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1.1 Limitacións Sectoriais na EDLP 
 
Na EDLP, e siguindo as consideracións das Bases Reguladoras de AGADER, publicadas no DOG de 2 de 
marzo de 2016, incorporanse as seguintes limitacións sectoriais: 
 

• Para os investimentos en establecementos turísticos  e do sector servizos, no marco do sector da 
hostalería, rexerá o Conveno de colaboración asinado entre AGADER e a Axencia de Turismo de 
Galicia, no senso de evitar duplicidades. En todo caso só serán subvencionables os proxectos neste 
apartado  que supoñan a creación de emprego de como mínimo 1 UTA.  
 

• Nos investmentos do sector das enerxías renovables, quedan excluídos de financiamento LEADER, 
calquera investimento en enerxias renovables para venda á rede. 
 

 

• Nos investimentos encadrados no sector servizos (talleres, tinturarías, lavandarías, clínicas, 
tanatorios, asesorías, perrucarías, despachos profesionais e calquera asimilada ás anteriores do 
sector servizos) só serán subvencionables aqueles de nova creación e/0u modernización, nos que 
non exista o epígrafe da actividade na parroquia, Dita acreditación realizarase a través dun 
certificado expedido polo Concello onde conste que non existe nengunha empresa dada de alta no 
epígrafe do IAE que se corresponde co servizo proposto. No caso de que exista na parroquia a 
prestación dun servizo encadrado no mesmo epígrafe, pero que o servizo que se propoña teña un 
carácter diferencial ou novidoso, poderase financiar con carácter excepcional, sempre e cando 
quede desmostrado ese aspecto, no plan de empresa, plan de xestión, memoria explicativa ou 
calquera outra documentación técnica. 

• Os proxectos de ampliación serán subvencionables nos casos nos que ese servizo non exista na 
parroquia onde se radique segundo o nomenclator do IGE correpondente ao ano 2014. Dita 
acreditación realizarase a través dun certificado expedido polo Concello onde conste que non existe 
nengunha empresa dada de alta no epígrafe do IAE que se corresponde co servizo proposto. No caso 
de que exista na parroquia a prestación dun servizo encadrado no mesmo epígrafe, pero que o 
servizo que se propoña teña un carácter diferencial ou novidoso, poderase financiar con carácter 
excepcional, sempre e cando quede desmostrado ese aspecto, no plan de empresa, plan de xestión, 
memoria explicativa ou calquera outra documentación técnica.  
 

• No sector do comcercio polo miúdo, poderán ser subvenionados os investimentos de nova creación, 
modernización, ampliación e comcercialización, cando vaian orientados a fomentar e consolidar a 
cultura do local e a economía da comunidade, entendida ésta polo espazo comprendido polos 22 
concellos que conforman Seitura 22, sempre que ditos invesimentos se destinen a productos 
agroalimentarios, gandeiros, forestais, de transformación  e artesanais que sexan producidos no 
ámbito territorial de Seitura 22, que foron identificados polas mesas sectoriais (mel, agriculturra 
ecolóxica, transformación da mazá, silvicultura, …). 
 

 

• Os investimentos que consistan na adquisición de maquinaria para a realización de servizos agrarios 
e/ou forestais, quedan excluídos de financiamento. 

 

• Os investimentos en centros sociais  só serán subvencionables naquelas parroquias onde non exista 
ningún outro local social, acreditando este extremo mediante certificación emitida polo 
correspondente concello.Non será subvencionable a reforma ou ampliación de locais sociais, salvo 
que dita reforma permita a prestación dun novo servizo á cidadanía. 
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1.2  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 50.000 € 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 20.000 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. 
 

