÑO 6.854 6.796 -58 -0,85% 2 

VILARMAIOR 1.362 1.236 -126 -9,25% 4 

CRITERIO POR TRAMOS PUNTOS 

(>-10 %) 5 

 (>-5 %)-(<= -10 %) 4 

 (>-3%)-(<=-5 %) 3 

 (=0 %)-(<= -3 %) 2 

CONCELLOS QUE INCREMENTEN POBOACIÓN 0 
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2. Características do promotor/a (10 puntos máximo) 

 
2.1.  Proxectos promovidos por persoas físicas. (máximo 10 puntos) 

 

CRITERIO PUNTOS 

Proxectos promovidos por mozos/as (menores de 41 anos) ou persoas de mais de 55 anos) 4 

Proxectos promovidos por mulleres (acumulable ó anterior) 3 

Proxectos promovidos por persoas con discapacidade (acumulable ós anteriores) 3 

  

2.2. Persoas xurídicas: (10 puntos máximo) 

2.2.1. Proxectos promovidos por entidades relacionadas co sector agrícola e forestal. (10 puntos 

máximo) 

CRITERIO PTOS 

Proxectos promovidos por Cooperativas, 
Sociedades Agrarias de Transformación 

6 
(SAT), Comunidades de Montes Veciñais en Man Común e entidades sen 
ánimo de lucro 

 

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

corresponda cos seguintes criterios. (6 puntos máximo) 

CRITERIO PUNTOS 

Proxectos promovidos por mozos/as (menores de 41 anos) ou persoas de máis de 55 anos 2 

Mulleres (acumulable ó anterior) 2 

Persoas con discapacidade (acumulable ós dous anteriores) 2 

 

3.  Incidencia no emprego. (25 puntos máximo) 
 

3.1.  Creación ou mantemento do emprego ( 20 puntos máximo) 
 

Valorarase con base ó número de empregos directos creados ou conservados para cada proxecto. 
 

CRITERIO PUNTOS 

O ratio ( investimento/nº empregos) é menor de 100.000€. 20 

O ratio ( investimento/nº empregos) é superior a 100.000 € e inferior a 250.000€. 19 

O ratio ( investimento/nº empregos) é superior a 250000 € e inferior a 500.000€. 18 

O ratio ( investimento/nº empregos) é superior a 500.000 €. 17 

O ratio (investimento /mantemento de empregos) é menor de 100.000 €. 15 

O ratio (investimento /mantemento de empregos) é superior a 100.000 € e inferior a 250.000€. 14 

O ratio (investimento /mantemento de empregos) é superior a 250.000€ e inferior a 500.000€. 13 

O ratio (investimento /mantemento de empregos) é superior a 500.000€. 12 

 
Para o cálculo de empregos terase en conta os efectivos correspondentes ao número de persoas que 
traballarán na empresa a tempo completo durante  o ano de que se trate. O traballo das persoas que non 
traballan todo o ano, cóntanse como fraccións de UTA, xa sexa traballo a tempo parcial, ou de xeito 
estacional. 
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 3.2 Contratación de colectivos desfavorecidos (5  puntos máximo) 

Entendendo os colectivos en risco de exclusión social, segundo o RD Lei 5/2006, Disposición Adicional 
Segunda: Exclusión Social e Fomento do Emprego.Neste caso a puntuación por criterio é acumulable. 
 

CRITERIO PUNTOS 

 Contratación Mulleres  1 

Contratación Mozos/as menores de 41 anos 1 

 Contratación Maiores de 55 anos 1 

Contratación de persoas con diversidade funcional  1 

Contratación Colectivos en risco de exclusión social 1 

 Mantemento Mulleres  1 

Mantemento Mozos/as menores de 41 anos 1 

 Mantemento Maiores de 55 anos 1 

Mantemento de persoas con diversidade funcional  1 

Mantemento Colectivos en risco de exclusión social 2 

 

4. Impacto sobre o territorio según a tipoloxía de proxecto (25 puntos máximo)  
 

4.1.   Proxectos de creación de empresas. (5 puntos máximo) 
Proxectos que conleven a creación de novas empresas, tanto sexa no réxime de empresario 
autónomo, como a creación dunha nova socieadade mercantil, cooperativa,etc. 

 
4.2.   Proxectos de modernización ou ampliación de empresas existentes. (2,5 puntos máximo) 

 
4.3. Proxectos con capacidade para estimular o xurdimento de novas iniciativas na zona rural ou afianzar 

empresas e actividades existentes. (13  puntos máximo) 
 

4.3.1.  En función do nivel de investimento. (5  puntos máximo) 

CRITERIO PUNTOS 

Proxectos cuxo investimento sexa >=10.000 € __ 60.000 € 2 

Proxectos cuxo investimento sexa >= 60.000 € __ < 120.000 € 3 

Proxectos cuxo investimento sexa =>120.000 __ <250.00 € 4 

Proxectos cuxo investimento sexa >= 250.000 € 5 

 
4.3.2.  Proxectos que axuden a desenvolver os sectores: agrario, forestal e turístico. (8 puntos 

máximo). Acumulables ao apartado anterior. 

CRITERIO PUNTOS 

Proxectos que axuden a desenvolver os sectores agrario, forestal e turístico  mediante 
novos productos ou servizos. 

5 

Proxectos de produción ou transformación de productos agrícolas, gandeiros e 
forestais que integren plans de comercialización ou inclúan o desenvolvemento dunha 
acción piloto de comercializazión dos mesmos. 

5 

Proxectos de prestación de servizos á poboación rural que contribúan á mellora da 
calidade de vida. 5 

Proxectos de desenvolvemento e/ou comercialización de novos productos  
e servizos turísticos relacionados co turismo rural, de natureza ou deportivo 5 

Proxectos pertencentes aos sectores anteriores que creen un novo produto ou servizo 
no concello onde se radique. 3 
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4.4. Incidencia ambiental. (7 puntos máximo) 

Valorarase aqueles aspectos do proxecto que teñan incidencia ambiental positiva ou ben que contribúan a 
minorar os danos ou problemas ambientais existentes na zona. 
 

CRITERIO PUNTOS 

Proxectos situados en concellos con espazo natural protexido (Red Natura 2000) 
Non acumulativo ó seguinte. 

5 

Proxectos que se desenvolvan en zonas de Montaña (segundo a definición que resulta do PDR 
de Galicia 2014-2020). Non acumulativo co anterior. 

5 

Proxectos nos que se priorice o emprego de técnicas de enerxías renovables ou técnicas de 
aforro enerxético. Acumulativo ós anteriores. 

2 

Proxectos que contribúan á biodiversidade, a conservación de hábitats ou á prevención de 
incedios forestais. Acumulativo ós anteriores. 

2 

 
No ámbito da Asociación SEITURA22, os concellos incluídos na Relación de Zonas de Montaña de Galicia 
(apartados 3 e 4 do artigo 3 da Directiva 75/268/CEE; artigo 18 do Regulamento (CE) 1257/99; Directiva do 
Consello (86/466/CEE) do 14 de xullo de 1986,  son os seguintes: A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, 
Monfero, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño e As Somozas.  
 

