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A formación dunha asociación é un proceso ilusionante para todos aqueles que creen que este novo 
fillo pode ser un máis no pulo do territorio cara a unha transformación no noso ideal.  

Ao afrontarmos, hai máis de medio ano, o proceso de elaboracion do programa de desenvolvemento 
rural para o territorio das comarcas de Pontevedra e O Morrazo parecían moitas as dificultades que 
concurrían no proceso. Fundamentalmente, a cohesión de tres territorios que nos períodos anteriores 
tiñan xa outras vinculacións era o reto principal. A Comarca de Pontevedra a través da ADR PRODER 
II tiña unha experiencia de máis de cinco anos de traballo conxunto para cinco concellos e o mesmo 
sucedía na Comarca de O Morrazo inda que a Fundación Comarcal que ata o momento xestionaba o 
programa de desenvolvemento quedaba fora do seguinte período. Os concellos do interior – Campo  
Lameiro, Cotobade e A Lama – cunha maior experiencia detrás quedaban ao pairo logo da 
modificación do seu territorio. É por isto que a ADR asume a tarefa de encauzar aos axentes do GDR 
19 cara a constitución dunha entidade global. 

Seguindo o xeito de traballar na ADR en colaboración cos técnicos de emprego dos concellos, 
mantivéronse reunións cos diferentes profesionais en materias de mocidade, muller, servizos sociais, 
medio ambiente, e desenvolvemento local para partir dun documento de debate e análise do territorio, 
dunha diagnose que permitira analizar as debilidades a fortalecer e as fortalezas nas que apoiar o 
proceso de desenvolvemento. 

Dende as primeiras reunións no mes de marzo de 2008 entre os axentes do territorio para concertar a 
formación desta Asociación, púidose comprobar a existencia de boa vontade entre os axentes e 
dispoñibilidade á traballar no proceso. Deste xeito chegouse á constitución da Asociación de 
Desenvolvemento Rural de Pontevedra – O Morrazo con máis de cen socios e coa aprobación de 
todos os acordos na asemblea constituínte por unanimidade.  

Este programa é o resultado dun proceso participativo de todo o territorio que, a través de reunións 
sectoriais, seguidas de reunións conxuntas de posta en común de todas as partes –xunta xestora-, 
chegou a concretar as aspiracións de desenvolvemento a partir do principio da sostibilidade.  
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I.1. Datos identificativos 

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA – O 
MORRAZO 

I.1.1.- DENOMINACION COMPLETA. 

C.I.F: G 36 591 873. 

I.1.2.- DOMICILIO SOCIAL, TELÉFONO, FAX E ENDEREZO DE CORREO e. 

A efectos de notificación: Teléfono / fax: 986 108 144  /986 108 009 

                               e.correo: adrproderpontevedra@mundo-r.com 

                          Páxina web: www.adrproderpontevedra.org 

Domicilio social (provisional): Igrexario 26b – Santomé de Piñeiro - Marín 

I.1.3.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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I.2. Personalidade xurídica e composición 

I.2.1.- Copia compulsada da Acta Constituínte (Anexo I.2.1. ou prema aquí) 

I.2.2.- Copia compulsada de Estatutos (Anexo I.2.2. ou prema aquí) 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Características: 

 

☼ Estatutos adaptados a Lei orgánica de asociacións 1/2002 

☼ Creados tomando como referencia os estatutos en vigor da ADR 
PRODER II – Comarca de Pontevedra 

☼ Adaptados ao novo grupo segundo os acordos das Mesas Sectoriais e 
Xunta Xestora 

☼ Adaptados as correccións e suxestións propostas por AGADER. Escrito 
do 26 de agosto de 2008. 

☼ Revisados polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello de 
Pontevedra 

ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 1 ACTA ASEMBLEA CONSTITUINTE.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 1 ACTA ASEMBLEA CONSTITUINTE.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 2 ESTATUTOS ASOCIACION.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 2 ESTATUTOS ASOCIACION.pdf
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I.2.3.- Copia compulsada do DNI do representante e documento acreditativo da 

súa representación 

I.2.4.- Relación de asociados (Anexo 1.2.4. ou prema aquí) 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ Copia compulsada DNI (Anexo 1.2.3.1. ou prema aquí) 

☼ Certificado do acordo da Xunta Directiva sobre a elección dos órganos de goberno persoal da Asociación 
(Anexo 1.2.3.2. ou prema aquí) 

Achéganse Fichas de asociados  (Anexo 1.2.4.2 ou prema aquí) 

☼ Mesa Sectorial de Igualdade 

☼ Mesa Sectorial de Comunidades de Montes 

☼ Mesa Sectorial de Asociacións e Mocidade 

☼ Mesa Sectorial de Terceiro Sector 

☼ Mesa Sectorial Institucional 

☼ Mesa Sectorial de Agrogandeira 

☼ Mesa Sectorial de Económica e Laboral 

☼ Mesa Sectorial de Turismo 

☼ Mesa Sectorial de Medio Ambiente 

ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/ANEXO1 2 4 Rel.Asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/ANEXO1 2 4 Rel.Asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 1 2 3 1.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 1 2 3 2.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 1 2 3 2.pdf
ANEXOS/ANEXO I 2 4 RELACION ASOCIADOS.xls
ANEXOS/ANEXO I 2 4 RELACION ASOCIADOS.xls
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S Igualdade fichas asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S Comunidades Montes asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S Asociacións fichas asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S Terceiro Sector fichas asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S Institucional fichas asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S Agrogandeira fichas asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S EC e LAB fichas asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S Turismo fichas asociados.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO 1 2 4 2 FICHAS ASOCIADOS/FICHAS/M S Medio Ambiente asociados.pdf
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MORRAZO 

Xunta Directiva 
 
 
 

M. S. ECONÓMICA E 
LABORAL 

M. S. ASOCIACIÓNS E 
MOCIDADE 

 

M. S. MEDIO AMBIENTE 
  
 

MESA SECTORIAL 
IGUALDADE 

M. S. AGRO 
GANDEIRA 

M. S. TURISMO E 
ARTESANÍA 

 

M. S. CC. MONTES 
 

M. S.  
TERCEIRO SECTOR 

  
M. S. INSTITUCIONAL 

 

José María Rodríguez – 
AEMPE 

Jesús Galvez – Asoc. 
Empresa COTOBADE 

Jesús Baquero (Coop 
rematantes – Pontev.) 

Darío Alonso – Asoc. 
San Blas - Pontev. 

Victoria Argibay  – 
Asoc Meiro - Bueu 

+ Marga Caldas – 
Galiza Nova 

Manuel Fortes Besada 
(ADEGA) 

Mónica Gcía. Valladares 
– Asoc de Mulleres R. A 

Pedreira - A Lama 

Carmen Puga Pereiro 
– Juan XXIII 

Paulo Fontán Torreiro 
– Asoc. Amizade 

Alberto Lema – PonteC 

Carlos Morgada – Pontev 

J. Carlos Piñeiro – A 
Lama 

Claudio Quintillán – 
Castrove – Salnés 

Manuel Soaxe – Manc. 
Morrazo 

Manuel Dopazo – UA 

Roberto Rivas – 
(Coop Viña Moraima) 

Guillermo Martínez 
Pintos – Asoc T. R. 

C. Pontevedra 

12 Alcaldesa/es  

18  Entidades privadas 

 12 Institucións públicas 

I.2.5.- Composición da Xunta Directiva (Anexo 1.2.5. ou prema aquí) 
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ANEXOS/ANEXO 1 2 5.pdf
ANEXOS/ANEXO 1 2 5.pdf
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I.2.6.- Relación de entidades ás que se lle denegou a súa  integración e 

daquelas que están pendentes de aceptación 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PRESIDENCIA: Miguel Anxo Fernández Lores 

VICEPRESIDENCIA: Francisco Andrés Veiga Soto 

SECRETARÍA: Perfecto Rodríguez Muíños 

TESOUREIRÍA: Carmen Puga Pereiro 

Cargos electos: 

Non houbo ningunha entidade á que se lle denegara a súa integración. 

Pola contra, si existe un número considerable de entidades pendentes de aceptación que non chegaron 
a formalizar a súa participación na Asociación de Desenvolvemento Rural de Pontevedra – O Morrazo 
por non asistir á Asemblea Constituínte. A pesar do esforzo feito para difundir a celebración desta 
Asemblea a través tanto da prensa como de comunicacións escritas e chamadas telefónicas a todas 
aquelas entidades interesadas en participar no Grupo. 

Achégase relación de entidades pendentes de aceptación (Anexo I.2.6. ou prema aquí) 

ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 6 Relación Pendentes.pdf
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I.2.7.- Informe sobre o grao de participación do programa 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

A primeira reunión no territorio sobre a constitución do GDR 19 tivo lugar no mes de marzo de 2008. Dende entón 
comezou o proceso de constitución do grupo e de elaboración da candidatura. 

No mes de abril deseñouse o proceso de elaboración da candidatura que concretouse no mes de xuño logo da 
publicación da Resolución do 30 de maio de 2008 de selección dos grupos de desenvolvemento rural. 

Achégase Informe sobre o grao de participación do programa  (Anexo 1.2.7. ou prema aquí) 

ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
ANEXOS/I IDENTIFICACION GDR/ANEXO I 2 7/ANEXO I 2 7  INFORME GRAO DE PARTICIPACIÓN.pdf
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I.2.8.- Declaración de non estar incursa a Asociación en ningunha das 

circunstancias referidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 

subvencións de Galiza (Anexo 1.2.8. ou prema aquí) 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

I.2.9.- Compromiso de emprego do galego (Anexo I.2.9. ou prema aquí) 

ANEXOS/ANEXO I 2 8.pdf
ANEXOS/ANEXO I 2 8.pdf
ANEXOS/ANEXO I 2 8.pdf
ANEXOS/ANEXO I 2 8.pdf
ANEXOS/ANEXO I 2 9.pdf
ANEXOS/ANEXO I 2 9.pdf
ANEXOS/ANEXO I 2 9.pdf
ANEXOS/ANEXO I 2 9.pdf
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I.3. Descrición dos medios técnicos e humanos previstos para a 

xestión do programa 

I.3.1.- Persoal previsto para a xestión do programa: organigrama;   

          procedemento de contratación do equipo xestor 

A Asociación de Desenvolvemento Rural de Pontevedra e O Morrazo ten prevista a contratación directa do equipo 
humano para a xestión do programa que estará formado por xerente, técnico en desenvolvemento e administrativo.  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN PARA O PERSOAL RELACIONADO COA XESTIÓN DO PROGRAMA. 

O procedemento de contratación do persoal aterase as especificacións do convenio de colaboración que ten asinar 

a Asociación, xa recoñecida como GDR, con AGADER e, en todo caso, axustarase aos principios de concorrencia, 

igualdade, mérito, capacidade e publicidade da convocatoria.  

A Xunta Directiva do GDR elixirá unha comisión de selección do persoal formada por oito membros e á que 
invitarase a un representante de AGADER con voz e sen voto. 

Segundo estabelece a Resolución do 30 de maio de 2008 pola que se publica o Acordo do 30 de maio polo que se 
aproban as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural e para a selección e o 
recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión do programa 
LEADER Galicia 2007 - 2013, cofinanciado con FEADER e se convoca o correspondente proceso de selección , o 
procedemento selectivo desenvolverase nas seguintes fases:  

  a. proba escrita sobre cuestións relacionadas co desenvolvemento rural e o territorio 

  b. unha entrevista (cun límite máximo do 25% da puntuación máxima do proceso selectivo), 

  c. Méritos, como valoración da experiencia e formación específica en materia de desenvolvemento rural 

      (cun límite do 25% da puntuación máxima do proceso selectivo). 
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Se fose necesario, contarase con profesionais cualificados nos diversos sectores ou actividades económicas 

propias do medio rural, que constituirán unha estructura de asesoramento e apoio técnico naquelas iniciativas 

de carácter sectorial que xurdan durante o transcurso do proxecto. Este persoal poderá contratarse ben por 

contratación directa ou ben por asistencia técnica cando se trate de aspectos puntuais como servizos 

técnicos, xurídicos, laborais, fiscais e contables.  

Para reforzar a súa dimensión endóxena as probas de contratación do persoal cualificado priorizarán a 

incorporación ao equipo técnico responsable de persoas con coñecemento profundo do territorio. 

As persoas seleccionadas farán unha declaración na cal conste que non están incursas nas causas de 

incompatibilidade aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma galega, así como no caso de 

que cambien as circunstancias que poidan afectar a compatibilidade. 

O xerente ou máximo responsable técnico do programa terá dedicación exclusiva e non desempeñará cargos 

electos nos órganos do GDR. 

As tipoloxías dos postos de traballo serán as seguintes: 

•XERENCIA DO PROGRAMA LEADER. Titulación mínima: Licenciatura, enxeñería superior. 

•TÉCNICO EN DESENVOLVEMENTO. Titulación mínima: licenciatura, enxeñería superior. 

•ADMINISTRATIVO. Titulación mínima: bacharelato, FPII. 

As funcións de cada un dos membros da equipa técnica especificaranse no apartado  V.4. mais achégase un 

organigrama de funcionamento. 
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Ademais está previsto a participación na Rede de Técnicos Locais de Apoio ao GDR doutros técnicos 

municipais (medio ambiente, servizos sociais, atención á muller, mocidade,...) A súa función é ademais do 

apoio na difusión do programa,  tamén na atención personalizada aos promotores. 

Como equipo asesor de apoio á xerencia no desenvolvemento e dinamización do programa, contarase cos 

Técnicos Locais de Emprego dos Concellos e entidades asociadas ao GDR que dispoñen deste perfil na súa 

organización coma é o caso de diversas organizacións empresariais. Estes técnicos actuarán como Antenas 

Locais do programa e constituirán a Rede de Técnicos Locais de Apoio.   

A xerencia manterá reunións aló menos bimensuais coa Rede de Técnicos Locais de Apoio para avaliar a 

marcha do programa, o axuste do Plan de Difusión a preparación das convocatorias de axudas e a 

dinamización de proxectos.   

ORGANIGRAMA 

Entidades asociadas GDR Xunta Directiva 

EQUIPA TÉCNICA: 
Xerencia 

REDE TÉCNICOS LOCAIS 
DE  APOIO 

T. DINAMIZACIÓN T. ADMINISTRACIÓN 
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I.3.2.- Medios técnicos: local, medios informáticos 

A Asociación acordou estabelecer a súa sede social de xeito provisional na Casa da Cultura de Santomé de 

Piñeiro – Igrexario 26b – Santomé de Piñeiro – Marín, inda que tamén se acordou solicitar á Delegación 

Provincial da Consellaría do Medio Rural a cesión da antiga sede do Consello Regulador da Denominación de 

Orixe Rías Baixas que en breve quedará baleira logo do traslado das oficinas da Consellería de Medio Rural 

ao novo edificio en Campolongo – Pontevedra.  

A sede do Consello Regulador se atopa na parroquia pontevedresa de Salcedo e é ben coñecida no mundo 

rural porque ademais desta institución, albergou tamén o Servizo de Defensa contra Incendios Forestais, 

Sanidade Animal e outros servizos da Consellaría do Medio Rural. A Asociación poderá dispor alí de tres 

despachos independentes de aproximadamente 20 m2 cada un e unha sala de reunións. Pola súa localización 

e distribución constitúe un centro ideal para situar a unidade técnica do GDR. 