1.3  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 produtivo: 
 

1.3.1 PROXECTOS PRODUTIVOS 

1.3.1.1 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 discorra 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, 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) 3 

Proxectos promovidos por mulleres (acumulable ó anterior) 3 

Proxectos promovidos por persoas con discapacidade (acumulable ós anteriores) 4 

  

2.2. Persoas xurídicas: (10 puntos máximo) 

2.2.1. Proxectos promovidos por entidades (10 puntos máximo) 

CRITERIO PTOS 

Proxectos promovidos por Cooperativas, 
Sociedades Agrarias de Transformación 

6 
(SAT), Sociedades Laborais, Sociedades Anónimas Laborais, 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 

ou colectivos que constituan o seu obxecto social (a través da composición dos socios ou dos 

colectivos aos que presta servizo, acreditando este último extremo cos estatutos ou 

documento equivalente da sociedade ou entidade solicitante) corresponda cos seguintes 

criterios. (4 puntos máximo) 

CRITERIO PUNTOS 

Mozos/as (menores de 41 anos) ou persoas de máis de 55 anos 1 

Mulleres (acumulable ó anterior) 1 

Persoas con discapacidade (acumulable ós dous anteriores) 2 

 

3.  Incidencia no emprego. (20 puntos máximo) 
 

3.1.  Creación ou mantemento do emprego ( 15 puntos máximo) 
Valorarase con base ó número de empregos directos creados ou conservados para cada proxecto sendo 
acumulables o número de empregos creados e mantidos. 
 

CRITERIO PUNTOS 

O ratio ( investimento/nº empregos) é menor de 20.000€. 15 

O ratio ( investimento/nº empregos) é igual ou superior a 20.000 € e inferior a 50.000€. 13 

O ratio ( investimento/nº empregos) é igual ou superior a 50.000 € e inferior a 100.000€. 10 

O ratio ( investimento/nº empregos) é  igual ou superior a 100.000 € e inferior a 200.000€. 5 

O ratio ( investimento/nº empregos) é  igual ou superior a 200.000€ 0 

O ratio (investimento /mantemento de empregos) é menor de 20.000 €. 10 

O ratio (investimento /mantemento de empregos) é igual ou superior a 20.000 € e inferior a 
50.000€. 

8 

O ratio (investimento /mantemento de empregos) é igual ou superior a 50.000 € e inferior a 
100.000€. 

5 

O ratio (investimento /mantemento de empregos) é igual ou superior a 100.000 € e inferior a 
200.000€. 

3 
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O ratio (investimento /mantemento de empregos) é superior a 200.000€. 0 

 
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. Esta 
puntuación se outorgará, sempre e cando haxa un mínimo de 0,50 UTAs. 
 

CRITERIO PUNTOS 

 Contratación Mulleres, por cada 0,50 UTA  1 

Contratación Mozos/as menores de 41 anos, por cada 0,50 UTA 1 

 Contratación Maiores de 55 anos, por cada 0,50 UTA 1 

Contratación de persoas con diversidade funcional, por cada 0,50 UTA 1 

Contratación Colectivos en risco de exclusión social, por cada 0,50 UTA 1 

 Mantemento Mulleres , por cada  UTA 1 

Mantemento Mozos/as menores de 41 anos, por cada  UTA 1 

 Mantemento Maiores de 55 anos, por cada  UTA 1 

Mantemento de persoas con diversidade funcional, por cada 0,50 UTA  1 

Mantemento Colectivos en risco de exclusión social,  por cada 0,50 UTA 2 

 

4. Impacto sobre o territorio según a tipoloxía de proxecto (30 puntos máximo)  
 

4.1.   Proxectos de creación de empresas. (2 puntos máximo) 
Proxectos que conleven a creación de novas empresas ou unha nova actividade segundo o CNAE, 
tanto sexa no réxime de empresario autónomo, como a creación dunha nova socieadade mercantil, 
cooperativa,etc. 

 
 

4.2. Proxectos con capacidade para estimular o xurdimento de novas iniciativas na zona rural ou 
afianzar empresas e actividades existentes. (21  puntos máximo) 

 
4.2.1.  En función do nivel de investimento. (3 puntos máximo) 

CRITERIO PUNTOS 

Proxectos cuxo investimento sexa >= 250.000 € 3 

Proxectos cuxo investimento sexa =>120.000 __ <250.00 € 2 

Proxectos cuxo investimento sexa >= 60.000 € __ < 120.000 € 1 

Proxectos cuxo investimento sexa < 60.000 € 0 

Na consideración do nivel de investimento, enténdense excluídos os impostos indirectos 
obrigatorios para facer o investimento. 
 