 

17.3.1.2  PUNTUACIÓNS E PORCENTAXES DE AXUDA 

 
Os criterios de selección de proxectos poden obter un valor nulo (cero), cando non se vexan reflectidas as 
circunstancias do proxecto nos argumentos para da-la puntuación. 
 
A puntuación mínima, de corte para que  un proxecto productivo sexa subvencionado será de 30 puntos. 
Neste caso, a porcentaxe de axuda con puntuación mínima será dun 20 %. 
 
 A puntuación máxima de corte para que un proxecto acade a axuda máxima será de 80 puntos. Neste caso a  
axuda será do 50 % con carácter xeral. O importe máximo de axuda ascenderá a 200.000 €. 
 
Unha vez obtida a nota de corte (30 e 80 puntos respectivamente), calcularanse a porcentaxe de axuda 
mediante unha relación proporcional directa cos puntos obtidos no baremo, axustada  a un decimal.  
 
Os proxectos produtivos que se amparen no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de 
decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis, limitaránse a un 
máximo de 200.000 € por promotor durante un período de tres exercicios fiscais. 
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CRITERIOS DE  DESEMPATE  
 
Dado que neste periodo os proxectos se resolverán por concorrencia competitiva, prevese un mecanismo de 
prioridade para resolver posibles empates na puntuación de proxectos.  
 
Así no caso de empate  terá prioridade o proxecto que obtivese mais puntuación no criterio III do baremo 
referido a incidencia no emprego.De persistir  o empate, atenderase a puntuación obtida no criterio I de 
localización xeográfica. Se  aínda asi persistise o empate, tera prioridade a data de presentación da 
solicitude. 
 

17.3.2 PROXECTOS NON PRODUCTIVOS 

17.3.2.1  CRITERIOS DE SELECCIÓN E PRIORIZACIÓN DE PROXECTOS NON PRODUTIVOS. 

 
1. Situación xeográfica (40 puntos máximo) 

 
1.1. Características económicas do concello en que se localiza o proxecto. (5 puntos máximo)       

 
 
 No caso de proxectos, que,  polas súas 
características, estean localizados en varios 
concellos, terase en conta, a media de 
puntuación dos concellos polo que discurra o 
proxecto. 
 
En función do Indicador Municial de Renda 
dos Fogares (IMRF) do ano 2009 publicado 
polo IGE e tendo en conta as cifras concretas 
para os concellos enmarcados no GDR 
“Seitura22”, establécense os seguintes 
tramos e a súa correspondente puntuación: 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: IGE (2009) 

INDICADOR MUNICIPAL DA RENDA DOS FOGARES 

                             CONCELLOS                                                    ANO 2009 

ARES 99,17 

CABANAS 115 

CAPELA 104,12 

CARIÑO 80,75 

CEDEIRA 92,96 

CERDIDO 82,37 

FENE 99,45 

FERROL 106,86 

MAÑÓN 81 

MIÑO 102,61 

MOECHE 86,26 

MONFERO 92,29 

MUGARDOS 94,32 

NARÓN 92,88 

NEDA 102,16 

ORTIGUEIRA 97,30 

PONTEDEUME 102,97 

AS PONTES 113,13 

SAN SADURNIÑO 92,86 

AS SOMOZAS 97,82 

VALDOVIÑO 94,46 

VILARMAIOR 88,08 

SEITURA22 96,31 

CRITERIO POR TRAMOS PUNTOS 

(>=80)-(<=85) 5 

(>85-(<=90) 4 

(>90)-(<=95) 3 

(>95)-(<=100) 2 

(>100) 0 
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1.2 Características demográficas do concello no que se localiza o proxecto. (25 puntos máximo) 
 

1.2.1. Envellecemento da poboación. (20 puntos máximo) 
 
Tómase como referencia o índice de envellecemento IGE do ano 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: IGE. Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes.  

 
 
 
 
 

INDICE DE ENVELLECEMENTO 

IGE 2014 

CONCELLOS 2014 

ARES 162,8 

CABANAS 171,5 

CAPELA, A 245,6 

CARIÑO 278,9 

CEDEIRA 204,9 

CERDIDO 352,8 

FENE 190,4 

FERROL 173 

MAÑÓN 470,2 

MIÑO 136,3 

MOECHE 335,4 

MONFERO 426,4 

MUGARDOS 212 

NARÓN 108,9 

NEDA 235,1 

ORTIGUEIRA 336,6 

PONTEDEUME 148,3 

PONTES, AS 157,2 

SAN SADURNIÑO 266,7 

SOMOZAS, AS 315,3 

VALDOVIÑO 233,2 

VILARMAIOR 340,9 

SEITURA22 250,11 

A CORUÑA 144,1 

GALICIA 149,3 

CRITERIO POR 
TRAMOS PUNTOS 

(>=300) 20 

(>=200)-(<300) 19 

(>=150)-(<200) 18 

(>=100)-(<150) 17 
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1.2.2  Variación relativa da poboación 2004-2014 (5  puntos máximo) 
 

En función de variación da poboación entre os anos 2004-2014 do GDR “Seitura22”, establécense os 
seguintes tramos e a súa correspondente puntuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IGE. Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO POR TRAMOS PUNTOS 

(>-10 %) 5 

 (>-5 %)-(<= -10 %) 4 

 (>-3%)-(<=-5 %) 3 

 (=0 %)-(<= -3 %) 2 

CONCELLOS QUE INCREMENTEN POBOACIÓN 0 

CONCELLO 2004 2014 VARIACIÓN VARIACIÓN(%) PUNTOS 

ARES 5.265 5.741 476 9,04% 0 

CABANAS 3.368 3.294 -74 -2,20% 2 

CAPELA, A 1.526 1.356 -170 -11,14% 5 

CARIÑO 4.798 4.241 -557 -11,61% 5 

CEDEIRA 7.477 7.147 -330 -4,41% 3 

CERDIDO 1.558 1.249 -309 -19,83% 5 

FENE 14.485 13.498 -987 -6,81% 4 

FERROL 77.859 70.389 -7.470 -9,59% 4 

MAÑÓN 1.830 1.455 -375 -20,49% 5 

MIÑO 5.089 5.838 749 14,72% 0 

MOECHE 1.461 1.303 -158 -10,81 5 

MONFERO 2.490 2.089 -401 -16,10% 5 

MUGARDOS 5.612 5.417 -195 -3,47% 3 

NARÓN 34.404 39.574 5.170 15,03 0 

NEDA 5.804 5.327 -477 -8,22% 4 

ORTIGUEIRA 7.830 5.997 -1.833 -23,41% 5 

PONTEDEUME 8.694 8.117 -577 -6,64% 4 

PONTES, AS 11.911 10.634 -1.277 -10,72% 5 

S. SADURNIÑO 3.229 3.019 -210 -6,50% 4 

SOMOZAS, AS 1.403 1.211 -192 -13,68% 5 

VALDOVIÑO 6.854 6.796 -58 -0,85% 2 

VILARMAIOR 1.362 1.236 -126 -9,25% 4 
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1.3  Núcleo ou entidade de poboación onde se localiza o proxecto. (10 puntos máximo) 
 