A Asociación disporá alí dos medios necesarios para a correcta xestión do programa: liña telefónica, conexión 

a internet mediante liña ADSL, ordenadores para todos os postos de traballo, con impresora - fotocopiadora, e 

impresora multifunción, cámara fotográfica, ademais do correspondente mobiliario para tres postos de 

traballo. 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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Barro Marín* 

Bueu* Moaña 

Campo Lameiro Poio   

Cangas* Ponte Caldelas 

Cotobade  Pontevedra*   

A Lama Vilaboa 
* exclusión núcleos >2000 hab. 

Segundo As Bases Reguladoras para a selección dos 

programas de desenvolvemento rural...  (base V) o 

ámbito territorial da Asociación e do programa que se 

elabore deberá ser coincidente con algunha das 

áreas de actuación definidas no Anexo 1 das 

mesmas. O ámbito territorial para o que se presenta 

este programa coincide co territorio identificado como 

GDR – 19. No Mapa dos grupos de desenvolvemento 

rural para a aplicación do programa leader de galiza 

2007-2013 elimínanse as poboacións de máis de 

2.000 habitantes non incluídas en concellos 

clasificados pola Consellería de Economía e Facenda 

como desfavorecidos (en aplicación do Plan de 

Reequilibrio Territorial). No caso do GDR-19 quedan 

excluídos os núcleos urbanos de Pontevedra, Marín, 

Bueu e Cangas.  

XUSTIFICACIÓN DO TERRITORIO ELIXIDO 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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A organización funcional do ámbito territorial elixido presenta unha estructura cohesionada cun claro 

punto de unión no concello e na cidade de Pontevedra como capital da provincia do seu mesmo nome. 

Non obstante, existen dous concellos da comarca do Morrazo, Moaña e Cangas, que pola súa situación 

na Ría de Vigo e vías de comunicación existentes están vinculados en maior medida á área 

metropolitana da cidade olívica. Sen embargo, a cohesión existente na Comarca do Morrazo que 

funciona de xeito mancomunado en moitos eidos, tira destes municipios cara o eixe neurálxico de 

Pontevedra. 

O traballo desenvolvido no período anterior polas Asociacións de Desenvolvemento Rural de Pontevedra 

e O Morrazo  nas súas respectivas comarcas consolidou os lazos entre os concellos que formaban parte 

de cada unha delas. A esta experiencia hai que incorporar tamén a organización territorial en torno ao 

Plan de Dinamización de Produto Turístico Terras de Pontevedra que, inda que inicialmente pensado 

para os cinco concellos da ADR Pontevedra, finalmente aglutina a oito dos doce concellos do novo 

territorio (Barro, Campo Lameiro, Cotobade, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra e Vilaboa). 

Ademais, os tres concellos do interior que agora se incorporan ao GDR – Campo Lameiro, Cotobade e A 

Lama - teñen relacións socioeconómicas claramente dependentes do núcleo comarcal de Pontevedra.   

Deste xeito, as dúas comarcas administrativas que inclúe este ámbito territorial - a comarca de 

Pontevedra formada por oito concellos (Pontevedra, Barro, Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa, A Lama, 

Campo Lameiro e Cotobade) e a comarca do Morrazo formada por catro concellos (Moaña, Marín, Bueu 

e Cangas) concordan con áreas funcionais e con fortes relacións intermunicipais e intercomarcais e, en 

función das súas experiencias previas se agarda conseguir en breve prazo un comportamento 

cohesionado fomentado dende a Xunta Directiva e a partires da realización de accións concretas que 

leve a cabo polo equipo técnico. 

AMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN  

A poboación total destes 12 concellos a 
finais do ano 2007 era de 203.589 
habitantes, sendo a poboación rural – a 
incluída no ámbito territorial 
anteriormente definido - de 117.776 
habitantes.  

Esta cifra representa o 12,43 % do total 
da provincia de Pontevedra e o 4,25 % do 
total de Galicia.  

Por outra parte, a superficie total dos 12 
concellos é de 764,23 km². - 758,17 km² 
excluíndo os núcleos devanditos-, o que 
representa o 16,87 % do total da 
provincia de Pontevedra e o 2,56 % do 
total de Galicia.  

A táboa anexa recolle datos do ano 2007. 

CONCELLO 

POBOACIÓN 

RURAL (hab..) 

SUP. 

RURAL DENSIDADE 

POBOACIÓN 

(hab./km²) (km²) 

BARRO 3.426 37,61 91,09 

BUEU 8.691 30,46 285,33 

CAMPO LAMEIRO 2.119 63,74 33,24 

CANGAS  18.662 37,47 498,05 

COTOBADE 4.575 134,58 33,99 

A LAMA 2.995 111,68 26,82 

MARÍN 9.093 35,41 256,79 

MOAÑA 18.587 35,05 530,3 

POIO 15.456 33,9 455,93 

PONTE CALDELAS 6.487 86,93 74,62 

PONTEVEDRA 21.670 114,49 189,27 

VILABOA 6.015 36,85 163,23 

Total  117.776 758,17 155,34 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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Concello Comarca 
Extensión Número de 

(Km2) parroquias 

A Lama Pontevedra 111,68 10 

Barro Pontevedra 37,9 6 

Campo Lameiro Pontevedra 63,74 6 

Cotobade Pontevedra 134,58 13 

Poio Pontevedra 34 5 

Ponte Caldelas Pontevedra 87 9 

Pontevedra Pontevedra 114,49 16 

Vilaboa Pontevedra 37,5 5 

Cangas Morrazo 38,79 5 

Bueu Morrazo 30,82 5 

Marín Morrazo 36,7 7 

Moaña Morrazo 35,05 4 
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O territorio do GDR 19 está situado no sudoeste de Galicia, 
na provincia de Pontevedra. Limita ao norte coas comarcas 
de, Caldas e Tabeirós - Terra de Montes ao Este coa 
provincia de Ourense; ao Sur coa Comarca de Vigo; e ao 
Oeste coa comarca de O Salnés. 

O territorio confórmano a Comarca de Pontevedra e a 
Comarca do Morrazo, presentando unha bipolaridade interior 
– costa, sendo o seu selo de identidade as Rías Baixas, inda 
que a homoxeneidade do territorio en termos xeográficos é 
notable. Montes de pendentes moderadas que teñen os seus 
cumios entre os 500 e 900 m. nas zonas máis orientais que 
alternan con vales fluviais de pendentes suaves que albergan 
os sistemas agrarios e os núcleos.  

A litoloxía é tamén uniforme. As comarcas de Pontevedra e O 
Morrazo levántanse sobre materiais graníticos que ocupan a 
meirande parte do territorio agás a corrida de gneis e xistos 
que con inclinación nordeste atravesa Poio, Bueu e Moaña 

III.1. Análise e diagnóstico 

I.1.1.- DELIMITACIÓN TERRITORIAL E MEDIO NATURAL 

SITUACIÓN XEOGRÁFICA  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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O Río Lérez estructura a Comarca de 

Pontevedra do mesmo xeito que os ríos 

Verdugo e Oitavén o fan na Ría de Vigo. 

O resto dos cursos fluviais da comarca 

poden considerarse menores inda que no 

seu conxunto percorren todas as zonas 

costeiras da península do Castrove e do 

Morrazo: son  o Río Mouro, Cancela, Covelo  

e Freixa en Poio, o Loira en Marín, o Bouzós 

en Cangas, os Ríos Miñouva e da Fraga en 

Moaña e o Río Maior, o Trasmil e o Gafos en 

Vilaboa.  

Caso aparte é o Concello de Barro que verte 

a meirande parte das súas augas ao Río 

Umia a través do Río Chaín e os pequenos 

regatos de Lourido e Santa Susana. 

ANÁLISE DO MEDIO NATURAL: hidroloxía 

As actividades humanas que alteran o réxime 
hídrico e as condicións físicas e biolóxicas 
das canles que os levan son moitas e 
variadas, por desgracia, frecuentes no noso 
territorio. 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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O territorio presenta un clima oceánico 
caracterizados por unha forte humidade e abondosas 
choivas. Temperaturas suaves, elevadas con 
respecto ao resto de Galicia debido a súa situación 
latitudinal. 

A proximidade do océano supón unha regulación do 
réxime térmico e pluviométrico nos concellos máis 
costeiros. 

A precipitacións anuais oscilan entre os 1200 mm. 
Anuais nas zonas costeiras e os 2000 no interior. 
Como norma xeral, a estación chuviosa coincide co 
período máis frío, mentres que os meses secos 
identifícanse co período máis cálido o que reduce 
considerablemente a capacidade produtiva da 
estación. Os estudos de evapotranspiración potencial 
amosan os valores máis altos nas Rías Baixas, 
mentres que se se considera a evatoptranspiración 
máxima posible os valores maiores acádanse nas 
Rías Altas pola seca estival do sur.  

As xeadas – máis abondosas no interior – afondan 
na fenda entre costa e interior reducindo a 
capacidade produtiva das zonas alonxadas da costa. 

ANÁLISE DO MEDIO NATURAL: climatoloxía 

Todo isto ven demostrar que ademais da radiación 
solar, a necesidade de auga e o factor que máis 
control exerce sobre a productividade vexetal, polo 
que a xestión deste recurso debe ser unha das liñas 
de traballo e extremar o seu coidado nas prácticas 
agrarias e forestais.  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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Inda que a vexetación potencial dominante se 
corresponde cunha carballeira densa de 
carballos cun abundante cortexo de especies 
arbóreas e arbustivas, que alternan nos vales 
con ameneiros e bidos, a vexetación actual 
dominante é o disclimax de piñeiros e eucaliptos, 
especialmente estes últimos en notable 
expansión que medra en máis dun 10 % en cada 
vaga de lumes.  

ANÁLISE DO MEDIO NATURAL: Flora 

Tamén o estado fitosanitario estase a converter 
nunha preocupación dos xestores forestais.   

O carácter invasor do eucalipto é un dos factores 
que máis contribúe na definición da paisaxe 
forestal galega mais tamén hai outras especies 
que invaden o territorio desprazando á 
vexetación autóctona inda que en moita menor 
porcentaxe: robinias, acacia negra e mimosa son 
algunhas das máis frecuentes no ámbito 
territorial do GDR 19. Por isto, a loita contra as 
invasoras é tamén unha medida de conservación 
e mellora do medio ambiente neste ámbito.  

Mais sen dúbida o principal problema de conservación do monte 
galego é o lume. Intencionados na súa meirande parte u 
provocados por neglixencia, os danos causados polos incendios 
forestais nos últimos anos no territorio do GDR 19 inda son 
visibles na actualidade. A falta de apoio á restauración forestal 
agás casos salientables coma o do Concello de Pontevedra ou o 
proxecto de restauración no monte Castrove que realiza a 
Consellería do Medio Rural, o abandono do monte polos 
propietarios particulares que inda non deron cortado a madeira 
queimada das súas propiedades, deixaron unha paisaxe marcada 
polo lume que perdura ata hoxe. É por isto que as medidas que 
promovan a xestión forestal e a loita contra o abandono han de ter 
preferencia clara no programa de desenvolvmenento rural que se 
leve a cabo.  
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No caso da fauna pódese dicir que o mesmo fenómeno 
que sufre a vexetación se traslada á fauna, en que a 
maior mobilidade desta poida contribuír dun xeito 
significativo á conservación das especies. 

ANÁLISE DO MEDIO NATURAL: Fauna 

No que respecta aos mamíferos, a comarca acolle aló 
menos ao das 62 % das especies de mamíferos de 
Galicia, algunhas tamén baixo protección como a lontra, 
algunha especie de morcego. 

Densidade reptís. Diversidade 

Densidade anfibios. Diversidade 

Hai que congratularse da presencia de elevado número de 
reptís e anfibios.  No que respecta á ictiofauna, o valor 
económico da meirande parte das especies presente tense 
constituído como a principal ameza para  a súa conservación 
de xeito que hoxe en día se atopan na relación de especies 
para cuxa conservación é necesario designar zonas de 
especial conservación da Lei 42/2007, do patrimonio natural 
e da biodiversidade dúas especies: o salmón e a lamprea.  

A caza é un recurso económico tamén ameazado pola 
sobreexplotación e necesitado de planificación e 
dinamización da súa xestión económica.  
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Dentro do territorio Pontevedra – O Morrazo inclúense espazos naturais protexidos con diversas categorías, dende 
Parque Nacional, zonas ZEPA ou Lugares de Interese Comunitario incluídos na Rede Natura 2000. A porcentaxe de 
territorio protexido – case un 7 % - queda moi lonxe da media de Galicia que se sitúa no 12 %. Por isto, considérase de 
interese potenciar no territorio a declaración de figuras de protección para zonas de alto valor ecolóxico. 

Sen dúbida os ecosistemas mariños son os grandes “protexidos” desta relación a que se lle da a máis alta protección – 
Parque Nacional na Illa de Ons dentro do ámbito de actuación do Grupo,- máis non faltan os ecosistemas fluviais (Río 
Lérez) e os montes do interior de alto valor ecolóxico. 

ANÁLISE DO MEDIO NATURAL: Os espazos naturais protexidos 
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CATEGORÍAS DOS ESPACIOS NATURAIS  PROTEXIDOS DO TERRITORIO 

Espacio Natural Concello Categoría 

Rede Natura 

2000 

Instrumento 

Data  

aprobación 

Superficie 

Protexida 

(ha) de Planificación 

1. Marítimo Terrestre Illas 

Atlánticas de Galicia 

Vigo, Bueu, Ribeira, Vilagarcía de 

Arousa 

PNAC LIC e ZEPA PORN (1999) 

PRUX en elab 

01/07/2002 2.831,31 

2. Río Lérez Campo Lameiro, Cotobade e 

Pontevedra 

ZEPN LIC PC en elaboración 02/04/2004 149,45 

3. Cabo Udra Bueu e Cangas ZEPN LIC PC en elaboración 02/04/2004 623,36 

4. Costa da Vela Cangas ZEPN LIC PC en elaboración 02/04/2004 1.418,83 

5. Serra do Cando Cotobade, Forcarei e A Lama ZEPN LIC PC en elaboración 02/04/2004 3.925,33 

6. Enseada de San Simón Moaña, Pontevedra, Redondela, 

Soutomaior e Vilaboa 

ZEPN LIC PC en elaboración 02/04/2004 1.109,14 
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O Río Lérez é, sen dúbida, un dos valores ocultos do territorio sobre o que xa se traballou no anterior programa de 
Desenvolvemento Rural ao seu paso polo Concello de Pontevedra, con actuacións de valorización e achegamento dos 
seus valores á cidadanía. O espazo protexido enríquécese cara o nacemento do río con bosques de ribeira, carballeiras 
relícticas e os brezais atlánticos e oromediterráneos, ecosistemas protexidos de alto valor paisaxístico. Mais dentro 
deste espazo conviven ameazas para a vexetación autóctona para as que é necesario establecer mecanismos de 
control, dos que serían os mais efectivos a posta en valor dos valores a protexer. Este tipo de actuacións serán 
potenciadas co programa de desenvolvemento rural. 

É ademais un espazo de alto valor piscícola e tamén por esta vía pódese conseguir a recuperación e conservación dos 
valores do río e a súa conca. 