4.2.2.  Proxectos que axuden a desenvolver os sectores: agrario, gandeiro ou forestal e a súa 

transformación e proxectos que presten servizos en exclusiva a colectivos desfavorecidos (18 
puntos máximo). Acumulables ao apartado anterior. 

CRITERIO PUNTOS 

Proxectos pertencentes ao sector agrario (agrícola,gandeiro ou forestal) 18 

Proxectos de transformación e  comercialización de productos agrarios 
(agrícolas,gandeiros ou forestais) 

18 

Investimentos que estean vencellados a proxectos de mobilización ou recuperación de 
terras regulados na normativa vixente 18 

Investimentos vencellados ou incluídos no programa de actuacións de plans 
estratéxicos ou actuacións integrais promovidos por Agader. Actuacións no solo de 
núcleo rural das aldeas modelo, vencelladas a proxectos de rehabilitación, 
rexeneración e renovación do espazo urbano, enerxías renovables, TIC e economía 
circular. 18 
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Proxectos de prestación de servizos á poboación rural que contribúan á mellora da 
calidade de vida por prestar servizo a algún colectivo desfavorecido. 18 

  

4.3. 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.Un punto por cada 5 % de investimento en estas técnicas. Acumulativo ós 
anteriores. 

2 

Proxectos que contribúan á biodiversidade, a conservación de hábitats ou á prevención de 
incedios forestais, mellorando a xestión dos espazos protexidos, a recuperación de 
ecosistemas, a multifuncionalidade do monte, a silvicultura sostible, a prevención do control 
de plagas, ou a agricultura biolóxica, entre outras actuacións. 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.  
 

 

 Engádense ó cadro anterio os seguintes: 

LIC XUBIA-CASTRO 1.985,91 HECTÁREAS 

LIC BETANZOS-MANDEO 1.020 HECTÁREAS (SOMENTE A PARTE QUE CORRESPONDE Ó 

CONCELLO DE MIÑO) 

1.3.1.2  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 %. 



        ESTRATEXIA  DE DESENVOLVEMENTO LOCAL                        

 

                 Candidatura LEADER   G.D.R24                

    12 
 

 
 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. 
 
 
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. 
 

1.3.2 PROXECTOS NON PRODUCTIVOS 

1.3.2.1  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)       

 

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 
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 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) 

  

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 

>=0,25 UTA 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 un mínimo dun 5 % do investimento en enerxías 
renovables ou contribúan á súa difusión, e proxectos que contribúan á 
biodiversidade, conservación de hábitats ou prevención de incendios forestais 
mellorando a xestión dos espazos protexidos, a recuperación de ecosistemas, a 
multifunción do monte, a silvicultura sostible, o prevención don control de plagas, ou 
a agricultura biolóxica, entre outras actuacións. ( Non acumulables co seguinte) 

6 

 

6 
Proxectos que contribúan á recuperación paisaxítica do entorno onde estea 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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1.3.2.2  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. 

• Os proxectos de economía circular. 

• Os proxectos orientados a valorizar o producto local, a mellorar a ordenación do territorio e 
facilitar a mobilidade de terras.  

• Proxectos que contribúan á biodiversidade, a conservación de hábitats ou á prevención de 
incedios forestais, mellorando a xestión dos espazos, a recuperación de ecosistemas ou a 
multifuncionalidade do monte. 

• Os  proxectos que fomenten o emprendemento.  

• Os vencellados a proxectos de mobilización ou recuperación de terras regulados na 
normativa vixente, así como as actuacións no solo de núcleo rural das aldeas modelo, 
vencelladoss a proxectos de rehabilitación, rexeneración e renovación do espazo urbano, 
enerxías renovables, TIC e economía circular 

 
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. 

• 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). 

 
 
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. 
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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. 
 
 
 
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. 
 