En función dos datos recollidos no Nomenclátor de Galicia 2014 e identificando a entidade de poboación 
tomando como referencia o nucleo de poboación, establécense os seguintes tramos e a súa correspondente 
puntuación: 
 

CRITERIO PUNTOS 

 <1000 HAB. 10 

(>=1000)__(<2500) HAB. 9 

(>=2500)__(<4000) HAB. 8 

(>=4000)__(<6000) HAB. 7 

>=6000 HAB. 0 

 
2. Características do promotor/a  e ámbito de actuación do proxecto (20 puntos máximo) 

 
2.1 Proxectos de promoción privada (20 puntos máximo) 

 
CRITERIO PUNTOS 

 Asociacións e Fundacións con maioría de colectivos priorizados  14 

C
ri
te

ri
o
s 

ac
ul

m
ul

ab
le

s 
en

tr
e 

si
 

Asociacións e fundacións  de ámbito supramunicipal. 12 

Empresas de economía social e asociacións e fundacións de ámbito municipal  10 

Persoa xurídica con maioría de colectivos priorizados 8 

Persoa xurídica pertencente ao sector primario 8 

Proxectos de ámbito supramunicipal 4 

Proxectos participados 
Por varios promotores 

Por cada entidade implicada no proxecto  4 

Máximo 12 puntos  

Por participar entidades pertencentes a  dous ou máis 
concellos  3 

Máximo 12 puntos 

 
Para os proxectos participados por varios promotores solicitarase ás entidades un convenio ou acordo de 
colaboración. 
 
2.2 Proxectos de promoción pública (20 puntos máximo) 
 

CRITERIO PUNTOS 

  

Proxectos de ámbito supramunicipal nos que participen dous ou máis concellos do GDR . 
Máximo 20 puntos. 

5 

Por concello 

 
Para os proxectos participados por varios promotores solicitarase ás entidades un convenio ou acordo de 
colaboración. 
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3. Impacto sobre o territorio (40 puntos máximo) 
 

3.1. Tipoloxía do proxecto 
 

CRITERIO PUNTOS 

Proxectos de prioridade alta 
15 

 

Proxectos de prioridade media 
10 

 

Proxectos que supoñan a aparición dun novo servizo nalgún 
dos concellos no que implemente (acumulables aos anteriores)  

5 

 
3.2. Proxectos de creación de emprego (8 puntos máximo) 
                        (Acumulable ó anterior) 

 

CRITERIO PUNTOS 

>1 8 

>0-(<=1) 4 

 

Para o cálculo de empregos terase en conta os efectivos correspondentes ao número de persoas que 
traballarán na empresa a tempo completo durante  o ano de que se trate. O traballo das persoas que non 
traballan todo o ano, ou traballan a tempo parcial, independentemente da duración do seu traballo, ou o 
traballo estacional, cóntanse como fraccións de UTA. 
 

3.3.  Incidencia sobre colectivos determinados: mozos/as, persoas maiores, mulleres e persoas con 
diversidade funcional (6 puntos máximo) 

 
Os proxectos que teñan incidencia en algún dos colectivos seguintes, a puntuación será acumulativa : 
 
 
 
 
 
 

3.4. - Incidencia na mellora do medioambiente (6 puntos máximo) 
 
Valoraranse aqueles aspectos do proxecto que teñan incidencia ambiental positiva ou que contribúan a 
minorar os danos ou problemas ambientais existentes na zona. 
  

CRITERIO PUNTOS 

 Proxectos que empreguen enerxías renovables ou contribúan á súa difusión, e 
proxectos que contribúan á biodiversidade, conservación de hábitats ou prevención 
de incendios forestais. ( Non acumulables co seguinte) 

6 

 

6 
Proxectos que contribúan á recuperación paisaxítica do entorno onde esté situado, 
contemplándose a rehabilitación de espazos ou construcións (Non acumulables co 
anterior) 

 

CRITERIO PUNTOS 

Mulleres ou Mozos/as (>41 anos)  2 

Maiores (>55 anos)ou desempregados longa duración 2 

Persoas con diversidade funcional (igual ou superior 33%) ou 
colectivos en risco de exclusión social 2 
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17.3.2.2  PUNTUACIÓNS E PORCENTAXES DE AXUDA 

 
A nota e corte para os proxectos non productivos será de 35 puntos a puntuación mínima, para poder ser 
subvencionado  e de 75 puntos a nota de corte máxima. 
 
Unha  vez definidas a nota de corte, se lle asignará a porcentaxe de axuda máxima calculada  mediante unha 
relación proporcional directa cos puntos obtidos no baremo, axustada esta porcentaxe a un decimal. 
 
A máxima porcentaxe que se terá en conta para o cálculo desta relación proporcional directa, será a 
correspondente ó rango de prioridade no que se clasifique o proxecto, é decir, 90 % se é de prioridade alta, 
70 % se é de prioridade media, ou 50 % cando se trate de prioridade baixa. 
 
Consideraranse proxectos non productivos de prioridade alta: (Intensidade de axuda: máximo 90 % e 
mínimo 50 %) os seguintes: 

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

 A mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da información e comunicación (TIC), así como o 
seu uso no medio rural ( telecentros, aulas de informática, plataformas dixitais de servizos á 
poboación xeral). 

 Os proxectos orientados a valorizar o producto local, a mellorar a ordenación do territorio e 
facilitar a mobilidade de terras.  

 Os  proxectos que fomenten o emprendemento.  
 
Consideraranse proxectos non productivos de prioridade media: (Intensidade de axuda: máxima 70 % e 
mínima 45 %) 

 As actuacións de recuperación patrimonial, paisaxística, etnográfica, tales como actuacións 
ambientais, aulas de naturaza, centros de interpretación, museos, intervencións 
arqueolóxicas, recuperación de construccións de interese arquitectónico, social ou cultural. 

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

 A rehabilitación e equipamento de edificios destinados a locais sociais. 
 
Consideraranse proxectos non productivos de prioridade baixa: (Intensidade de axuda: máxima 50 % 
mínima 30 %) 

 Infraestructuras de lecer, ludotecas, áreas recreativas, parques ou espazos de ocio. 

 Instalacións deportivas, en coordinación co mapa de dotacións da Xunta de Galicia. 

 Sinalización de recursos turísticos 

 Participación en certamen, 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. 
 
Para estes efectos terán consideración de non productivos aqueles que non supoñan o inicio ou 
desenvolvemento dunha actividade económica e/ou non estean afectos a unha actividade económica. 
 
 Así mesmo, terán este carácter aqueloutros proxectos de interese público que, aínda constituindo unha 
actividade económica, ou estando afectos a unha actividade económica, non incidan sobre o réxime de 
compentencia do territorio (concello) de que se trate, e sempre que estean promovidos por unha entidade 
pública local ou unha entidade sen ánimo de lucro. 
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CRITERIOS DE  DESEMPATE  
 
Dado que neste periodo os proxectos se resolverán por concorrencia competitiva, prevese un mecanismo de 
prioridade para resolver posibles empates na puntuación de proxectos.  
 