ANÁLISE DO MEDIO NATURAL: Os espazos naturais protexidos 
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Do espazo protexido Serra do Candán e Serra do Cando, 
esta última exténdese polos Concellos de Cotobade e A Lama.  
A súa localización nunha zona máis despoboada e con menor 
presión antrópica fai deste espazo un territorio menos alterado 
onde as amezas proceden do descoñecemento dos seus 
valores  da presión económica da repoboación forestal. Os 
mesmos ecosistemas presentes no Río Lérez atopan aquí 
espazos máis amplos e paisaxes mellor conservadas ademáis 
de novas comunidades máis características de zonas do 
interior coma os brezais húmidos atlánticos de Erica tetralix e 
Erica ciliaris. A presenza do lobo é outro dos seus valores non 
sempre apreciado pola poboación que ve nel unha ameaza 
aos seus bens e incluso as súas vidas. 
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Os espazos costeiros son os máis necesitados de medidas de protección e restauración pola súa maior presión 
antrópica. Algúns, como Cabo Udra ou a Costa da Vela pola súa carencia de infraestructuras de comunicación 
conservan os valores naturais e están considerados como Lugares de Interese Comunitario. Os seus cantís e a 
vexetación característica de uceiras, as dunas móbiles  a dunas fixas fan destes espazos reservas do que noutrora foi 
característico nas Rías Baixas.  

ANÁLISE DO MEDIO NATURAL: Os humidais 
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A Enseada de San Simón, case unha lagoa litoral pola estreitura de 
Rande, é un enclave singular. A protección está outorgada ao espazo 
intermareal dominado por superficies lamacento- areeiras cubertas por 
praderías de algas. 

Sen dúbida un dos valores máis importantes deste espazo e a súa acollida 
de anátidas e outras aves migratorias na invernada. As augas da Enseada, 
en particular os espazos recónditos das Salinas do Río Ulló e as pequenas 
calas resgardadas de Larache e Deilán albergan unha poboación de máis 
de 3500 anátidas, e limícolas durante os pasos migratorios. Tamén a garza 
real a garzota e o cormorán son especies de presenza case permanente.  

O territorio conta con máis de 37 humidais repartidos maioritariamente nas área litorais máis tamén en zonas interiores 
moitas veces de orixe artificial coma o Pontillón do Castro (Verducido – Pontevedra) ou a Lagoa de Castiñeiras (Marín – 
Vilaboa). Os espazos litorais son os de maior extensión coma o Xunqueira do Alba ou mesmo a Xunqueira do Lérez 
mais no interior son moitas as pequenas laboas e brañas que merecen protección polas funcións básicas que realizan e 
polos recursos que proporcionan ademais da súa singularidade. Pódense citar entre outros Cruz do Seixo, Campo 
Xuncal ou Coto da Portela na zona interior e as Brañas do Montes Sobreira en Vilaboa. (Consultar no Anexo III. 1.1.2. 
a relación completa de humidais do territorio) 
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No territorio existen outros recursos naturais de alto valor 
ecolóxico sen figura de protección. Unha posibilidade 
para a súa protección é a promoción da figura de 
protección ben dende as entidades locais ou ben por 
particulares. A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de 
conservación da natureza, regula que os espazos 
naturais que deben considerarse merecedores dunha 
protección especial, en atención aos recursos naturais ou 
biolóxicos e aos valores que conteñan, poden 
converterse en  espazos naturais de interese local (ENIL) 
e espazos privados de interese natural (EPIN) 
iniciándose o procedemento a instancia de parte, dos 
concellos no primeiro caso, ou de particulares no 
segundo, correspondéndolle á Consellería de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible a tramitación do 
procedemento de declaración.  

Unha relación limiar dos espazos para os que é convinte 
tramitar un procedemento de protección co obxectivo de 
regular e fixar os criterios que se seguirán para a súa 
conservación achégase na Táboa 1.  

Espazo Concellos 

-Serra do Suído 

Ponte Caldelas, Cotobade, A Lama e 

Fornelos de Montes 

-Marisma de Alba 

O Concello de Pontevedra solicitou 

ENIL 

-Río dos Gafos 

O Concello de Pontevedra solicitou 

ENIL 

-Carballeiras do río Verdugo A Lama 

-Fervenza do Barosa Barro 

-Lago de Castiñeiras Moaña e Vilaboa 

-O caballal de Coiro Cangas 

-Carballeira de Famelga.  

Cotobade 
-Carballeira de Don Elías.  

 -Carballeira das Extremas.   

-Carballeira da Portela. Viascón  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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O territorio de Pontevedra – O Morrazo é, no seu 

conxunto, unha zona cunha elevada densidade 

de poboación. Mais esta cifra conxunta oculta 

unha desigualdade interna do territorio formado 

por dúas comarcas significativamente diferentes 

en distribución da poboación. Común ás dúas é o 

modelo disperso de asentamento da poboación. 

Destacan os concellos de Campo Lameiro, A 

Lama e Cotobade con valores de densidade de 

poboación que non chegan a 50 habitantes por 

km2. Por baixo do umbral de ruralidade da Lei de 

desenvolvemento rural están tamén os concellos 

e Ponte Caldelas e Barro. Estes cinco concellos 

forman o grupo que se identificará de aquí en 

diante como Pontevedra – interior por ter unhas 

características homoxéneas e diferenciadas do 

resto do territorio cunha forte influencia da costa. 

III.1. Análise e diagnóstico 

III.1.2.- ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA 

POBOACIÓN: VOLUME E DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  
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Entidades 

colectivas 

Entidades 

singulares 

Núcleos de 

poboación Diseminados 

Pontevedra 70 704 301 448 

Barro 6 37 14 23 

Campo Lameiro 6 34 8 26 

Cotobade 13 133 48 85 

Lama, A 10 117 46 113 

Poio 5 66 41 25 

Ponte Caldelas 9 38 30 8 

Pontevedra 16 217 110 110 

Vilaboa 5 62 4 58 

O Morrazo 24 220 47 175 

Bueu 6 54 12 42 

Cangas 5 53 20 33 

Marín 7 77 6 73 

Moaña 6 36 9 27 
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O conxunto do territorio gañou poboación "rural" dende 

2002 a 2007, máis nunha porcentaxe que está moi preto da 

media galega e por baixo da media provincial.  

Ao considerar un período de estudo máis amplo -1991 a 

2007- os descensos de poboación son moito máis 

significativos e afectan a un número maior de concellos. 

Así, o descenso poboacional de Ponte Caldelas – que no 

último quinquenio gaña poboación – é un dos maiores do 

territorio 17,18 % xunto cos Concellos de Cotobade e 

Campo Lameiro. Tamén o Concello de Bueu perde 

poboación neste período.  

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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CONCELLO 

POB. 

RURAL 

2007 

(habs)  

POB. 

RURAL 

2002 (habs)  

VARIACIÓN 

POBOACIÓN  

VARIACIÓN 

POBOACIÓN  

2007 - 2002 

(hab) 

2007 - 2002 

(%) 

BARRO 3.426 3.444 -18 -0,52% 

A LAMA 2.995 2.882 113 3,92% 

COTOBADE 4.575 4.629 -54 -1,17% 

CAMPO LAMEIRO 2.119 2.256 -137 -6,07% 

PONTE CALDELAS 6.487 6.292 195 3,10% 

POIO 15.456 14.394 1.062 7,38% 

PONTEVEDRA 21.670 22.380 -710 -3,17% 

VILABOA 6.015 5.756 259 4,50% 

CANGAS  18.662 17.939 723 4,03% 

BUEU 8.691 8.734 -43 -0,49% 

MARÍN 9.093 9.254 -161 -1,74% 

MOAÑA 18.587 18.079 508 2,81% 

TOTAL 12 Concellos 117.776 116.039 1.737 1,50% 

TOTAL Provincia  947.639 919.934 27.705 3,01% 

TOTAL GALICIA 2.772.533 2.737.370 35.163 1,28% 

Tendo en conta a poboación rural dos 

concellos que integran o GDR 19 – excluídos os 

núcleos urbanos de Pontevedra, Cangas, Marín 

e Bueu-, a variación da poboación no período 

2002 – 2007 foi negativa non soamente nos 

concellos do interior como cabería pensar, 

senón tamén precisamente nestes concellos 

con núcleo urbano configurado polo efecto 

arrastre do núcleo sobre o resto da poboación 

rural do territorio. A diferente oferta de servizos 

entre o ámbito rural e o urbano motiva este 

movemento migratorio engadido. 
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No total do territorio a poboación creceu nos últimos 

anos con saldos vexetativos e migratorios interanuais 

sempre positivos, aínda que os saldos migratorios 

positivos son moito maiores que os saldos 

vexetativos positivos. Ademais estes datos, por estar 

referidos á totalidade dos concellos non reflicten a 

realidade do territorio rural xa que os fenómenos 

migratorios danse maioritariamente cara os núcleos 

urbanos. 

Novamente estes datos globais enmascaran unha 

realidade moi diferente nos concellos da subcomarca 

interior de Pontevedra; nos concellos de Campo 

Lameiro, Cotobade, Barro e Ponte Caldelas a 

poboación decreceu con saldos vexetativos 

interanuais sempre negativos. Ademais, nestes 

concellos, especialmente en Campo Lameiro e 

Cotobade, os saldos migratorios son 

maioritariamente negativos.  

Como conclusión, pódese dicir que os saldos 

migratorios positivos contrarrestan nalgúns casos os 

saldos vexetativos negativos e noutros casos 

fortalecen os saldos vexetativos positivos. 

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN: SALDO VEXETATIVO e MIGRATORIO   
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Dentro do GDR 19 os concellos de Vilaboa, Marín e a A 

Lama son os que teñen un maior índice de poboación 

estranxeira que supera o 4%. Pontevedra está no 3,5% 

e Poio no 3%. En cambio Barro, Bueu, Campo Lameiro, 

Moaña, Cotobade e Ponte Caldelas rondan o 1%. 

Cangas está no 2%.  
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Ao igual que no conxunto de Galicia, no 

territorio do GDR 19 a porcentaxe de mulleres é 

maior que a porcentaxe de homes. Avaliado o 

sesgo por sexo a través da taxa de 

masculinidade, o resultado é lixeiramente 

superior á media galega e a provincial.  

Sen embargo, ao facer unha análise máis 

próximo ao territorio atópase que existe unha 

grande diferencia interna: a porcentaxe de 

mulleres é máis elevada na comarca interior de 

Pontevedra e decrece conforme nos 

achegamos á costa e máis inda na comarca do 

Morrazo.  

No que se refire a estructura de idades, nos 

concellos costeiros danse as porcentaxes máis 

elevadas de menores de 16 anos (15% aprox.) e 

nos concellos interiores as máis reducidas 

(10% aprox.). Coas porcentaxes de maiores de 

64 anos pasa o contrario, nos concellos 

costeiros son do 15-20% e nos concellos de 

interior chegan ao 30%, unha diferencia de dez 

puntos porcentuais que é moi significativa.  

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA: POR SEXO E IDADES   
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TOTAL  PONTEVEDRA INTERIOR 91,24% 

TOTAL PONTEVEDRA COSTA 94,47% 

TOTAL O MORRAZO 99,45% 
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O índice de dependencia global no último ano do que se dispoñen datos para calcular – 2006 – ten un valor 
promedio para o conxunto das zonas rurais do territorio do GDR 19 do 61 %. A diferencia entre as subzonas 
xa caracterizadas do territorio é moi salientable, de máis de 12 puntos porcentuais entre a comarca interior 
de Pontevedra e o Morrazo. Se comparamos valores individuais dos concellos nos extremos están A Lama 
(75,5%) e Cangas (52,6%).  

Os concellos costeiros teñen uns índices inferiores ao 100%, ou sexa teñen máis xente moza menor de 20 
anos que persoas maiores de 64 anos. En cambio, os concellos do interior teñen máis maiores que mozos e 
mozas. Neste senso, no ano 2006 os concellos de A Lama, Cotobade e Campo Lameiro teñen unha relación 
de 2 a 1, ou sexa teñen o dobre de maiores de 64 anos que de menores de 20 anos. Nos concellos de Ponte 
Caldelas, Barro e Vilaboa o fenómeno non é tan acusado.  

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA: DEPENDENCIA E ENVELLECEMENTO   
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Como indicadores de calidade de vida analizaranse 
indicadores relativos a variables económicas como 
os indicadores municipais de renda dos fogares e 
os declarantes por tramos de renda; tamén teranse 
en consideración aspectos relacionados coa 
vivenda como as dotacións xenéricas das vivendas 
e a tipoloxía de vivendas familiares (Ver Anexo 
III.1.2).  

O IMRF (indicador municipal de renda dos fogares) 
aumentou na Comarca de Pontevedra entre 1996 e 
2002 - último dato publicado-, situándose 
practicamente na media galega.  

Por concellos, Pontevedra viu levemente reducido 
o seu indicador, aínda que segue estando por riba 
da media xa que trátase dun dato global do 
concello incluído o núcleo urbano sen posibilidade 
de analizalo para o ámbito rural do concello e 
tamén segue sendo o concello da comarca con 
maior nivel de renda. Os demais concellos están 
por debaixo da media galega, aspecto que é máis 
acusado nos concellos de interior. Sorprende 
tamén o caso do Concello de Vilaboa no que se 
observa unha perda de valor do seu indicador 
relativo de renda. 

INDICADORES de CALIDADE de VIDA  
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CONCELLO 

IMRF 2002 IMRF  1996  

VARIACIÓN 

PORCENTUAL  

Base 100 - 

Galicia 

Base 100 - 

Galicia 

IMRF                               

(1996-2002)                                                                        

BARRO 85 80 6,25% 

A LAMA 65 65 0,00% 

COTOBADE 82 62 32,26% 

CAMPO LAMEIRO 82 57 43,86% 

PONTE CALDELAS 72 58 24,14% 

POIO 96 90 6,67% 

PONTEVEDRA 112 114 -1,75% 

VILABOA 95 102 -6,86% 

MOAÑA 99 86 15,12% 

CANGAS  93 86 8,14% 

BUEU 89 86 3,49% 

MARÍN 90 86 4,65% 

TOTAL MEDIA 

PONDERADA 12 

Concellos 99 95 3,68% 

TOTAL Provincia 

PONTEVEDRA 99 96 3,13% 

TOTAL GALICIA 100 100   
Máis información Anexo III.1.2. ou prema aquí. 
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Educación primaria; todos os concellos contan con colexios de educación primaria, facendo un total de 70 
colexios de educación primaria. 

Os concellos de Barro, Campo Lameiro e A Lama so contan cun colexio de educación primaria e Cotobade e 
Ponte Caldelas con dous. 

Educación secundaria; Os concellos de A Lama Campo Lameiro e Vilaboa non contan con institutos de 
educación secundaria. Os concellos de Barro, Cotobade, Poio e Ponte Caldelas contan cun so centro de 
educación secundaria. O total do territorio son 27 centros de educación secundaria. 

Escolas infantís e Escolas de Educación Primaria; Os termos municipais de Cotobade e A Lama son os 
únicos que non dispoñen deste servizo, aínda que está en proxecto a creación dunha galescola no termo 
municipal de Cotobade.  

Dos datos se deduce que a oferta de escolas infantís no territorio é claramente insuficiente, non habendo 
suficiente número de prazas para a demanda do territorio. 

Bibliotecas; No territorio hai documentadas a existencia de 59 bibliotecas, moitas delas ligadas a centros de 
ensino do territorio. De todas elas destaca a Biblioteca Pública de Pontevedra pola súa importancia e 
contidos e no aspecto negativo o feito de que os termos municipais de Campo Lameiro, A Lama, Ponte 
Caldelas e Vilaboa. 