Así no caso de empate  terá prioridade o proxecto que obtivese mais puntuación no criterio III do baremo 
referido a incidencia no emprego.De persistir  o empate, atenderase a puntuación obtida no criterio I de 
localización xeográfica. Se  aínda asi persistise o empate, tera prioridade a data de presentación da 
solicitude. 
 
 

17.4 Mecanismos que garantan os requisitos de obxectividade,         

publicidade, imparcialidade  e pública concorrencia 
 
 
O GDR SEITURA 22, axustará a súa actividade aos principios de colaboración, obxectividade, imparcialidade, 
eficacia, eficiencia, transparencia, publicidade e libre concorrencia, atl como recolle no artigo 6.1 e 6.2 dos  
dos  seus estatutos. 
 
Tal como se ten dito, haberá libre concorrencia e obxectividade tanto na selección do equipo técnico, como 
na selección de proxectos ou de proveedores para garantir, ademais, do cuprimento dos criterios 
establecidos  por AGADER nas Bases Reguladoras, os propios  criteriosdefinidos na EDLP, para a 
priorización de proxectos, así como para garantir  a moderación de custes na decisión da compra final, con 
criterios de eficiencia  e eficacia. 
 
Por outra parte rexera o principiode igualdade, de xeito que non sdea un tramento diferente a situacións 
iguais, nin se traten igual situacións diferentes. 
 
Non se produciran actuacións discriminatorias, de xeitoque non seproduzan diferenzas de trato funadas en 
motivos persoais, nin noutras circunstancias alleas as normas do GDR para a xestión da estratexia, 
particularmente referidos aos criterios de selección e priorización de proxectos. 
 
Os mecanismos que se porán en marcha serán, entre outros, facilitar a máxima información e transparencia 
das decisións que se adopten no GDR, colocando a información nos taboleiros de anunciosdos concellos, na 
publicación de medios de comunicación, nas páxinas web do GDR e dos concellos, da paxina web de 
AGADER das convocatoria e concursos que se produzan. 

 

Levantaranse actas de tódalos acordos tomados polos órganos de decisión e comprobarase o cumprimento 
dos requisitos para a concesión das axudas. 
 
Manterase durante todo o periodoo principio de portas abertas para incorporar a tódalas entidades que o 
desexen e cumpran cos criterios de admisión. 
 
O principio de concorrencia  das entidades adxudicatarias, , garantillrase coa achega de alomenos tres 
ofertas  de diferentes empresas, interesadas naralización do servizo que se precise. 
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17.5 Procedemento para evitar conflicto de intereses 
 
 
O Regulamento(CE) do Consello nº 1605/2002, de 25 de xuño , explicita no seu artigo  52, parágrafos 
primeiro e  segundo, o siguiente:   

“1. Queda prohibido a todo agente financiero adoptar cualquier acto de ejecución presupuestaria si 
con ello sus propios intereses pudieran entrar en conflicto con los de las Comunidades. Si se presentase un 
caso así, el agente en cuestión tendrá la obligación de abstenerse de actuar y de informar de tal extremo a la 
autoridad competente.   
2. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de un agente de la 
ejecución del presupuesto o de un auditor interno se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo de intereses comunes con el 
beneficiario.”   
 
Asimesmo, a Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do  
Procedemento Administrativo Común, cita no seu artigo 28, relativo á abstención e recusación, as causas 
polas que as autoridades e o persoal ao servizo das Administracións, asteranse de intervir no  procedimento, 
tendo a obriga de comunicar, sembre que se produzan conflictos de intereses. 
   
Así podese concluir, que se entende como conflicto de interés nun Grupo de Desenvolvemento Rural, cando  
un miembro do órgao de decisión, léase Asemblea ou Xunta Directiva, xerencia, ou persoas da equipa 
técnica, teñen un interee personal que pode influenciarlle á hora de tomar unha decisión dentro do  
desempeño de seu cargo.    
 
Este factor, de clara subxetividade e partidismo, entra en colisión cos principios substanciais que deben 
rexer  unha política de transparencia na xestión de fondos públicos.  
 
Neste senso, xa os Estatutos da Asociación SEitrura 22, no seu título IV, Artigo 6º recolle :” Cando algún 
membro do comité de avaliación ou dos órganos decisorios, teña algún tipo de relación profesional e/ou 
persoal, ou interese co promotor do proxecto obxecto de valoración ou votación, non poderá formar parte 
nin da valoración, nin da votación, debendo ausentarse, nese punto da reunión quedando constancia diso na 
acta, con explicación motivada e recollendo a hora da ausencia e o momento no que se volve a incorporar, 
co fin de garantir que non se produza o conflito de intereses”. 
 
A maiores, o Grupo introducirá no procedemento administrativo, o formulario de declaración de intereses 
referido aos membros da Xunta Directiva, da Asemblea e da equipa técnica,  recollido na guia LEADER 2014-
2020 elaborada por AGADER, co obxecto de asegurar fehacientemente a inexistencia de intereses 
particulares que poidan otorgar  un trato preferente na tramitación ou concesión da axuda. 
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17.6  Plan de seguemento. 
 
O Plan de Seguemento recolle os diferentes indicadores deseñados para poder facer un correcto 
seguemento da posta en marcha do Plan de Acción. 
 
A propia convocatoria presenta parte dos indicadores de resultado recollidos no Anexo IV do 
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DA COMISIÓN do 17 de xullo de 2014, polo que se 
establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº1305/2013 do Parlamento Europeo e do 
Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (Feader). 
 
A continuación detállanse os indicadores de seguemento para cada unha das actuacións recollidas no Plan 
de Acción. 
1.1 
Número de reunións celebradas. 
Número de novas e notas de prensa xeneradas. 
Número de solicitudes de axuda presentadas. 
 
1.2 
Número de convocatorias/reunions celebradas. 
Número de iniciativas cooperativas postos en marcha. 
Número de solicitudes de axuda presentadas relacionadas coa dinamización sectorial. 
 
1.3 
Número de encontros/xornadas técnicas celebradas. 
Número de persoas activas participantes en formación para asociacións. 
 
2.1 
Número de servizos compartidos. 
Número de iniciativas cooperativas postos en marcha. 
Número de solicitudes de axuda actuacións supramunicipais. 
 
2.2 
Número de iniciativas cooperativas postos en marcha por parte das entidades. 
 
3.1 
Número de proxectos relacionados coa mellora da oferta dos servizos comerciais. 
 
3.2 
Número de expedientes creados: 
Novos servizos ofertados no territorio. 
Nº de prazas creadas. 
 
3.3 
Número de proxectos de mobilidade postos en marcha. 
 
3.4 
Número de expedientes postos en marcha relacionados coas TIC´s. 
Número de actividades formativas desenvoltas. 
Nº de persoas participantes nas actividades de formación. 
 
4.1 
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Número de expedientes postos en marcha relacionados coa difusión do patrimonio. 
Número de actividades sobre o patrimonio desenvoltas. 
Nº de persoas participantes nas actividades levadas a cabo. 
 
4.2 
Número de expedientes postos en marcha relacionados coa recuperación do patrimonio. 
 
4.3 
Número de expedientes postos en marcha relacionados cos roteiros históricos. 
 
4.4 
Número de expedientes postos en marcha relacionados coa xestión patrimonial. 
 
5.1 
Número de actividades (visitas, seminarios, xornadas, edición de materiais)sobre a Rede Natura realizadas. 
Proxectos de investigación sobre os hábitats prioritarios realizados. 
 