Escolas de Música e Tempo Libre; Os concellos de Barro, Bueu, Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas e 
Vilaboa non dispoñen deste servizo, polo que as posibilidades lúdicas e educativas dos habitantes destes 
termos municipais, en especial a mocidade, vense moi minguadas. 

Ludotecas; Campo Lameiro, Cotobade, Barro, Bueu, A Lama, Poio e Vilaboa non dispoñen deste servizo 
para os/as nenos/as do territorio, aínda que en Bueu estase a traballar nun proxecto de ludoteca. O resto 
dos termos municipais so dispoñen dunha coa excepción de Pontevedra no que o número é superior.  

Segundo os datos pódese concluír que as posibilidades de creación deste servizo ten amplas posibilidades 
de incrementar no territorio de actuación. 

INDICADORES DE CALIDADE DE VIDA: SERVIZOS  Á POBOACIÓN 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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Centros médicos; Todos os temos municipais do territorio teñen algún tipo de servizo medico, habendo en 
total 36 centros dedicados a servizos médicos, a maioría deles públicos. Destaca pola súa importancia o 
Complexo Hospitalario de Pontevedra, aínda que a cobertura nos concellos.   

Barro, Campo Lameiro, A Lama e Ponte Caldelas so dispoñen dun centro de saúdo polo que a cobertura 
médica máis próxima que reciben os/as cidadás/áns destes temos municipais é escasa. 

Centros de día; No territorio de actuación existen un total de 10 centros de día, un por termo municipal a 
excepción de Pontevedra. Todos os servizos son prestados por empresas privadas. 

Os termos municipais de Barro, Campo Lameiro, Cotobade e A Lama non dispoñen deste servizo, polo que 
existen un importante marxe de creación deste servizo por parte do sector privado. 

Residencias da terceira idade; No territorio de actuación existen un total de 9 residencias da terceira idade, 
a maioría delas no termo municipal de Pontevedra. No termo municipal de A Lama existe un proxecto de 
creación deste servizo.  

Os termos municipais nos que non existe este servizo son Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cotobade, 
A Lama e Moaña.  

As posibilidades para o sector privado de creación deste servizo no territorio de actuación son moi amplas, 
pola escasa presenza do mesmo e o importante poboación da terceira idade presente no territorio e as 
excelentes condición climáticas das Rías Baixas incrementan o atractivo do territorio para o impulso 
inversor do sector privado. 

Tanatorios; A pesares da existencia de 12 tanatorios no territorio de actuación, os termos municipais de 
Bueu, A Lama e Vilaboa non dispoñen de ningún. Ademais, o tanatorio de Cotobade, segundo os seus 
propios propietarios, non é suficiente para cubrir a demanda do seu ámbito de actuación polo que están a 
traballar nun proxecto de ampliación e modernización do mesmo para poder facerlle fronte a demanda 
existente.   

INDICADORES DE CALIDADE DE VIDA: SERVIZOS  Á POBOACIÓN 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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Equipamento en novas tecnoloxías; A cobertura de banda larga no rural do territorio é moi deficitaria, así 
como os diferentes servizos de acceso a internet.  

Onde a situación é especialmente deficitaria é nos concellos catalogados como de Reequilibrio Territorial, 
pois nos termos municipais de Campo Lameiro, Cotobade e A Lama teñen menos de 100 liñas de banda 
larga dadas de alta no ano 2007. Ademais, os termos municipais de Barro e Ponte Caldelas teñen 248 e 333 
respectivamente liñas de banda larga dadas de alta no ano 2007.  

As liñas de banda larga dadas de alta en función da poboación no ano 2007 amosa uns rateos de unha liña 
de banda larga por cada 200 habitantes no termo municipal de Cotobade ou de case 50 habitantes en A 
Lama. En Campo Lameiro e Ponte Caldelas o rateo sitúase ó redor de unha liña por cada 20 habitantes. 

Centros de Reunión e ocio; 

En todos os termos municipais existen locais sociais ou casas da cultura; sen embargo, en xeral os 
equipamentos destes locais son moi deficitarios, en especial, en novas tecnoloxías o que de por si 
contribuiría a loitar contra a fenda dixital. 

Con respecto os auditorios so se teñen catalogados cinco no territorio de actuación, un en Campo Lameiro, 
Cangas e Poio e dous en Pontevedra. Polo que en xeral se detecta unha deficiencia importante no territorio 
deste tipo de instalación, aínda que o realmente interesante para os cidadáns é dotar de contidos e 
actividades os espazos de reunión dos que se dispoñen na actualidade. 

En todos os concellos existen instalacións deportivas, pero a deficiencias que se detectan nelas é a pouca 
especialización das mesmas e un mantemento deficitario. Destaca positivamente o Centro Deportivo do 
Pontillón ou o Centro Galego de Tecnificación Deportiva.  

Oficinas de Información Turística; Os concellos de Bueu e Vilaboa so dispoñen de servizo de información 
turística no verán. Barro, Campo Lameiro, Cotobade e A Lama.   

INDICADORES DE CALIDADE DE VIDA: SERVIZOS  Á POBOACIÓN 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Máis información Anexo III.1.2.5. ou prema aquí. 
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O tecido asociativo no territorio do GDR 19 é amplo e está 

directamente relacionado a súa actividade e número de 

entidades coa densidade de poboación, concentrándose a 

meirande parte das entidades existentes na zona costeira, 

especialmente no Morrazo.  

Os traballos preliminares de preparación do programa LEADER 

supuxeron a posta en coñecemento de todas as entidades 

asociativas da comarca das posibilidades de adhesión ao 

grupo de desenvolvemento rural a constituír no territorio. Para 

isto, en colaboración cos axentes de emprego dos concellos 

que integran o GDR 19, contactouse coas entidades asociativas 

inscritas nos correspondentes rexistros municipais. 

Existen no territorio máis de 700 entidades asociativas activas, 

sen contar usuarios de augas e comisións de festas. 

Sorprende positivamente o número de 28 entidades dedicadas 

a traballar pola igualdade de xénero xa que se trata dun 

territorio no que a carga da representación social recae 

maioritariamente no home e, en maior medida, a porcentaxe de 

homes é maior cando se analiza as composicións das Xuntas 

Directivas das entidades. Esta situación é inda máis acentuada 

nas entidades deportivas, nas que os socios son case 

exclusivamente homes agás os clubes de deportes náuticos.   

TECIDO ASOCIATIVO  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

MESAS SECTORIAIS NÚMERO  ENTIDADES  

TERCER SECTOR 26 

MOCIDADE 15 

MEDIO AMBIENTE 42 

IGUALDADE 28 

ECONOMICA E LABORAL 66 

COMUNIDADES DE MONTES 145 

AGROGANDEIRA 17 

TURISMO 12 

ASOCIACIÓNS 379 

TEATRO 9 

RELIXIOSAS 1 

MÚSICA 27 

APAS 25 

MAIORES 9 

CARÁCTER XERAL 7 

ASOC. VECIÑOS 126 

ASOC. DEPORTIVAS 71 

ASOC. CULTURAIS 104 
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As terras de Pontevedra e O Morrazo acolleron ás primeiras 
civilizacións humanas en Galicia. Dende o pasado máis remoto son 
moi numerosas as pegadas que chegaron ata nós do pasado dos 
primeiros poboadores de Galicia. O territorio está enchido de 
elementos da cultura megalítica e tamén das representacións 
artísticas que miles de anos despois deixaron os poboadores destas 
terras. A cultura castrexa dominou despois ata a chegada dos 
romanos e son moitos os montes que hoxe lembran a aquelas 
xentes. Do período histórico as pegadas se multiplican e a cultura 
relixiosa substituíu aos ídolos paganos polas diferentes imaxes do 
Deus cristián e os santos.  

Non se pretende facer aquí o que é traballo de anos e recompilar e 
avaliar os elementos do patrimonio cultural do territorio. En parte, no 
territorio da ADR PRODER II – Comarca de Pontevedra este traballo 
xa esta feito en forma de inventario de recursos turísticos que se 
achega como anexo a este programa. Tamén está feita a súa 
ampliación aos oito concellos incluídos no Plan de Dinamización 
Turística Terras de Pontevedra. Moitos son os concellos que de 
forma independente teñen desenvolvido o seu propio inventario. 

Pola contra parece interesante ao fío dun programa de 
desenvolvemento salientar aqueles elementos que polo seu estado, 
situación ou interese poden converterse en eixes de actuación do 
programa de desenvolvemento rural en relación coa conservación 
do patrimonio. 

ELEMENTOS CULTURAIS PROPIOS DO TERRITORIO 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 

MÁMOAS 

PETROGLIFOS 

CASTROS 
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Nos últimos anos realizáronse proxectos moi importantes de posta en 

valor do patrimonio arqueolóxico. Sen dúbida o máis destacable de todos 

eles é o Centro de Interpretación dos petroglifos de Campo Lameiro, mais 

tamén dende a ADR PRODER II – Comarca de Pontevedra, en 

colaboración coa Consellería de Cultura e os Concellos de Ponte 

Caldelas, Poio e Vilaboa se desenvolveron un conxunto de actuacións 

que serán incluídas na Rede Galega de Áreas Arqueolóxicas. Tamén no 

Morrazo outras actuacións semellantes se desenvolveron co obxectivo da 

posta en valor do patrimonio arqueolóxico.  

Sen dúbida estas intervencións van a espertar interese polo coñecemento 

do patrimonio antes esquecido baixo moreas de eucaliptos que estábano 

a deteriorar e converteranse en exemplos para outros moitos proxectos 

que se desenvolvan – quizais non coa mesma envergadura máis si co 

mesmo obxectivo de rescatar o patrimonio esquecido e deteriorado.  

No que respecta ao patrimonio arquitectónico a súa conservación por 

máis custosa require na maior parte dos casos da realización non 

soamente dun proxecto de recuperación senón tamén dun proxecto da 

actividade a desenvolver nese centro que garanta o seu mantemento 

posterior; ben sexa actividade produtiva ou non produtiva resulta 

imprescindible para o desenvolvemento de calquera actividade de 

recuperación do patrimonio arquitectónico. Na valoración dos proxectos 

LEADER primarase a restauración de edificacións sobre construccións ex 

novo.  

ELEMENTOS CULTURAIS PROPIOS DO TERRITORIO 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

PAZOS E CASAS SEÑORIAIS 

CASAS RECTORAIS 

MOSTEIROS 

IGREXAS 

CAPELAS 

ACUEDUCTOS 
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Moitos proxectos dos que se falan ao facer esta candidatura teñen por 

obxectivo a recuperación do patrimonio etnográfico: muíños, fontes, 

lavadoiros,... Estas actuacións de restauración do patrimonio de igual 

xeito que pasa co patrimonio arquitectónico teñen que ir vinculadas a 

actividades ben de posta en valor cultural ou ben de recuperación dos 

antigos usos como pode ser no caso dos muíños.  

Mais a cultura é tamén un conxunto de elementos inmateriais que fan o 

carácter do pobo. Estes elementos son tan variados coma as 

muiñadas, o viño ou o carácter relixioso. Esta identidade común está 

presente no territorio en múltiples manifestacións, as veces, singulares 

na zona costeira ou no interior e ás veces comúns ao conxunto do 

territorio.  

As propias festas, dende as relixiosas ás gastroetílicas son elementos 

culturais de arraigada tradición e importantes repercusións económicas 

hoxe en día.  

ELEMENTOS CULTURAIS PROPIOS DO TERRITORIO 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

CRUCEIROS E PETOS DE ÁNIMAS 

HÓRREOS 

POMBAR 

FONTES 

LAVADOIROS 

MUÍÑOS 

PATRIMONIO NATURAL 

A riqueza do territorio en elementos naturais xa se sinalou no apartado 

correspondente mais tamén xoga un papel cultural fundamental xa que 

hai unha ampla tradición de celebracións e eventos no medio natural 

froito da ampla cultura rural que inda aflora na sociedade.  

Máis información Anexo III.1.2.7. ou prema aquí. 
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Nas actividades económicas (seccións da clasificación CNAE) con maior 

número de contas de cotización (empresas) para o ano 2007, obsérvanse 

interesantes singularidades, especialmente entre os territorios de costa e 

zona de reequilibrio territorial. 

Como se observa na gráfica o maior número de empresas concéntrase na 

costa do territorio de actuación, tendo os termos municipais da zona de 

reequilibrio territorial (Barro, Campo Lameiro, A Lama, Cotobade e Ponte 

Caldelas) un número moi inferior o resto do territorio.  

A importancia da “construción” no territorio é fundamental como o demostra o 

feito de que todos os termos municipais téñena entres as tres primeiras 

actividades económicas con maior número de contas de cotización, coa 

excepción do termo municipal de Pontevedra. Ademais, é a primeira 

actividade económica dos termos municipais de Barro, Campo Lameiro, 

Cotobade, A Lama, Moaña e Poio. 

En todos os termos municipais, agás A Lama a actividade de comercialización 

e reparación de vehículos tamén se sitúa entre as tres primeiras contas de 

cotización. 

A Pesca é a primeira conta de cotización de Bueu aparece entre as tres 

primeiras en  Cangas, Moaña e Marín.  

III.1. Análise e diagnóstico 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

VOLUME DE EMPRESAS POR SECTORES DE ACTIVIDADE 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

ACTIVIDADES ECONOMICAS (SECCIÓNS DA CNAE) CON MAIOR 

Nº EMPRESAS 
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A “Industria manufactureira” aparece entre as tres 
primeiras actividades económicas, principalmente 
nos termos municipais de zona de reequilibrio 
territorial como son Barro, Campo Lameiro, A Lama e 
Ponte Caldelas, ademais de Vilaboa. 
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A segunda parte desta análise está orientada a coñecer os sectores económicos creadores de emprego nos últimos 

anos no territorio GDR 19 e as súas conclusións son as seguintes:    

•Os termos municipais do litoral posúen unha maior diversidade económica pois a media é de sete sectores de 

actividade que tiveron unha evolución positiva como creadores de emprego, mentres que os termos municipais da zona 

de reequilibrio territorial (Barro, Ponte Caldelas, Cotobade, Campo Lameiro e A Lama), tiveron unha media de 4,8 

sectores de actividade. A excepción constitúena o termo municipal de Ponte Caldelas con nove sectores de actividade 

que evolucionan positivamente como creadores de emprego.  

•No período 2005 – 2007, as actividades relacionadas co sector inmobiliario tiveron un comportamento positivo en oito 

termos municipais, especialmente no litoral, e so Cotobade e Ponte Caldelas en zona de reequilibrio territorial. 

• A actividade de comercialización e reparación de vehículos evolucionou positivamente en seis termos municipais, 

catro deles na costa e so Campo Lameiro e Ponte Caldelas na zona de reequilibrio territorial. Tamén o traballo de fogar 

e as actividades sanitarias e de servizos sociais evolucionou á alza en nove concellos. 

• A actividade industrial ten un comportamento positivo nos termos municipais de costa principalmente, coa única 

excepción do termo municipal de Barro. Hai que ter en conta que este concello está desenvolvendo solo industrial. 

• A administración pública ten un crecemento sostido como creadora de emprego (sete concellos).  