5.2 
Número de proxectos de custodia respaldados. 
 
6.1 
Número de proxectos de restauración ambiental promovidos. 
 
6.2 
Número de proxectos que incidan na xestión dos residuos. 
% de redución da fracción orgánica nos concellos participantes desta actuación. 
 
7.1 
Número de usuarios da base de datos. 
Número de parcelas efectivamente mobilizadas. 
 
7.2 
Número de expedientes tramitados de mellora de explotacións. 
 
7.3 
Número de expedientes tramitados de mellora de eficiancia enerxética nas explotacións. 
 
8.1 
Número de expedientes tramitados. 
 
8.2 
Número de expedientes tramitados que aproveiten as producións complementarias do monte. 
 
8.3 
Número de actuacións sociais e ambientais nos montes. 
 
9.1 
Número de marcas de calidade apoiadas. 
Número de produtores integrados en marcas de calidade. 
 
9.2 
Número de de infraestruturas creadas. 
Número de produtores usuarios das infraestruturas creadas. 



        ESTRATEXIA  DE DESENVOLVEMENTO LOCAL                        

 

189                       Candidatura LEADER   
G.D.R24                

 
 

 
9.3 
Número de mercados locais participantes na iniciativa. 
Número de produtores recollidos na accións promocionais (catálogo). 
Número de explotacións e industrias que inclúen as TICs no proceso de comercialización. 
 
10.1 
Número de empresas creadas. 
Número de empresas modernizadas. 
Número de postos de traballo creados. 
Número de postos de traballo consolidados. 
Investimento privado realizado. 
 
10.2 
Número de entidades traballando en rede. 
Número de emprendedores asesorados. 
Numero de reunións de coordinación mantidas. 
 
 
11.1 
Número de incubadoras de empresas creadas. 
Número de viveiros de empresas creados. 
Numero de espazos de coworking creados. 
Número de emprendedores instalados nestes espazos. 
 
12.1 
Número de empresas turísticas creadas. 
Número de postos de traballo creados. 
 
12.2 
Número de produtos turísticos creados. 
Incremento de visitantes según estatísticas oficiais 
 
12.3 
Creación dun ente de xestión turístico para o Territorio 
Número de concellos participantes no ente de xestión turística 
Número de entidades privadas participantes no ente de xestión turística 
 
 
En canto aos indicadores de resultado recollidos no Anexo IV do REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 
808/2014, e seleccionados para formar parte do Plan de Indicadores da EDLP de Seitura 22, son os 
seguintes: 
 
R1: Número de explotacións agrícolas que reciben axuda da EDLP SEITURA 22 para investimentos en 
reestructuración o modernización (ámbito de interés 2A). 
 
R4: Número de explotacións agrícolas subvencionadas por participar en rexímenes de calidade, mercados 
locais e circuitos de distribución curtos, e agrupacións/organizacións de produtores (ámbito de interés 3A). 
 
R6: Número de bosques u outras superficies forestais obxecto de contratos de xestión que apoian a 
biodiversidade (ámbito de interés 4A). 
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R14: Lograr un uso más eficiente da enerxía na agricultura e na transformación de alimentos en proxectos 
financiados pola EDLP SEITURA 22 (ámbito de interés5B). 
 
R24: Emprego creado nos proxectos financiados (ámbito de interés 6A). 
 
R25: Poboación rural que se beneficia de servicios/infraestruturas novos ou mellorados (tecnoloxías da 
información e da comunicación — TIC) (ámbito de interés 6C). 
 
 
En canto aos indicadores de produtividade recollidos no Anexo IV do REGULAMENTO DE EXECUCIÓN 
(UE) Nº 808/2014, e seleccionados para formar parte do Plan de Indicadores da EDLP de Seitura 22, son os 
seguintes: 
O.1 Gasto público total 
 
O.2 Inversión total 
 
O.3 Número de actividades/operacións subvencionadas 
 
O.4 Número de explotacións/beneficiarios subvencionados 
 
O.12 Número de participantes en actividades de formación. 
 
O.13 Número de beneficiarios asesorados. 
 
O.16 Número de grupos de la AEI subvencionados, número de operacións de la AEI subvencionadas y 
número y tipo de socios en grupos de la AEI. 
 
O.17 Número de operacións de cooperación subvencionadas (distintas de las de la AEI) 
 
O.18 Poboación obxeto de GDR 
 
O.20 Número de proyectos Leader financiados. 
 
O.21 Número de proyectos de cooperación realizados. 
 
O.22 Número e tipo de promotores de proxectos. 
 
En canto ao  procedemento dicir que semestralmente, o Grupo Técnico xunto coa Presidencia  do GDR, 
manterán unha sesión de seguimento das accións abordadas na posta en marcha e na execución da 
Estratexia, incidindo en aqueles aspectos de proxectos, grado de execución e tipoloxía de persoas e 
entidades solicitantes, atendendo así a unha visión de control e seguimento da actividade operativa. 
 
Así mesmo, presentarase perante a Xunta Directiva un informe no que se analizarán os proxectos 
comprometidos de cara a axustarse ó plan financeiro aprobado. Teranse en conta o conxunto de indicadores 
principais de execución do plan, reflectidos anteriormente e outros aspectos como :  

 Número de iniciativas presentadas 
 Número de iniciativas aprobadas 
 Estado de execución das mesmas, retrasos, principais incidencias nas peticións, solicitudes, 

aprobacións ou xustificacións de proxectos 
 Cadro de indicadores tanto para proxectos produtivos coma non produtivos. 
 Estado de xustificación do gasto e pago de axudas ós promotores. 
 Evolución da execución da estratexia. 
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Con este informe a Xunta Directiva determinará as actuacións a desenvolver para correxir, impulsar, 
dinamizar ou contrarrestar as conclusións obtidas en canto á execución da estratexia. 
 
Polo menos unha vez ó ano, dende a Presidencia trasladarase á Asamblea Xeral un informe coa execución 
anual e dende o seu inicio da propia Estratexia de Desenvolvemento Local, atendendo como mínimo ás 
dimensións anteriormente indicadas.  
 
A Asamblea Xeral dentro das súas competencias incidirá e tomará as decisións oportunas de cara a impulsar 
os obxectivos establecidos, co fin de acelerar ou axustar o propio desenvolvemento da Estratexia ou  
abordar a súa revisión, para axustarse á situación actual dese momento. 
 
Ó final da execución da Estratexia, a Presidencia do GDR Seitura22, presentará ante a Xunta Directiva, e 
posteriormente á Asamblea Xeral, un informe no que se fará un repaso por anualidades e totalizado que 
incida nos referidos indicadores principais de execución do Plan. 
 