•So en Bueu se da un comportamento positivo da actividade agraria (sector primario) 

•En Barro, Cotobade, Campo Lameiro, Ponte Caldelas e Pontevedra, as actividades de transporte, almacenamento e 

comunicacións teñen un comportamento positivo como creadoras de emprego. 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

ANÁLISE DO MERCADO LABORAL POR SECTORES DE ACTIVIDADE 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

ANÁLISE DO MERCADO LABORAL POR SECTORES DE ACTIVIDADE 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Actividades económicas con 

CRECEMENTO sostido de traballadores en 

xeral ao longo dos tres últimos anos BAR CL CTB A L P C POI PVD VB BUE CAN MAR MOA 

A 
Agricultura, gandería, caza e 
silvicultura                 X       

B Pesca               X         

C Industrias extractivas               X         

D Industria manufactureira X           X     X X X 

E Produción e distribución de enerxía                 X X     

F Construción     X   X       X X X   

G Comerc., reparac. vehic. a motor,    X     X X   X X     X 

H Hostalería           X X X   X X X 

I 
Transporte, almacenamento e 
comunica X X X   X   X           

J Intermediación financeira         X   X   X   X   

K 
Actividades inmobiliarias e de aluguer, 
servizos empresar.     X   X   X X X X X X 

L Administr. pública, defensa e ss X X X     X   X   X   X 

M Educación     X   X   X           

N 
Actividades sanitarias e servizos 
sociais       X X X X X   X X X 

O Outras activid. sociais e de serv.          X           X   

P persoal doméstico no fogar X   X X X X X     X X X 
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Logo de estudar a oferta de emprego no 

territorio, un enfoque diferente ao mercado de 

traballo é o da demanda. 

No período de estudo 1991 – 2001, obsérvase o 

seguinte: 

☼En todos os concellos aumenta o número de 

persoas activas da economía, coa excepción de 

Campo Lameiro, A Lama e Ponte Caldelas. 

☼No ano 2001 o territorio do litoral é o que ten 

as taxas máis altas, moi superiores ós dos 

termos municipais pertencentes a zona de 

reequilibrio territorial. A excepción é o termo 

municipal de Barro cunha taxa superior ó 50%. 

☼Os termos municipais nos que diminúe a 

porcentaxe de persoas dispostas a traballar son 

Campo Lameiro, A Lama e Ponte Caldelas, que 

ademais son os termos municipais coas taxas 

máis baixas xunto con Cotobade, estando todos 

eles en zona de reequilibrio territorial. 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

ANÁLISE DA TAXA DE ACTIVIDADE 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

TAXAS ACTIVIDADE TOTAIS 1991 - 2001
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☼No período 1991 - 2001 e na totalidade dos 

termos municipais a taxa de actividade 

masculina é moi superior a feminina, sendo 

superior na media comarcal no 2001 en torno 

ó 50% á taxa feminina. 

☼En todos os termos municipais diminúe en 

porcentaxe o número de homes dispostos a 

traballar, coa excepción dos termos 

municipais de Barro e Cangas. 

☼En todos os termos municipais aumenta en 

porcentaxe o número de mulleres dispostas a 

traballar coa excepción dos termos municipais 

de Campo Lameiro e A Lama. Aínda que 

ningún se achega o 50%. 

☼A incorporación da muller o mercado laboral 

é aínda baixa, en especial na zona de 

reequilibrio territorial como o demostra que as 

taxas de actividade feminina máis baixas, no 

período 1991 - 2001, son as dos termos 

municipais de Bueu, Campo Lameiro, 

Cotobade, A Lama e Ponte Caldelas. 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

EVOLUCIÓN DA TAXA DE ACTIVIDADE POR SEXOS 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

TAXAS ACTIVIDADE POR SEXOS 1991 - 2001
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Coa análise das actividades económicas obtense unha 

visión máis concreta do mercado laboral do territorio de 

actuación, e  se confirman as diferenzas observadas entre 

os territorios de costa e os termos municipais en zona de 

reequilibrio territorial: 

O dato de Pontevedra é case de 35.000 traballadores, ao 

incluír o núcleo urbano que eleva, en grande medida, a 

media do territorio de actuación. 

En todo o territorio a construcción aparece entre os tres 

primeiros valores como creadora de emprego, feito a 

valorar pola enorme crise do sector  

En todos os concellos do litoral a pesca aparece entre os 

tres primeiros valores como creadora de emprego, a 

excepción de Vilaboa . 

A Industria manufactureira aparece entre os tres primeiros 

valores como creadora de emprego en oito dos termos 

municipais e, na maioría deles, no primeiro posto. 

A agricultura, gandería, caza e silvicultura aparece entres 

as tres actividades máis empregadoras en Campo Lameiro, 

A Lama e Cotobade onde aparece no primeiro posto. En 

Barro e Ponte Caldelas sitúase no cuarto posto.  

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES ECONÓMICAS XERADORAS DE EMPREGO 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

ACTIVIDADES ECONOMICAS (SECCIÓNS DA CNAE) CON MAIOR Nº 

TRABALLADORES
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Tendo en conta as tres primeiras actividades económicas con 

maior número de traballadores obsérvanse que a media comarcal 

das tres primeiras contas de cotización é superior ao 60% o que 

indica a excesiva dependencia para a creación de emprego de 

reducidos sectores económicos. Unicamente Pontevedra non 

chega ao 50 % do total mentres que Barro e A Lama teñan as 

situacións máis extremas de dependencia. 
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O estudo da taxa de ocupación para o período 

1991 – 2001 reflicte interesantes diferenzas 

entre concellos e entre homes e mulleres. 

- En todos os termos municipais, e no período 

1991 – 2001, incrementa o número de persoas 

ocupadas con respecto a poboación en idade 

legal para traballar, coa excepción dos termos 

municipais A Lama e Campo Lameiro. 

-Os termos municipais de interior teñen as 

taxas máis baixas de persoas ocupadas 

respecto a poboación en idade legal para 

traballar, coa excepción do termo municipal de 

Barro que xunto co termo municipal de Poio 

son os únicos que no ano 2001 superan o valor 

50%. 

 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

ANÁLISE DA OCUPACIÓN 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

TAXAS OCUPACIÓN TOTAIS 1991 - 2001
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TAXA OCUPACIÓN 1991 TAXA OCUPACIÓN 2001

As porcentaxes de mulleres ocupadas son moi inferiores ás 

porcentaxes de ocupados masculinas en todos os termos 

municipais no período 1991 -2001. 

As taxas masculinas de ocupación no ano 2001 máis baixas 

corresponden os termos municipais de Campo Lameiro, 

Cotobade, A Lama e Ponte Caldelas. 
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O primeiro dato significativo da análise 

do desemprego é que o paro rexistrado 

afecta en maior número ás mulleres en 

todos e cada un dos termos municipais 

do territorio de actuación. O número total 

de persoas paradas en xullo do 2008 é 

11.774 persoas, e delas 7.096 son 

mulleres. 

A observación da evolución do número 

de parados rexistrados no último ano 

(xullo 2007 – xullo 2008) mostra un 

incremento do paro rexistrado no 

territorio, pero con matices: 

Afecta, en porcentaxe, con máis forza ós 

termos municipais da zona de 

reequilibrio territorial, así como ós 

homes en relación coas mulleres. Neste 

senso é importante destacar que as 

mulleres parten dunha situación 

cuantitativa moito peor que os homes. 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

ANÁLISE DO DESEMPREGO 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Nos termos municipais de Barro, Campo Lameiro, Marín e Poio o 

número de mulleres paradas diminuíu lixeiramente pero esta evolución 

non é suficiente para contrarrestar o incremento masculino do paro. 

PARO REXISTRADO XULLO 2008 
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No que respecto ós parados rexistrados 

menores de 25 anos teñen máis 

dificultades para atopar traballo os 

homes que as mulleres, en 

consonancia coa media galega . 

O paro rexistrado no resto de idades a 

tendencia muda radicalmente, pasando 

a ser as mulleres o colectivo de maior 

peso. En xeral os termos municipais do 

territorio manteñen a tendencia galega, 

aínda que destacan Bueu, Cangas, 

Moaña, Marín e Ponte Caldelas polo 

maior número de mulleres maiores de 

25 anos no paro rexistrado. 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

ANÁLISE DO DESEMPREGO POR IDADES 
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PARO REXISTRADO < 25 ANOS XULLO 2008

0%

50%

100%

B
A
R
R
O

B
U
E
U

C
A
M
P
O
 L

A
M
E
IR

O

C
A
N
G
A
S
 

C
O
TO

B
A
D
E

A
 L

A
M
A

M
A
R
IN

M
O
A
Ñ
A

P
O
IO

P
O
N
T
E
 C

A
LD

E
LA

S

P
O
N
T
E
V
E
D
R
A

V
IL

A
B
O
A

G
A
LI
C
IA

T
O
T
A
L
 G

D
R
 1
9

% Homes s/ total % Mulleres s/ total



III. Programa de Desenvolvemento do territorio  52 

A análise do paro rexistrado por sectores de 

actividade mostra que: 

Un maior número de persoas esta desempregada 

no sector servizos, estando A Lama, Marín, Poio e 

Pontevedra por riba da media galega e Barro e 

Vilaboa moi por baixo da media do pais. 

Todos os termos municipais están por riba da 

media galega no paro rexistrado da agricultura e 

gandería, en especial Bueu, Cangas e Marín. 

O paro rexistrado na industria é menor en todo o 

territorio á media galega, coa excepción dos termos 

municipais de Vilaboa e Moaña. 

Os termos municipais da zona de reequilibrio 

territorial como son Barro, Cotobade, Campo 

Lameiro, A Lama e Ponte Caldelas e os termos 

municipais de Poio e Vilaboa están por riba da 

media galega no paro rexistrado na construcción, 

mostrando que estes termos municipais vense 

máis afectados que outros pola crise que nestes 

momentos está a sufrir o sector da construcción. 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

ANÁLISE DO DESEMPREGO POR SECTORES DE ACTIVIDADE 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

% PARO REXISTRADO POR SECTORES ACTIVIDADE XULLO 2008
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AGRICULTURA GANDERÍA INDUSTRIA CONSTRUCIÓN SERVIZOS SEN EMPREGO ANTERIOR

Na observación do paro rexistrado por sectores de actividade no período 

xullo 2007 – xullo 2008 destaca o sector da construcción, con once dos 

doce termos municipais con incrementos do paro rexistrado superiores o 

45%. Ao mesmo tempo, o sector servizos incrementa o número de 

desempregados en todo o territorio.  
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No territorio de actuación do GDR 19 obsérvanse dous espazos xeográficos moi definidos no que o mercado 
laboral atinxe: 

Zona de Reequilibrio Territorial (Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama e Ponte Caldelas)  

☼ O mercado laboral, en termos xerais, é moi dependente poucos e pequenos sectores económicos, 
en especial a Construcción e o “Comerc., reparac. vehic. a motor, motocicl. e art.persoal”, sendo 
menor a presenza industrial.  

☼ O mercado laboral é menor e as taxas de ocupación e actividade son menores que na costa e que 
Galicia. 

☼ Por último a participación da muller no mercado laboral é moi feble, con escasa participación e 
dificultades para atopar traballo, sendo as actividades máis contratadas as de menor cualificación.  

Zona de costa (Cangas, Moaña, Marín, Poio, Pontevedra e Vilaboa) 

☼ O mercado laboral é maior e máis variado en termos xerais. Ós sector da construcción e da 
comercialización e reparación de vehículos súmase o da Pesca e a Industria Manufactureira como motores 
da economía. 

☼ A participación da muller no mercado laboral tamén é feble, aínda que sensiblemente maior a Zona de 
Reequilibrio Territorial. As dificultades para atopar traballo por parte das mulleres e a escasa participación 
das mesmas, sendo as actividades máis contratadas as de menor cualificación.  

☼ O territorio de actuación ten en común unha evolución no último ano do mercado laboral negativa, na que 
o paro rexistrado e as taxas de desemprego son maiores que ós valores de Galicia. 

III.1.3.- MERCADO DE TRABALLO 

CONCLUSIÓNS 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Máis información Anexo III.1.3. ou prema aquí. 
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A transformación vivida pola sociedade rural e, especialmente, a agraria en Galicia dende a incorporación de España á 

Unión Europea causou unha fonda transformación do ámbito rural no territorio do GDR – 19. O sector primario caeu 

dende entón nun estado de recesión en todo o territorio, do que se pode dicir que chegou ao fondo. Analizaranse os 

diferentes indicadores que amosan esta situación.  

En xeral o sector primario nos últimos anos descendeu en número de empregados en favor do terciario. 

III.1. Análise e diagnóstico 

III.1.4.- ANÁLISE SECTORIAL 

SECTOR PRIMARIO 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

A distribución municipal de usos do solo indica que a maior 

parte da superficie do territorio está destinada a usos forestais: 

a superficie agraria útil (SAU) coincide coa media provincial 

(14,7 %). O concello cunha maior porcentaxe de superficie 

adicada á agricultura resulta ser Poio (32%), mentres que A 

Lama é o concello que presenta menor SAU con solamente o 

5,5%. 

A superficie forestal, supón o 74 % da superficie total do 

territorio do GDR 19 o que pon de manifesto a importancia do 

sector forestal na socieconomía do territorio tal e como se verá 

no apartado do sector forestal. 
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Sen embargo, segundo datos 

inéditos do Sistema de 

Información Territorial de Galicia 

(SITGA) esta situación cambiou 

co paso do tempo e 

actualmente é Barro o Concello 

que presenta unha maior SAU 

con respecto a superficie total 

do Concello. Séguenlle moi de 

preto os concellos de Bueu e 

Cangas. Hai que ter en conta 

que Barro é o único concello do 

territorio con Denominación de 

Orixe Rías Baixas, polo que, 

este incremento posiblemente 

sexa debido a que aumentou a 

superficie dedicada ao viñedo, 

que representa o 20% da 

superficie de viñedo no total do 

territorio.  

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Concello SAU 

Forestal 

desarborizado 

Forestal 

arborizado 

Forestal 

Total 

% 

SAU/SUP 

TOTAL 

BARRO 738 79 2.654 2.733 19 

CAMPO LAMEIRO 1.539 830 4.700 5.530 24 

COTOBADE 724 3808 6.609 10.417 5 

A LAMA 489 5.145 3.141 8.286 4 

POIO 1.126 91 2.305 2.396 33 

PONTE CALDELAS 2.563 1.900 4.808 6.708 29 

PONTEVEDRA 713 452 6.980 7.432 6 

VILABOA 713 178 2.463 2.641 19 

COMARCA PONTEVEDRA 8.605 12.483 33.660 46.143 14 

BUEU 548 500 1.525 2.025 18 

CANGAS 663 560 1.686 2.246 17 

MARÍN 374 205 2.247 2.452 10 

MOAÑA 358 341 2.177 2.518 10 

O MORRAZO 1.943 1.606 7.635 9.241 14 

TOTAL GDR 19 10.548 14.089 41.295 55.384 14 
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Na Comarca de Pontevedra predominan as 

terras dedicadas a produción de prados, 

pasteiras e pasteiros arbustivos, 

relacionadas cun menor esforzo e 

dedicación de traballo. Sen embargo, no 

Morrazo predominan, con respecto a 

Comarca de Pontevedra, as terras adicadas 

a cultivos leñosos seguido de cultivos 

herbáceos. 

Respecto a distribución dos principais 

grupos de cultivos por comarcas, cómpre 

subliñar o peso do viñedo que conta con 

máis do 40% de superficie en cada unha 

das comarcas, debido á tradición colleiteira 

que hai no territorio. O seguinte grupo de 

cultivo que destaca é o de cereais gran, 

formado por trigo, centeo e millo gran, 

seguido do grupo de froiteiras e tubérculos, 

tendo en conta que neste último grupo 

unicamente está representado pola pataca. 