Neste informe final, se fará un repaso xeral sobre os principais indicadores de resultado que permita medir 
os efectos directos obtidos coa execución da Estratexia, entrando polo menos en: 

  Persoas formadas nos programas formativos 
  Número de empresas xeradas 
 Número de mozos/as, mulleres, discapacitados, insertados laboralmente. 
  Volume de investimentos en proxectos produtivos e non produtivos 
  Volume de fondos movilizados no territorio por concello e por tipoloxía de proxecto 
  Número de postos de traballo creados e consolidados 
  Espacios naturais mellorados ou recuperados 
  Número de rutas de sendeirismo creadas, rutas de senderismo homologadas  
  Proxectos e iniciativas relacionados coas TIC. 

 
 

17.7  Equipo Xestor 
 
Como xa se dixo, o equipo que se prevé consta consta de 4 recursos humanos a tempo total e terá entre 
outras as funcións xenéricas de: 

1. Recibir as solicitudes de axuda, avalialas e realizar un informe control de elixibilidade (ICE) que será 
remitido a Agader para a súa verificación. 

2. Seleccionar as operacións e fixar o importe de axuda, atendendo ás normas de xestión e baremo do  
GDR respectando os límites máximos da normativa de axudas de estado que sexa de aplicación. 

3. Realizar un seguimento da posta en práctica da estratexia e das operacións seleccionadas. 
4. Levar a cabo as  actividades de avaliación específica relacionadas coa EDLP. 

 
A Xerencia terá entre as súas responsabilidades: 

 Coordinar a equipa técnica, distribuíndo tarefas e responsabilidades. 
 Revisar informes e documentación elaborada pola equipa técnica.  
 Dirixir e supervisar os traballos técnicos e administrativos do GDR. 
 Planificar a medio e lomgo prazo as actuacións do GDR 
 Elevar propostas de acordos aos órgaos de decisión do GDR. 
 Colaborar coa autoridad de xestión en cuestións técnicas. 
 Levar a cabo de forma directa as labores de difusión e divulgación da EDLP. 
 Coordinar as actuacións  conxuntas con outros Grupos e Redes. 
 Representar au Grupo cuando así proceda e o decida a presidencia do Grupo. 
 Dirixir a xestión contable, laboral e administrativa do Grupo.  
 Emitir informes de carácter técnico  
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A figura de técnico/a, ten entre a súas funcións: 

 Tramitar os expedientes de tipo administrativo, emitindo informes, certificacións, 
actas e outros documentos de carácter técnico esixidos no procedimento.  

  Informar sobre cuestións  de carácter técnico que servan de fundamento para a 
proposta e adopción de decisións por parte do Grupo. 

 Atender e asesorar a promotores/as e emprendedores/as. 
  Apoiar á xerencia nas labores de difusión e divulgación da EDLP.  
  Executar as actividades dos proxectos propios do Grupo.  
 Subministrar información a las bases de datos. 
  Realizar o seguimento e control das axudas. 
 Realizar tarefas técnicas relacionadas coa xestión contable e administrativa do GDR.   

 
Pola súa parte, o/a auxiliar administrativo/a desempeñará, entre outras, as seguintes tarefas de apoio á 
xerencia e aos técnicos/as:  

 Atención telefónica e xestión de correos. 
 Xestión de compras, subministros e control de proveedores. 
 Clasificación e archivo de información e edición de documentos. 
 Mantemento e tratamento de bases de datos.Control de rexistros. 
 Realización das convocatorias e apoio administrativo na realización de xornadas informativas. 

  
O Grupo contará con servicios externos prestados por empresas cualificadas escollidas mediante tres ofertas, 
para  para o  asesoramiento laboral, contable e financieiro, a prevención de riscos laborais, o servizo de 
limpieza e mantemento de instalacións e equipos informaticos. 

 

17.8 Sede 
 
A Asociación fixa o domicilio social no Concello de Ferrol, cunha oficina situada  en A Malata, s/n. Edificio de 
Usos Múltiples, baixo, C.P. 15405, que é de propiedade municipal e que será a súa sede princiapal.  
 
A maiores,  o GDR Seitura 22 pretende dispor de outras dúas oficinas para facilitar a xestión do programa, 
dada a extensión territorial do GDR24, unha no concello de Ortigueira e outro no concello de As Pontes.  
 
O GDR SEITURA22 establecerá convenios de colaboración cos concellos onde teña as súas oficinas, co 
obxeto de cooperar na redución dos custes de funcionamiento e facilitarlle a poboación, unha atención máis 
directa e descentralizada, que, dada a extensión do ámbito territorial de actuación, mellorará a  
accesibilidade á información das axudas e a tramitación e acompañamento de proxectos.   
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17.9 Plan de difusión 
 
Para a difusión e divulgación da Estrategia establecerase un Plan de Comunicación, que terá como objectivo 
contribuir ao cumplimiento do disposto no artígo 66 do Regulamento (CE) Nº 1305/2013 . 
 
Dito Plan de difusión vai respaldado dun orzamento no cadro financeiro, que se corresponde co 12% da 
submedida19.4 “Axuda para os custes correstes da estratexia de desenvolvemento local e animación”  é 
dicir un monto de 102.000€.   
 
Trátase de informar aos beneficiarios/as potenciais: organizacións profesiona, interlocutores económicos e 
sociais, organismos que promoven a igualdade de homes e mulleres, ONG interesadas, Asociacións veciñais, 
de xente moza, e de medio ambiente, CMMC, Cooperativas, Administracións locais e outras, das 
posibilidades que ofrece a estratexia, as normas para acceder á financiación e as obrigas que conleva. 
 
Tamén se informará  ao público en xeral da contribución da Unión e do seu papel na estratexia, aí como da 
contribución de Galicia e do Estado.  
 
 Para a súa elaboración seguiranse, ademais das instruccións que se fixen por parte da Autoridade de 
Xestión, as medidas contempladas no  Anexo III do Regulamento de execución (UE) nº  808/2014 da 
Comisión, de 17 de xullo de 2014.   
   
O Plan de Comunicación, sen perxuício de que se desenvolvan outras actuacións, en función das 
necesidades que se vaian detectando,  constará de varias fases dependendo do momento do programa. 
 
Así,  na primeira fase de arranque, contemplará as siguientes medidas de difusión e  publicidade : 
 

1) Publicación da  convocatoria de axudas e das bases que regulan ditas axudas, na páxina Web do GDR 
Seitura 22, así como no taboleiros e páxinas web dos 22 Concellos que conforman o GDR. 

 
2) Distribuir a convocatoria e as  bases das axudas a tódalas entidades socias do GDR, ás Axentes de 

Desenvolvemento Local e Centros de Emprego dos Concellos. 
 

3) Desenvolver charlas informativas en cada unha das sete Mesas Sectoriais. 
 

4) Informar mediante roldas de prensa nos medios de comunicación escrita, da posta en marcha da 
EDLP,  das axudas e obrigas dos posbes beneficiarios. 
 

5) Difundir nas radios e TV locais a EDLP. 
 

6) Participar en charlas coloquio relacionadas co desenvolvemento rural, dando a coñecer o novo 
programa LEADER. 
 

7) Elaborar e distribuír Guías das axudas LEADER e  folletos informativos destinados a potenciales 
solicitantes.  
 

8)  Organizar xornadas informativas en diferentes puntos do territorio, dirixidas a potenciales 
beneficiarios/as.    
 

9) Realizar xornadas informativas sobre as axudas, dirixidas a profesionales do territorio que traballan 
no  ámbito do desenvolvemento socioeconómico.   
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10)  Publicación de artigos sobre a EDLP en revistas dirixidas a sectores productivos concretos.   
 

11)  Colocación de placas indicativas  da financiación en lugares visibles das diferrentes sedes do  Grupo 
e incluír na nosa identidade corporativa,páxina web,formularios e impresos, os logotipos das 
Administraciones que cofinancian a estratexia. 

 
 
Na  segunda fase de maduración e desenvolvemeneto da EDLP, engadiranse as seguintes actuacións. 
  

1) Publicar na web do GDR a composición do Grupo e o seu funcionamento, información xeral sobre a 
EDLP e o territorio de actuación, normativa e lexislación de aplicación. 

 
2) Publicar na web do GDR  a guía de axudas, formularios e impresos necesarios para solicitar unha 

axuda, así como noticias, documentos ou textos relacionados coa tramitación de axudas e/ou co 
desenvolvemento rural. 
 

3)  As convocatorias de reunións do GDR e os seus acordos. 
 

4) As operacións financiadas no marco da EDLP. 
 

5) As modificacións que se aproben, caso de que existiran. 
 

6) As Memorias anuais das actividades do GDR. 
 

7) As avaliacións intermedias da EDLP e os seus resultados. 
 

8) Organización de xornadas especificas relacionadas coas necesidades ou potencialidades do 
territorio, e  a contribución da EDLP. 
 

9) Desenvolver todolos anos un proxecto de difusión da EDLP e promoción territorial, dentro da 
submedida 19.4.B.  

 
Nunha tercera e derradeira fase, coa finalización do programa, faranse: 
  

1) Xornadas e/ou publicacións cos resultados finais da execución da EDLP. 
 

2) Difusión dos proxectos financiados, con información individuaizada de cada axuda aprobada e as 
fontes de financiación. 

 
En todo caso durante todo o periodo, farase especial fincapé nas actuacións dirixidas aos beneficiarios/as  
potenciais, a efecto de estimular as iniciativas que respondan realmente ás prioridades da estratexia. 
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PARTE VI 

 

18 PLAN FINANCIEIRO 
 
Para a elaboración do Plan Financeiro estímase un total de Fondos Públicos de 5.000.000 de euros. 
A distribución de fondos faise en base as indicacións recollidas nas bases reguladora, e aos acordos 
adoptados na asemblea aberta de aprobación da EDLP. 
 
Así, os fondos que se asignan a submedida 19.4 “Custos correntes da Estratexia de Desenvolvemento Local 
e para Animación” é do 17% do total, incluíndo os custos correntes, que representan o 88% desta submedida 
e os gastos de animación que representa o 12% da submedida. 
 
A porcentaxe menor de fondos, na medida 19.4 ( o 17% en vez do 25%) adoptouse co obxecto de 
incrementar a contía de fondos para a submedida 19.2.  de apoio para a realización de operacións. 
 
Os fondos asignados á formación promovida polo GDR acada o 2,5% dos fondos da medida 19.4.  
 
Os fondos da submedida 19.2 “Apoio para a realización de operacións conforme á Estratexia de 
Desenvolvemento Participativo”, se distribúen entre proxectos produtivos e non produtivos, cumprindo o 
requisito de asignación dun 65% para proxectos produtivos e dun 35% para proxectos non produtivos.  
 
Os fondos non produtivos divídense en proxectos promovidos por entidades públicas locais, as que se 
asignan o 70% dos fondos, e institucións de carácter privado, ás que se lle asignan o 30% restante. 
 
Esta decisión tomouse como consecuencia da experiencia observada en períodos anteriores, respecto ao 
números de proxectos presentados por entidades públicas e entidades privadas.  
 
RESUMO:  
 
Orzamento : 5.000.000 €  
 
Submedida 19.4: 17% de 5.000.000 €: 850.000€  
 
Submedida 19.2: 83% de 5.000.000 €: 4.150.000€  
 
Proxectos produtivos 65% de 4.150.000 €: 2.697.500 €  
 
Proxectos non produtivos 35% de 4.150.000 €: 1.452.500€  
 
- Proxectos de formación: 2,50% de 1.452.500€: 36.312,5€  
 
- Proxectos non produtivos entidades públicas locais (70%  de 1.416.187,5€): 991.331,25€  
 
- Proxectos non produtivos entidades  privadas (30%  de  1.416.187,5€): 424.856,25€  
 
Considerando as datas nas que nos atopamos, e pendentes da sinatura do Convenio,  decídese incorporar 
para o ano 2016 unha pequena partida de fondos para a medida 19.4, que posibilite afrontar os custes de 
arranque, difusión e funcionamento dos meses de novembro e decembro. 
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 GASTO PÚBLICO  DA ESTRATEXIA 

SUBMEDIDA TIPO 
PROXECTOS 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

19.2 
Apoio para a 
realización de 
operacións 
conforme á 
EDLP 

Produtivos  0.00 674.375,0€ 674.375,0€ 674.375,0€ 674.375,0€ 2.697.500,00€ 

Non 
produtivos 
(Entidades 
públicas locais) 

0.00 247.832,80€ 247.832,80€ 247.832,80€ 247.832,80€    991.331,25€ 

Non 
produtivos  
(Institucións 
de carácter 
privado) 

0.00 106.214,06€ 106.214,06€ 106.214,06€ 106.214,06€  424.856,25€ 

Formación 
promovida 
polo GDR 

0.00 9.078,00€ 9.078,00€ 9.078,00€ 9.078,00€ 36.312,00€ 

TOTAL 0.00 1.037.499,86€ 1.037.499,86€ 1.037.499,86€ 1.037.499,86€ 4.150.000€ 

19.4 
Axuda para os 
custos 
correntes da 
EDLP e para 
animación 

Custos 
correntes 

22.600,00€    181.350,00€ 181.350,00€ 181.350,00€ 181.350,00€ 748.000,00€ 

Animación  5.000,00€ 24.250,00€ 24.250,00€ 24.250,00€ 24.250,00€ 102.000,00€ 

TOTAL 27.600,00€ 205.600,00€ 205.600,00€ 205.600,00€ 205.600,00€ 850.000,00€ 

 
TOTAL 
ESTRATEXIA 

 27.600,00€ 1.243.099,86€ 1.243.099,86€ 1.243.099,86€ 1.243.099,86€ 5.000.000,00€ 

 FEADER 3.750.00,00€ 

   AXE 125.00,00€ 

XUNTA 1.125.00,00€ 
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19 ANEXOS 
 

19.1 DOSSIER DE PRENSA 

 

 
30 MARZO 2016 

 

1 ABRIL 2016 
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13 ABRIL 2016  

 

20 ABRIL 2016 
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24MAIO 2016  

 

VARIAS DATAS 
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24 MAIO 2016 

 

10 DE XUÑO 
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21 ABRIL 2016 

 

11 XUÑO 2016 
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24 MAIO 2016 

 

17 MAIO 2016 
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20 ABRIL 2016 
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19.3 PARTICIPACIÓN SOCIAL NA EDLP 
 

                                                  

PARTICIPACIÓN SOCIAL NA EDLP 
 
Tal como se dixo na Parte I,  punto 2.3 “Proceso de participación“ a participación da poboación no novo 
periodo LEADER de Galicia , iniciouse con anterioridade a elaboración da EDLP, xa que, unha vez que 
coñecimos o novo Mapa de GDRs de Galicia,  quixemos implicala dende o primeiro momento na propia  
conformación da nova asociación. 
 