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS 

% Superficie por grupos de cultivo respecto ao total de cada comarca
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Comarca de Pontevedra O Morrazo

Os cultivos forraxeiros son o sexto grupo de cultivo en importancia e 

inclúe ao millo forraxeiro e a pradeira; ambos cultivos son totalmente 

adicados ao autoconsumo ou reemprego. Por último están as 

leguminosas gran, principalmente feixón seco e, finalmente, o 

castiñeiro. 
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O número total de explotacións 

no territorio do GDR 19 é 11.278 

a práctica totalidade delas, agás 

os montes veciñais teñen unha 

superficie inferior ás 5 ha., o 

que pon de manifesto o 

minifundismo que caracteriza o 

territorio. 

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Número de explotacións agrícolas segundo superficie total  

  

Explotacións 

con terras 

>=0,1 a 

<5 >=5 a <10 

>=10 a 

<20 

>=20 a 

<50 >=50 

Barro 746 702 35 2 2 5 

Campo Lameiro 479 423 21 4 6 25 

Cotobade 798 767 18 1 0 12 

Lama, A 887 846 29 1 1 10 

Ponte Caldelas 1174 1127 17 0 2 28 

Poio 567 560 2 0 0 5 

Pontevedra 2758 2729 8 3 2 16 

Vilaboa 650 641 4 0 0 5 

Bueu 824 811 8 1 1 3 

Cangas 779 772 3 0 0 4 

Marín 922 892 25 1 1 3 

Moaña 694 691 0 0 0 3 

Banco de terras  

De todo o territorio o único 

concello que ten parcelas 

incluídas no Banco de Terras de 

Galicia, ata o de agora, é 

Cotobade. Son un total de 12 

parcelas situadas na parroquia 

de Viascón;  suman un total de 

10.220 m2. Isto reflicte o escaso 

movemento de terras no 

territorio con fins agrarios. 
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Desde sempre, e como consecuencia 

lóxica das condicións naturais de clima e 

chan, a gandería tivo unha gran 

incidencia, tanto económica como social, 

en Galicia, cun claro predomino sobre a 

agricultura. Isto vese tanto na utilización 

das superficies produtivas polas dúas 

actividades, como polos resultados 

económicos de cada unha delas.  

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Ó estudar as especies por concello, os 

concellos do interior do territorio, 

concretamente A lama e Cotobade, son 

os que contan cun maior número de 

ovinos, representando o 24,1% e 22,5%, 

respectivamente. Nos ovinos e caprinos 

o concello que destaca é Ponte 

Caldelas, contando có 4,5% no caso dos 

ovellas e o 23,1% no das cabras.  

SECTOR GANDEIRO: USOS DO SOLO 

Unidades gandeiras de cada especie por concellos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B
ov

in
os

O
vi
no

s

C
apr

in
os

P
or

ci
no

s

E
qu

in
os

A
ve

s

C
oel

la
s 
na

is

Vilaboa

Pontevedra

Ponte Caldelas

Poio

Moaña

Marín

Lama, A

Cotobade

Cangas

Campo Lameiro

Bueu

Barro

No porcino, Barro cun 17,8% é o concello que destaca. Na especie equina, 

A Lama é o concello que máis sobresae cun 34,5%. Pontevedra destaca 

nas explotacións de polos, xa que conta co 75% das u g. do territorio. Por 

último, nas coellas nais Moaña conta co 39,7% das existentes no territorio, 

segundo o Censo Agrario do 99. 
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Analizando os datos recollidos no Anuario 

de Estatística Agrario do 2004 do número 

de explotación de gando bovino e o 

número de vacas por concello, vemos 

que o Concello de A Lama segue sendo o 

que conta con máis número total de 

vacas, seguido de Cotobade. Ponte 

Caldelas e Campo Lameiro son os 

seguintes concellos con maior número de 

vacas por explotación, aínda que xa moi 

alonxado da media provincial. No resto 

dos concellos o escaso número de vacas 

por explotación pon de manifesto unha 

gandería familiar, nas que o que 

predomina é o autoconsumo. O que 

tamén se pode extraer destes datos é 

que en todo o territorio hai un claro 

predominio do vacún de carne con 

respecto ao de leite 

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

SECTOR GANDEIRO: BOVINOS 

  

Nº de explotacións Nº de vacas 

Vacas por 

explotación 

Explotac. 

de vacún 

Explotac. 

con vacas 

Vacas de 

leite 

Vacas 

carne 

Total 

vacas 

Barro 123 48 23 38 61 1,3 

Campo Lameiro 192 163 96 215 311 1,9 

Cotobade 300 256 149 564 713 2,8 

Lama, A 144 137 46 1018 1064 7,8 

Ponte Caldelas 154 101 23 260 283 2,8 

Poio 115 11 4 8 12 1,1 

Pontevedra 562 182 73 177 250 1,4 

Vilaboa 177 55 24 53 77 1,4 

Bueu 57 4 1 3 4 1 

Cangas 22 2 1 1 2 1 

Marín 259 34 24 22 46 1,4 

Provincia 

Pontevedra 15.528 9.970 48.277 19.980 68.257 6,8 
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De xeito xeral pódese afirmar que o número de explotacións e tamén de bovinos aumenta ata o ano 2003 para despois 

diminuír ou manterse igual en todos os concellos, o que reflexa a tendencia á desaparición da gandería familiar en favor 

de explotacións de maior tamaño e maior rendibilidade. 

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

SECTOR GANDEIRO: BOVINOS 

SECTOR GANDEIRO: PORCINO 
  

Prazas de 

reprodutoras 

Prazas de 

cebo 

Barro 110 20 

Campo Lameiro 130 0 

Cotobade 0 0 

Lama, A 0 0 

Ponte Caldelas 0 0 

Poio 130 0 

Pontevedra 0 0 

Vilaboa 75 0 

Bueu 0 0 

Cangas 0 0 

Moaña 0 0 

En canto ao sector porcino, tal que como se acaba de ver nos datos do 

censo Agrario do 99, Barro é o concello que destaca neste sector, o cal se 

conforma cos datos recollidos na seguinte táboa pertencentes ao AEA 

2004. No resto dos concellos, salvo en Campo Lameiro, Poio e Vilaboa, a 

presenza é nula, se ben hai que destacar que estes datos corresponden á 

distribución de prazas do sector industrial e non se inclúen aquí as prazas 

do sector familiar. 
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Neste apartado estúdiase a evolución do número de traballadores en empresas con actividade económica agrogandeira 

e tamén se realiza unha clasificación das industrias agroalimentarias por concellos  

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

ANÁLISE ECONÓMICA DO SECTOR AGROGANDEIRO 

TRABALLADORES DO SECTOR AGRARIO 

Hai unha tendencia a diminución do número de traballadores neste sector 

en todos os concellos co paso do tempo.  

EMPRESA DA INDUSTRIA PRODUTOS 
AGROALIMENTARIOS. 

O 38% das empresas de industrias de produtos alimenticios e bebidas se 

concentra en Pontevedra, seguido dos concellos de Marín, Cangas e 

Moaña cun 12%, 11% e 10% respectivamente. 

Destaca o número de empresas de fabricación de outros produtos 

alimenticios, seguido polo de elaboración e conservación de peixes e 

produtos a base de peixe, moi presentes no Morrazo onde o sector 

pesqueiro ten maior importancia. 

PRODUTOS GALEGOS DE 
CALIDADE 

☼Denominación de Orixe Rías 
Baixas 

☼Denominación Xeográfica de 
Augardente e Licores Tradicionais 
de Galicia. 

☼Indicación Xeográfica Protexida 
Mel de Galicia 

☼Indicación Xeográfica Protexida 
"Ternera Gallega“ 

☼Agricultura Ecolóxica de Galicia  
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III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

SECTOR FORESTAL: Distribución de superficie 

No territorio do GDR 19 a situación 

é moi parecida a do total de 

Galicia, cóntase con 55.382 ha de 

superficie forestal, das que 9.241 

pertencen ao Morrazo e as 46.143 

restantes á Comarca de 

Pontevedra. 

Segundo os datos do AEA 2004 

recollidos nos seguintes gráficos, A 

Lama é o Concello que presenta 

unha porcentaxe máis alta de 

superficie forestal con respecto á 

total dos concellos, aínda que hai 

que ter en conta que máis da 

metade de esta superficie está 

desarborizada. 

Porcentaxe de superficie forestal respecto ao

total de cada concello

PONTE CALDELAS 

72,36%

POIO 68,03%

MOAÑA 87,55%

MARÍN 86,77% COTOBADE 93,50%

CANGAS 77,21%

CAMPO LAMEIRO 

78,23%

BUEU 78,70%

BARRO 78,74%PONTEVEDRA 

91,25%

VILABOA 78,74% A LAMA 94,43%
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Inda que tende a relacionarse a  superficie desarborizada con superficie inculta, a realidade que ás veces é así, 

noutras se corresponden as zonas de maior humidade con zonas que se manteñen rasas para albergar e subministrar 

alimento á cabaña gandeira.  

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

SECTOR FORESTAL: Distribución de superficie 

Porcentaxe de superficie forestal desarboraizada e arborizada

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

BA
R
R
O

BU
E
U

C
AM

P
O
 L

AM
EIR

O

C
AN

G
AS

C
O

TO
BAD

E

LA
M

A

M
A
RÍN

M
O

AÑ
A

PO
IO

PO
N
TE C

ALD
E
LA

S

PO
N
TEVE

DR
A

VIL
ABO

A

Forestal desarborizado Forestal arborizado



III. Programa de Desenvolvemento do territorio  64 

Unha das características do monte 

galego é que a propiedade é 

maioritariamente privada, e en torno ao 

30% dos terreos forestais son montes 

veciñais en man común (MVMC) e tan 

só o 2% pertencen a entes públicos 

(Xunta de Galicia. O Monte en cifras).  

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

SECTOR FORESTAL: Réxime e estructura da propiedade forestal 

Concello 

Monte privado Montes veciñais 

ha % ha % 

Barro 1.227,50 32,6 1310,5 34,84 

Campo Lameiro 1.706,40 26,8 3648,8 57,25 

Cotobade 3.469,30 25,8 7851,9 58,34 

Lama, A 2.634,50 23,6 7734,2 69,25 

Ponte Caldelas 2.941,10 33,8 4212,2 48,46 

Poio 851,7 25,1 1274,7 37,6 

Pontevedra 3.855,30 32,6 2814,5 23,8 

Vilaboa 1.292,60 35,1 1142,6 31,01 

Bueu 1.574,40 59,7 0,8 0,03 

Cangas 1.358,10 35,7 890 23,41 

Marín 1.037,40 28,5 1079,4 29,62 

Moaña 779,7 22,2 1576,2 44,97 

Total 22.728,00   33.535,80   

APROVEITAMENTOS 
FORESTAIS 

A produción de madeira é a principal 

achega do sector forestal. No tocante aos 

montes particulares debido a súa escasa 

superficie media, a explotación da madeira 

é levada por pequenas empresas que logo 

venden o produto ás grandes fábricas de 

taboleiro (FINSA, TAFISA, ENCE) ou a 

serradoiros. 
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En Pontevedra se concentra o 35% de industrias da madeira e da cortiza, seguido de Cangas có 10% e o 8% en 

Marín, Moaña, Poio e Ponte Caldelas. Pola contra, o Concello de A lama non conta con ningunha empresa relacionada 

con este sector, a pesar de que é o Concello que conta cunha maior superficie forestal. 

III.1.4.1. Sector Primario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

SECTOR FORESTAL: EMPRESAS DO SECTOR 

Nº empresas de Industrias da madeira e da cortiza
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O gran desenvolvemento industrial das 

Rías Baixas prodúcese ao redor de Vigo, 

onde se concentran a maior parte das 

actividades industriais relacionadas 

principalmente coa transformación de 

produtos metálicos, construcción de 

barcos, empresas conserveiras, 

empresas de conxelados, etc., quedando 

relegado a un segundo plano o área de 

Pontevedra, onde os sectores de maior 

relevancia son a construcción xunto coa 

industria forestal. 

Como xa se vúi na análise do mercado de 

traballo, pódese afirmar que a 

construcción é a actividade que máis 

destaca representando o 71% no 

conxunto dos concellos, seguida da 

industria manufactureira representando o 

29%. 

III.1.4.2. Sector Secundario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 
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Distribución de actividades do sector secundario no 2007

Construcción
Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga
Industria manufactureira
Industrias extractivas
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Ademais da primeira fase do polígono do 

Campillo, xa consolidado, existen na 

comarca proxectos para outros polígonos 

industriais. 

III.1.4.2. Sector Secundario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

POLÍGONOS INDUSTRIAIS 

En Bueu aparece o de Castiñeiras que 

ten unha superficie total de 59.164 m2 e 

11 parcelas. En Cangas hai un en trámite 

en colaboración coa Zona Franca de Vigo 

denominado Parque Empresarial e 

Industrial do Morrazo e conta con 

1.402.920 m2. En Campo Lameiro o 

polígono industrial A Facha-Redonde ten 

107.682 m2. No Concello de Ponte 

Caldelas o polígono A Reigosa conta 

cunha superficie total de 493.096 m2 e no 

Concello de Pontevedra hai dous 

polígonos industriais, o do Campiño con  

343.291 m2 e o da Granxa do Bao con 

50.600 m2. 
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O sector terciario está composto por un total de 12.976  empresas (IGE 2007), que representan o 79,7% do total da 

actividade empresarial da zona. É polo tanto, o sector económico máis representativo do territorio. 

III.1.4.3. Sector Terciario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Porcentaxe de actividades terciarias por concellos no 2007

Ponte Caldelas 

2,20%

Pontevedra 52,91%

Vilaboa 2,45%

Barro 1,25%

Campo Lameiro 

0,59%

Cangas 11,04%

Poio 6,33%

Moaña 6,92%

Marín 10,10%

Lama, A 0,58%

Cotobade 0,92%

Bueu 4,72%
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III.1.4.3. Sector Terciario 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 
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Distribución de actividades do sector terciario no 2007

O Outras actividades sociais e de servicios prestados á comunidade; servicios persoais

N Actividades sanitarias e veterinarias, servicios sociais

M Educación

K Actividades inmobiliarias e de alugueiro; servicios empresariais

J Intermediación f inanceira

I Transporte, almacenamento e comunicacións

H Hostalería

G Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores e artigos persoais e de uso doméstico

O número de actividades comerciais 

minoristas rexistradas no territorio 

de estudio superan ás actividades 

maioristas, e supoñen o 86% do 

total do sector. 

Tal e como se pode observar na 

táboa anterior, dentro das 

actividades maioristas, destaca 

sobre as demais o comercio de 

materias primas agrarias, de 

alimentación, bebidas e tabaco, cun 

6% con respecto ao comercio total. 

Outro comercio ao por maior 

interindustrial é a actividade 

maiorista en importancia cun 3%. 

Máis información Anexo III.1.4. ou prema aquí. 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

III.1.5. INDICADORES CONXUNTOS DO TERRITORIO 
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VARIACIÓN DA POBOACIÓN NO ÚLTIMO DECENIO: 2,51 % 

INDICADOR MUNICIPAL DE RENDA DOS FOGARES: 95 

ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO: 19, 28 % 

DENSIDADE DE POBOACIÓN:  154 hab./km2. 

PESO DO EMPREGO AGRARIO NO EMPREGO TOTAL: 1,74 % 

PORCENTAXE SUPERFICIE EN ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS: 6,8 % 

PORCENTAXE SUPERFICIE EN ZONAS DE MONTAÑA OU OUTRAS DESF: 57,31 
% 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

III.2. Determinación de debilidades e potencialidades 

POBOACIÓN E SERVIZOS  

• Falla de ordenación do territorio a nivel local e comarcal que frea 
o desenvolvemento económico. 

• Influenza das vías de comunicación no desenvolvemento do 
territorio. Deficiencias graves do transporte público. 

• Necesidade de mellora /crear infraestructuras e servizos das 
TIC e dinamización da sociedade da información. 

• Alteración da dinámica demográfica: forte envellecemento da 
poboación, especialmente na comarca interior e, paralelamente, 
significativas taxas migratorias: da poboación do interior cara a 
costa e núcleos principais de poboación e idéntica inmigración. 

• Falta de formación e organización cara ao asociacionismo e, 
escasa visibilización da muller nas entidades.  

• Mulleres xoves con maior nivel formativo que non atopan 
traballo nin servizos para a conciliación laboral e familiar.  

• Reducidas infraestructuras para actividades culturais e sociais. 
Necesidade de instalacións onde celebrar actividades en rede. 

• Necesidade de coordinar e profesionalizar os servizos sociais  

• Dificultade de integración de núcleos e colectivos en risco de 
exclusión social.  

• Necesidade de mellorar en accesibilidade universal. 

POBOACIÓN E SERVIZOS  

 

☼ Poboación xove e dinámica na costa. 

☼ Fortaleza do asociacionismo na comarca 
costeira que pode contribuír a dinamizar a 
zona interior. 

☼ Tecido asociativo forte no ámbito da 
dependencia que ofrece servizos de 
urxencia. 

☼ Valoración e respecto aos recursos e a 
cultura local. 



DEBILIDADES                                                   POTENCIALIDADES 

III. Programa de Desenvolvemento do territorio      72 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

III.2. Determinación de debilidades e potencialidades 

ECONOMÍA RURAL 
• Falla de formación orientada ao 

aproveitamento dos recursos locais. 
Necesidade de apostar por formación 
profesional regulada ou homologada. 

• Falla dun tecido empresarial estructurado e 
formado; falta de cultura empresarial e 
emprego de calidade. 

• Perda de tradicións artesanais e falla de 
coñecemento das novas artesanías. 

• Falla de organización e coordinación da 
xestión turística. Escaseza de prazas 
hoteleiras de calidade. 

• Proxectos de restauración do patrimonio ou 
ambiental con escasa xestión integral. 

ECONOMÍA RURAL 
☼ Localización na zona máis dinámica de Galicia: 

Eixo Atlántico. 

☼ Proximidade de aeroportos e instalacións 
portuarias, en especial, o Porto de Marín.  

☼ Próxima apertura de polígonos empresariais na 
comarca interior  

☼ Bonanza no sector da construcción naval. 

☼ Riqueza gastronómica e de restauradores de 
alta calidade. 

☼ Auxe das actividades lúdicas, culturais e 
deportivas ligadas ao sector náutico e mariño. 

☼ Rede de aloxamentos de turismo rural no 
territorio e Rede Comarcal de Sendeiros. 

☼ Plan de Dinamización de Produto turístico en 
gran parte do territorio. 

☼ Avance en implantación de sistemas de calidade 
turísticos oficiais 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

III.2. Determinación de debilidades e potencialidades 

AGRARIO E FORESTAL 
• Forte presión urbanística que altera a 

distribución tradicional dos usos do solo 
nos concellos costeiros. 

• Rexeitamento cultural ao traballo no sector 
primario (agricultura, forestal e pesca). 

• Falta de rendibilidade das explotacións 
agrarias tradicionais (minifundismo, falta de 
dispoñibilidade da terra) e alta taxa de 
envellecemento dos titulares das 
explotacións. 

• Falta de canles de conexión entre o 
agricultor e o consumidor. Falta de modelos 
de xestión integral en xeral no sector 
primario: produción ata comercialización. 

• Falta de segunda transformación da 
produción forestal. 

AGRARIO E FORESTAL  
☼ Existencia de producións agrarias para o 

autoconsumo e próximas ao consumidor urbano; 
produtores con interese en formación e mellora. 

☼ Concello de Barro en denominación de orixe 
Rías Baixas e sede do Consello Regulador na 
Comarca. 

☼ Riqueza económica nos espazos forestais 
baseada en materia prima forestal de gran 
calidade. 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

III.2. Determinación de debilidades e potencialidades 

MEDIO AMBIENTE 

• Feismo, degradación de espazos 
naturais e sucidade. 

• Insuficiente sensibilización medio 
ambiental implantación de sistemas 
de xestión medio ambiental. 

• Débil xestión integrada (económico, 
social e medio ambiental) dos 
espazos forestais e nos espazos 
naturais protexidos. 

• Ameaza do lume polo abandono do 
medio rural e das actividades agrarias 
en particular:  vaga de lumes do ano 
2006. 

MEDIO AMBIENTE  

☼ Implantación Axenda 21 (Poio, Ponte 
Caldelas, Vilaboa, Barro) e Axencia 
Comarcal de Sostibilidade. 

☼ Espazos naturais de alto valor 
ecolóxico e potencial turístico.  

☼ Riqueza paisaxística. 

☼ Presenza de espazos naturais 
protexidos que constitúen un atractivo 
do territorio 

☼ Riqueza patrimonial cultural material e 
inmaterial. Áreas arqueolóxicas 
incorporadas á Rede Galega. 



Obxectivo estratéxico 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

III.3. Obxectivos 

Sostibilidade do desenvolvemento rural apoiado no aproveitamento endóxeno 
dos produtos locais e na posta en valor do patrimonio natural e cultural. 

Procura de equilibrio entre os tres piares do desenvolvemento. 

☼ Constituír unha entidade dinamizadora do medio rural capacitada para 
fomentar a gobernanza do territorio e facilitar o intercambio de 
experiencias e a xeración de proxectos conxuntos . 

☼ Informar, sensibilizar e dinamizar aos axentes sociais do territorio sobre 
recursos e proxectos que contribúan a xerar unha base sólida do 
desenvolvemento sostible do territorio 

☼ Dispor de recursos para fomentar actividades que contribúan ao 
desenvolvemento económico do territorio. 

☼  Traballar en rede con outros grupos - territorios en accións conxuntas 
que contribúan á promoción do territorio e dos seus produtos. 

Obxectivos operativos 



Obxectivos transversais 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

III.3. Obxectivos 

☼ Contribuír á mellora dos servizos á poboación e das empresas rurais 

☼ Colaborar na promoción da muller rural e contribuír ao estabelecemento 
de mecanismos para a súa integración en igualdade en todos os ámbitos 
sociais e económicos. 

☼ Promover á universalización dos servizos baseados en novas tecnoloxías 
para reducir a fenda entre sociedade urbana e rural. 

☼ Promover a accesibilidade como aspecto fundamental da integración de 
todas as persoas 

☼ Promover as prácticas sostibles, respectuosas co medio ambiente e 
proxectos que contribúan a posta en valor dos recursos naturais. 

☼ Promover a innovación en todos os proxectos que promova ou apoie a 
entidade  



Logo do proceso de avaliación estratéxica das posibilidades de desenvolvemento, 
cómpre orientar a actividade emprendedora cara as liñas de maior interese social e 
potencial de recursos.  

Ademais, de xeito complementario, o programa de desenvolvemento comarcal inclúe 
un programa de cooperación no que se inclúen proxectos complementarios que xerarán 
a oportunidade de traballar en rede con outros territorios reforzando a innovación dos 
proxectos locais. 

As actuacións que se propoñan no programa de desenvolvemento rural comarcal teñen 
que enmarcarse na estructura de eixes do Programa de Desenvolvemento Rural de 
Galicia (2007 – 2013)  

Así mesmo, procurarase unha distribución dos proxectos promovidos polo grupo que 
respecte as porcentaxes de distribución de fondos por eixe que se propoñen na 
convocatoria LEADER. 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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III.4. Liñas de actuación 



SOSTIBILIDADE RURAL 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ MEDIDAS 
AMBIENTAIS 

☼ MEDIDAS 
ECONÓMICAS 

☼ MEDIDAS 
SOCIAIS 

CONSERVACIÓN 
ESPAZOS NATURAIS DE 

ELEVADO VALOR  
ECOLÓXICO 

RECUPERACIÓN DO 
PATRIMONIO NO MEDIO 

NATURAL 

SENSIBILIZACIÓN CARA A 
PRÁCTICAS SOSTIBLES 

SERVIZOS Á POBOACIÓN 

SERVIZOS DE ATENCIÓN 
A COLECTIVOS 

DESFAVORECIDOS 

UNIVERSALIZACIÓN DO 
ACCESO A NOVAS 

TECNOLOXÍAS 

MELLORA DA 
COMPETITIVIDADE 

MODERNIZACIÓN E 
AMPLIACIÓN DE 

EMPRESAS 

CREACIÓN E MELLORA 
DE SERVIZOS ÁS 

EMPRESAS 

FOMENTO DA 
GOBERNANZA 

POSTA EN VALOR DOS 
RECURSOS LOCAIS 

POTENCIACIÓN DOS 
SECTORES AGROGANDEIRO 

E FORESTAL 

DESENVOLVEMENTO DO 
POTENCIAL TURÍSTICO A 

PARTIR DOS RECURSOS DO 
TERRITORIO 

CONSERVAR  - RECUPERAR - SENSIBIILIZAR 

CREACIÓN DE EMPRESAS 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 1. MEDIDAS SOCIAIS: SERVIZOS Á POBOACIÓN RURAL 

Visibilizar os servizos sociais. 

Reforzar a rede de servizos e infraestructuras para atención a colectivos desfavorecidos: 

☼ Creación de Centro de día e para atención a persoas con discapacidade intelectual 

☼ Campamento de verán alternativo ao centro de día en época vacacional. 

☼ Necesidade de servizo de seguimento de persoas con enfermidade mental. 

☼ Centro de especialidades adaptado para enfermidades neurodexenerativas.  

☼ Fomento de alternativas residenciais para persoas en situación de dependencia. 

☼ Minirresidencia para persoas con enfermidade mental.  

☼ Unidades de respiro familiar e unidades de día / noite 

☼ Mellorar servizos existentes ás víctimas da violencia de xénero: casas de acollida, 
dispositivos basados en novas tecnoloxías.  

☼ Puntos de encontro (actualmente Pontevedra ou Vigo), achegados á poboación rural. 

☼ Creación de grupos de apoio.   

Formación específica para familiares e coidadores e monitores de tempo libre para integrar o ocio. 

Talleres ocupacionais para discapacitados. 

Servizos de transporte adaptado e adaptación / incremento dos servizos de transporte. 

1.1. SERVIZOS DE ATENCIÓN A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 1. MEDIDAS SOCIAIS: SERVIZOS Á POBOACIÓN RURAL 

☼ Proxectos de novas tecnoloxías de acceso á 
poboación. 

☼ Adecuación de puntos de acceso a internet en Locais 
sociais 

☼ Creación dunha plataforma dixital de servizos á 
poboación rural.  

☼ Servizos técnicos á poboación e as empresas 

 

1.2. UNIVERSALIZACIÓN DO ACCESO ÁS NOVAS TECNOLOXÍAS 

III.4. Liñas de actuación 



III. Programa de Desenvolvemento do territorio      81 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 1. MEDIDAS SOCIAIS: SERVIZOS Á POBOACIÓN RURAL 

1.3 FOMENTO DA GOBERNANZA 

☼ Creación de casas de avós ou casas canguros 

☼ Espazos de ocio para a poboación Infanto-xuvenil 

☼ Formación regulada ou homologada. (Regulada no ámbito profesional e 

homologada para a atención no ámbito privado) que inclúa sempre un módulo 

de igualdade de xénero (estratexia preventiva).  

☼ Banco de Tempo. 

☼ Campañas de empoderamento da muller.  

☼ Axuda á estabilidade e reforzamento das asociacións. 

☼ Fomentar a relación dos mozos co tecido asociativo cara a súa orientación 

laboral. 

☼ Formación do tecido asociativo cara ao seu reforzamento. 

☼ Hortas urbanas.  

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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☼ 2. MEDIDAS ECONÓMICAS 

2.1.1. CREACIÓN E MELLORA DE SERVIZOS ÁS EMPRESAS 

2.1. MELLORA DA COMPETITIVIDADE 

☼ Proxectos de acceso ás novas tecnoloxías de 
comunicación. 

☼ Servizo de orientación ambiental para empresas. 

III.4. Liñas de actuación 

2.1.2. MODERNIZACIÓN E AMPLIACIÓN DE EMPRESAS 

2.1.3. CREACIÓN DE EMPRESAS 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 2. MEDIDAS ECONÓMICAS 

Iniciativas xa en marcha no territorio: 

Creación dunha cooperativa de augardenteiros en Campo Lameiro. 

☼ Promoción de cooperativas agrarias, gandeiras e forestais. 

☼  Promoción de cooperativas vitivinícolas e de augardenteiros 

☼ Explotacións de horta ecolóxica. 

☼ Explotacións agrarias con varios ámbitos de actividade. 

☼ Modernizacións das industrias de comercialización e primeira 
transformación da madeira. 

2.2. POSTA EN VALOR DOS RECURSOS LOCAIS 

2.2.1. POTENCIACIÓN DOS SECTORES AGROGANDEIRO E FORESTAL 

Incremento da actividade económica no sector agrogandeiro e forestal 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Iniciativas xa en marcha no territorio: 

Festa do millo corvo de Meiro – Bueu 

Festa do viño tinta femia – Bueu 

Asociacións cabalares no Morrazo, Castrove, Acibal. 

☼ Potenciación de variedades tintas coma o “tinta femia” 
ou o sousón, brancellao. 

☼ Recuperación de variedades frutais autóctonas. 

☼ Recuperación de variedades de millo tradicionais. 

Recuperación de variedades / razas tradicionais 

Apoio ás novas producións 

☼ Explotacións de froitos silvestres. 

☼ Viveiros de planta autóctona para restauración ambiental 
e xardinería. 

2.2.1. POTENCIACIÓN DOS SECTORES AGROGANDEIRO E FORESTAL 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ Punto de venda da produción agraria local. 

☼ Cooperativa de consumo de produtos agrarios de calidade 

☼ Plataforma loxística/aplicación das TIC á venda de madeira, 
subprodutos e contratación de servizos. 

☼ Produción artesanal de elaborados vexetais. 

☼ Proxectos de transformación e comercialización de produtos. 

☼ Incremento do procesado de madeira no monte. 

☼ Desenvolvemento de sistemas de clasificación de madeira en 
orixe 

☼ Proxectos integrados de comercialización – turismo. 

☼ Desenvolvemento de marcas de calidade de produtos forestais e 
transformados – certificación forestal. 

2.2.1. POTENCIACIÓN DOS SECTORES AGROGANDEIRO E FORESTAL 

Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais 

Iniciativas xa en marcha no territorio: 

Elaboración artesanal do requeixo da Corredoira – Cotobade. 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ Proxectos mancomunados de ordenación de usos 

☼ Proxectos de ordenación de usos de propietarios forestais. 

☼ UXFOR piloto de 5 ha. 

☼ Parques de maquinaria de uso compartido 

☼ Plantas de tratamentos de biomasa con fins non enerxéticos 

 Planta de Compostaxe de biomasa como Centro Especial de  

 Emprego demandada polo sector agrario 

☼ Proxectos de valorización a partir de producións complementarias. 