Así, establecimos un calendario de traballo estructurado en tres fases: 
 

 FASE PRELIMINAR DE INFORMACIÓN DO LEADER DE GALICIA 2014-2020. 

 FASE DE DIAGNOSE: PARTICIPACIÓN E AVALIACIÓN 

 FASE DE SEGUEMENTO CONTROL E APROBACIÓN 
 
Toda vez que a exposición do proceso xa esta feita na Parte I,  punto 2.3 “Proceso de participación“ , neste 
apartado de anexos, imos incorporar a documentación acreditativa do mesmo agrupada en tres bloques, 
correspondentes a cada  unha das fases. 
 

FASE PRELIMINAR DE INFORMACIÓN DO LEADER DE GALICIA 2014-2020. 

 
 Para este periodo preséntanse  uns exemplos ac reditativos  das seguintes  actuacións feitas: 
 
  

1. Petición de colaboración aos concellos para trasladar información as entidades . 
2. Convocatoria  de xuntanza  informativa con entidades. 
3. Elaboracion de PDF informativo do novo preriodo LEADER 2014-2020 
4. Ficha de sinaturas de asistencia. 
5. Actas das xuntanzas. 
6. Imaxes das xuntanzas. 
7. Difusión en medios, bandos municipais e páxinas web de concellos. 
8. Participación  na elaboración dos Estatutos da nova entidade. 
9. Convocatoria da Asemblea constituínte 
10.  Reunión informativa con Tecnicos de AGADER en Ortigueira 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ESTRATEXIA  DE DESENVOLVEMENTO LOCAL                        

 

                 Candidatura LEADER   G.D.R24                

    208 
 

 
PETICIÓN DE COLABORACIÓN AOS CONCELLOS  PARA DAR  INFORMACIÓN  ÁS ENTIDADES 
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DIFUSIÓN EN MEDIOS, BANDOS MUNICIPAIS E PÁXINAS WEB DE CONCELLOS 
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CONVOCATORIA  DE XUNTANZA CON ENTIDADES 
 

Caso da xuntanza en Mañón ( 09/01/2016) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caso da xuntanza en Ferrol ( 04/02/2016) 
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PPT  INFORMATIVO DO LEADER 2014-2020) 

 

XUNTANZA PREPARATORIA DE CONSTITUCIÓN DE NOVO 
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Biblioteca CONCELLO DE MAÑÓN
LUNS 25 DE XANEIRO DE 2016

ENFOQUE “LEADER” 

APLICACIÓN DO DESENVOLVEMENTO RURAL BASEADO
NA PARTICIPACIÓN DA PROPIA POBOACIÓN DO TERRITORIO.
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Enfoque ascendente: Un enfoque ascendente
significa que os axentes locais participan na
toma de decisións sobre a estratexia e na
selección das prioridades que deben
perseguirse na súa área local.

LEADER CONSIDERA Á POBOACIÓN LOCAL COMO OS MELLORES 

EXPERTOS NO DESENVOLVEMENTO DO SEU PROPIO TERRITORIO

As sete características esenciales do LEADER

ENFOQUE ASCENDENTE

ENFOQUE BASADO NA ÁREA

ASOCIACIÓN OU PARTENARIADO LOCAL

INTEGRACIÓN MULTISECTORIAL

INTERCONEXIÓN

INNOVACIÓN

COOPERACIÓN 
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Criterios dun GDR

Criterios 
dun
GDR

Área definida

Recursos 
suficientes

Un 
interlocutor 
competente.

O principio 
público-
privado

Capacidade
para 

administrar 
os fondos 
públicos

Aplicar  a 
gobernanza 
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Retos do Desenvolvemento Local 
Participativo (DLP)

Creación de 
emprego, 

favorecendo as 
PEMES, 

diversificando, 
favorecendo a 
formación, a 

innovación e ós
emprendedores

Utilización 
eficiente dos 

recursos 
naturais e o 

mantemento, 
conservación e 

recuperación do 
patrimonio e a 
súa explotación 

sostible

Mellora dos 
servizos públicos 
e da calidade de 

vida

Loitar contra o 
despoboamento
incorporando ó 
mercado laboral 

a mozos e 
mulleres.

Axuda ó desenvolvemento Local Participativo

5 elementos:

− Axuda técnica preparatoria

− Implantación da Estratexia de Desenvolvemento Rural

− Actividades de cooperación

− Costes de explotación

− Animación
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FICHAS  DE SINATURAS DE ASISTENCIA 
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ACTAS DE XUNTANZAS 
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IMAXES DAS XUNTANZAS 
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PARTICIPACIÓN  NA ELABORACIÓN DOS ESTATUTOS DA NOVA ENTIDADE 
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CONVOCATORIA DA ASEMBLEA CONSTITUÍNTE 
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IMAXES DA ASEMBLEA 
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REUNIÓN INFORMATIVA CON TECNICOS DE AGADER EN ORTIGUEIRA 
 
 

 

19.3.1 
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FASE DE DIAGNOSE : PARTICIPACIÓN E AVALIACIÓN 

 
Para acreditar o traballo feito nesta fase, presentanse uns exemplos das seguintes  actuacións 
desenvolvidas: 
 
  

1. Posta en marcha de instrumentos telemáticos, un blog e un e-mail, para facilitar a comunicación e a 
participación da sociedade, ademáis de seren un bo utensilio de información, exposición pública  e 
contraste,  dos documentos que se elaborados  coas propostas que ían surdindo. 

2. Convocatoria e reunión das seis Mesas Sectoriais, nas que se estructuran  e organizan as entidades 
públicas e privadas. 

3. Realizouse unha primeira rolda das distintas mesas, no mes de abril, na que se desenvolveron 
tormentas de ideas ese deu forma a un primeiro borrador sobre as demandas de cada unha das 
mesas. Para facilitar a participación, se fixo doblete e incluso tres reunións diferentes en distintos 
concellos, en caa unha das mesas mais numerosas como foi o caso da Mesa Sociocomunitaria, da 
Forestal e da de Benestar.. 

4. Imaxes das xuntanzas 
5. Novas fichas de suxestións  e respostas das mesmas. 
6. Segunda rolda de reunións no mes de maio, no que se mellorou o documento e se fixeron novas 

aportacións cun DAFO /CAVE inicial e un documento e conclusión por cada mesa.. 
7. Control de asistencia  con ficha de sinaturas das persoas participantes. 

8. Publicidade en medios escritos e na radio, con entrevistas nas que participamos os membros do 
equipo redactor.  
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FASE DE CONTROL E APROBACIÓN  

 
A  acreditación desta fase,  faise con  documentación referida a:: 
 

1. Convocatoria da asemblea. 
2. Imaxes da asemblea 
3. Repercusión en medios da asemblea. 
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