☼ Explotacións de gando en ecolóxico 

Aumento do valor económico dos montes 

2.2.1. POTENCIACIÓN DOS SECTORES AGROGANDEIRO E FORESTAL 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Iniciativas xa en marcha no territorio: 

Explotación de cabritos en Campo Lameiro, Cotobade. 

Comunidade de Montes de Caldelas (Ponte Caldelas) 

 

☼ Explotacións gandeiras no Suído e outras áreas alonxadas de núcleos 

☼ Explotacións de gando menor . 

Producións extensivas en áreas ambientalmente sensibles 

2.2.1. POTENCIACIÓN DOS SECTORES AGROGANDEIRO E FORESTAL 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 2. MEDIDAS ECONÓMICAS 

2.2. POSTA EN VALOR DOS RECURSOS LOCAIS 

2.2.2. DESENVOLVEMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO 

Fomento de empresas de servizos turísticos 

Fomento da calidade nas empresas turísticas 

Fomento de actuacións sectoriais de comercialización do 
produto turístico 

Formación na promoción dos valores locais, calidade e 
novas tecnoloxías 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 3. MEDIDAS AMBIENTAIS 

☼ Entidades de custodia do territorio 

☼ Filtros biolóxicos e corredores ecolóxicos. 

☼ Plans de conservación / desenvolvemento de espacios 
naturais protexidos. 

☼ Eliminación de especies invasoras no medio forestal. 

 

3.1. Conservación de espazos naturais de elevado valor ecolóxico 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 3. MEDIDAS AMBIENTAIS 

☼ Recuperación de elementos do patrimonio cultural e 
etnográfico nas explotacións agrarias. 

3.2. Recuperación do patrimonio no medio natural 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 3. MEDIDAS AMBIENTAIS 

☼Plans e servizos de recollida de residuos de explotacións agrarias: 
plásticos, envases de fitosanitarios. 

☼Campos de traballo para mozas/os. 

3.3. Sensibilización cara a prácticas sostibles 

III.4. Liñas de actuación 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

☼ 3. MEDIDAS AMBIENTAIS 

☼ Aproveitamento da paisaxe: acondicionamento de rede de 
miradoiros. 

☼ Dotacións de parques forestais como espazos de lecer: 
incorporación de usos lúdicos e deportivos ao espazo: 
Castiñeiras, Verducido, A Caeira – Monte Castrove. 

☼ Centros de interpretación do medio natural. 

3.3. Sensibilización cara a prácticas sostibles 

3.3.1. Infraestructuras de lecer no medio natural 

III.4. Liñas de actuación 



      

Aumento da competitividade dos sector agrario e forestal a través de medidas que conduzan á: 

MEDIDA 410 

Táboa: Actuacións por eixes do PDR GALIZA 2007 - 2013 

25 % 

5 % 

REPARTO ORZAMENTO 

Actuacións encamiñadas á mellora do medio ambiente e do entorno rural, especialmente iniciativas 
innovadoras e proxectos piloto relacionados con: 

Modernización das explotacións agrarias e gandeiras (gandería extensiva no Suído e Acibal, 
especialmente) 

Recuperación de variedades e razas tradicionais (mazá de Santomé de Piñeiro). Apoio á 
produción, transformación e comercialización 

Recuperación de producións artesanais en declive (requeixo da Corredoira) 

Mellora enerxética das explotacións agrarias  

Aplicacións das TIC nas explotacións agrarias, gandeiras e forestais 

Redución de impacto ambiental, en particular tratamento de residuos en explotacións agrarias 

Racionalización do uso da auga en explotacións agrarias e do lume en explotacións gandeiras 

Plans de desenvolvemento de lugares de interese comunitario: Río Lérez 

Promoción da protección de lugares de alto interese natural 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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MEDIDA 410 

Táboa: Actuacións por eixes do PDR GALIZA 2007 - 2013 

70 % 

REPARTO ORZAMENTO 

    Liñas de actuación 

Actuacións dirixidas a aumentar a calidade de vida nas zonas rurais e á diversificación da economía 

rural 

Creación e desenvolvemento de microempresas 

Prestación de servizos básicos á economía e poboación rural 

Fomento de actividades turísticas complementarias ao aloxamento.  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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Cooperación transnacional e interrexional: 

MEDIDA 421 

Táboa: Actuacións por eixes do PDR GALIZA 2007 - 2013 

Gastos de funcionamento 

Promoción do territorio e adquisición de capacidades 

    Liñas de actuación 

PLAN DE COOPERACIÓN 

MEDIDA 431 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Plan de Difusión do programa de Desenvolvemento Rural. 

Feira de produción agrícola artesanal do territorio. 

Gastos: 

Persoal 

Asistencia á xestión 

Subministracións exteriores 

Material informático, telemático e de reprografía 

Gastos relativos á sede do grupo e outros 

20 % 
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III.6. Complementariedade con outros fondos 

Segundo estabelece o artigo 85 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello de 20 de setembro de 2005 relativo a 
axuda ó desenvolvemento rural a traveso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural o programa de 
desenvolvemento rural haberá de contemplar unha avaliacións inicial co obxectivo de lograr a asignación óptima dos 
recursos orzamentarios é mellora da calidade da programación.  

III. Programa de Desenvolvemento do territorio      96 

III.5. Indicadores 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Cadro de indicadores Anexo III.5. ou prema aquí. 

Se inclúen como indicadores do programa os seguintes grupos que se detallan nas táboas anexas:  

☼ Número de proxectos financiados 

☼ Número de beneficiarios  

☼ Número de empregos creados 

☼ Gasto realizado, distinguindo público e privado 

☼ Número de proxectos de cooperación por tipo de cooperación (interterritorial ou transnacional) 

☼ Número de GDRs cooperantes 

☼ Número de accións formativas no territorio 

☼Número de actos de promoción 

☼ Número de accións de promoción 

☼ Número de actividades formativas 

☼ Número de beneficiarios da formacón 
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III.6. Complementariedade con outros fondos 

A estratexia de actuación deberá ser complementaria coas intervencións doutros programas e medidas que se 

apliquen no territorio. 

As axudas concedidas no marco do programa Leader serán incompatibles con calquera outras que , para o mesmo 

gasto ou investimento, leven cofinanciamento comunitario, independentemente do fondo de procedencia e a súa 

tipoloxía (subvención directa, bonificación de xuros, etc..). Para a aplicación do réxime de mínimis a axuda total 

concedida a un beneficiario determinado non poderá ser superior a 200.000 € durante un período de tres exercicios 

fiscais.  

Coa salvedade anterior, as axudas concedidas no marco do programa Leader serán compatibles con outras axudas, 

subvencións ou recursos públicos e privados destinados a financiar o mesmo gasto ou investimento sempre que: 

•O importe acumulado das axudas non exceda do custo da actividade subvencionada. 

•O importe total das axudas públicas non exceda dos límites máximos previstos na normativa de axuda de estado. 

III. Programa de Desenvolvemento do territorio      97 

III.6. Complementariedade con outros fondos 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Por vez primeira o Fondo Europeo de Pesca contempla un eixe baseado na metodoloxía LEADER incorporado ao 

programa operativo. Na exposición demotivos pola Comisión Europea xustifícase en función dos bos resultados da 

iniciativa LEADER e doutros proxectos desenvolvidos a través de entidades participativas dos axentes do territorio. 

O PROGRAMA DE ACCIÓN COSTEIRA DEPENDENTE DO FEP  
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Por isto, para o caso particular da complementariedade no territorio coas axudas do Programa de Acción Costeira, o 

equipo redactor deste programa está a realizar tamén o programa do Grupo de Acción Costeira Ría de Pontevedra 

polo que se recollerán como limitacións a este programa aquelas liñas de actuación subvencionables ao abeiro do 

PAC. 

Por outra banda, a Asociación de Desenvolvemento rural Pontevedra – o Morrazo solicitou a inclusión como socio en 

ambos grupos de acción costeira: Ría de Vigo – Oia e Ría de Pontevedra.  

Anexo III.6. SOLICIUDE DE ADHESIÓN AOS GACs ou prema aquí. 

Este programa pode verse complementado no territorio pola acción de calquera dos outros Fondos Rexionais e 
Sociais  e polos Instrumentos de Política Rexional como INTERREG, ademais do devandito FEP nas zonas 

costeiras.  

OUTROS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS NO TERRITORIO  

Tamén se recolle a conveniencia de que estes novos programas de acción costeira se apoien en grupos xa existentes 

no territorio.   

ANEXOS/III 6 COMPLEMENTARIEDAD OUTROS FONDOS/ANEXO III 6.pdf


III.6. Complementariedade con outros fondos 

O programa de cooperación ten por obxectivo enriquecer as accións do GDR no territorio coas experiencias e boas 
prácticas que poden aportar outros grupos e territorios. A cooperación  e, en especial, o traballo en rede, resulta 
esencial para a transferencia de iniciativas innovadoras xa que permite traballar partindo da base do que un territorio 
xa aprendeu na posta en marcha dun proxecto.  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 
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IV.1. Obxectivos 

O traballo en Rede é un dos obxectivos operativos que se estabelecen para este programa de desenvolvemento rural 
e por tanto, o GDR ten previsto participar activamente na Rede Galega de Grupos de Desenvolvemento Rural 
(Achégase Compromiso de adhesión á Rede Galega Anexo IV.1.) 

Así mesmo, a través da Rede Galega ou de forma directa o GDR participará en Redes de ámbito maior coma o 
estatal. 
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III.6. Complementariedade con outros fondos 
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IV.2. Coherencia co programa de desenvolvemento rural 

Os obxectivos específicos do programa de cooperación coinciden cos do programa de desenvolvemento rural, é dicir, 

o desenvolvemento sostible do territorio rural. 

Préstase máis atención nos proxectos de cooperación aos obxectivos transversais do programa, especialmente á 

igualdade de xénero que é motivo tanto do proxecto da estratexia propia do territorio como do programa de 

cooperación. 

O desenvolvemento sostible a través da posta en marcha dun observatorio conxunto comarcal das Axendas 21 é 

motivo dun proxecto específico que pode desenvolverse en cooperación coa Xarxa de Cataluña.  

A sostibilidade que pretende conseguir o desenvolvemento deste programa ten un piar na activación dos sectores 

agrarios e forestais xa que se detectou na diagnose as preocupantes taxas de abandono da actividade agrícola e 

forestal. Por este motivo, considéranse prioritarios tamén no Plan de Cooperación, o desenvolvemento de proxectos 

que teñan por obxectivo a dinamización  e posta en valor dos produtos agrarios e forestais.  
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IV.3. Estratexia 

A estratexia de cooperación inclúe os seguinte eixes: 

☼  INCREMENTO DO VALOR ENGADIDO DOS PRODUTOS AGRARIOS E FORESTAIS: 

☼ APOIO ÁS NOVAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E FORESTAIS 

☼  SENSIBILIZACIÓN CARA A PRÁCTICAS SOSTIBLES 

☼  INFRAESTRUCTURAS DE LECER NO MEDIO RURAL 

☼  FOMENTO DE ACTUACIÓNS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTO TURÍSTICO 

☼  FOMENTO DA GOBERNANZA 

☼  MELLORA DA COMPETITIVIDADE 

☼  UNIVERSALIZACIÓN DO ACCESO ÁS NOVAS TECNOLOXÍAS 

Ver Anexo IV.3.PLAN DE COOPERACIÓN ou PREMA AQUÍ 

As actuacións que se levaran a cabo para o desenvolvemento destes obxectivos figuran en documento anexo.  
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III.6. Complementariedade con outros fondos 

Todas as actuacións que se contemplan están construídas sobre dúas premisas fundamentais: a protección e 

conservación do medio ambiente e medidas concretas para adaptalas aos colectivos prioritarios no desenvolvemento 

do programa: as mulleres e a mocidade.  

No que se refire as repercusións sobre o medio ambiente, todas as actuacións contemplan accións positivas sobre o 

medio ambiente ben de forma directa ou ben a través de accións de sensibilización e concienciación ambiental. 

En especial, nos proxectos de dinamización do sector agrario e forestal as accións de comunicación dos proxectos 

estarán orientadas aos colectivos prioritarios de mulleres e mocidade xa que para que as accións sexan sostibles, é 

dicir, teñan continuidade no tempo, se necesita da implicación destes colectivos. 
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IV.4. Repercusión sobre o ambiente e o colectivo de mulleres e mozas/os 
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IV.5. Previsión financeira 

LIÑA DE ACTUACIÓN  ACTUACIÓN TERRITORIOS ORZAMENTO 

INCREMENTO DO VALOR ENGADIDO 
DOS PRODUTOS AGRARIOS E 
FORESTAIS 

POSTA EN VALOR E ACCESO AO MERCADO DE 
PRODUTOS AGROALIMENTARIOS LOCAIS  

GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-22; GDR-28; GDR-29; 
GDR-30 245.000 € 

APOIO ÁS NOVAS PRODUCIÓNS 
AGRARIAS E FORESTAIS 

FOMENTO DE NOVOS CULTIVOS E PRODUCIÓNS 
AGRARIAS  

GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-22; GDR-28; GDR-29; 
GDR-30 10.000 € 

SENSIBILIZACIÓN CARA A PRÁCTICAS 
SOSTIBLES 

ACOMPAÑAMENTO, SEGUIMENTO E DINAMIZACIÓN 
DAS AXENDAS 21 COMARCAIS 

GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-22; GDR-28; GDR-29; 
GDR-30 40.000 € 

INFRAESTRUCTURAS DE LECER NO 
MEDIO RURAL 

REDE DE PAISAXES CULTURAIS GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-28; GDR-29; GDR-31 25.000 € 

FOMENTO DE ACTUACIÓNS DE 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTO 
TURÍSTICO 

CREACIÓN DE PAQUETES DE TURISMO CULTURAL E 
POSTA EN VALOR DOS RECURSOS TERRITORIAIS 
MEDIANTE RUTAS TEMÁTICAS 

GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-22; GDR-28; GDR-29; 
GDR-30 

93.333 € 

FOMENTO DA GOBERNANZA CREACIÓN DUN OBSERVATORIO DA IGUALDADE GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-22; GDR-28; GDR-29; 
GDR-30 80.000 € 

FOMENTO DA CULTURA EMPRENDEDORA GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-28; GDR-29; GDR-30 

30.000 € 

  COOPERACIÓN CON TERCEIROS PAÍSES PARA O 
FOMENTO DA METODOLOXÍA LEADER  

GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-28; GDR-29; GDR-31 40.000 € 

MELLORA DA COMPETITIVIDADE REDE TERRITORIAL PARA O FOMENTO DA 
INNOVACIÓN 

GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-28; GDR-29; GDR-32 85.000 € 

MARCA DE CALIDADE TERRITORIAL GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-28; GDR-29; GDR-30 

45.000 € 

UNIVERSALIZACIÓN DO ACCESO ÁS 
NOVAS TECNOLOXÍAS 

POSTA EN MARCHA REDE WIMAX GDR-7; GDR-8; GDR-19; 
GDR-22; GDR-28; GDR-29; 
GDR-30 83.333 € 

TOTAL     776.667 € 

Ver Anexo IV.5.PREVISIÓN FINANCEIRA DO PLAN DE COOPERACIÓN ou PREMA AQUÍ 
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V.1. PROGRAMA DE XESTIÓN DE AXUDAS 

A Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra – O Morrazo elaborará cando teña o recoñecemento de GDR o 
programa de xestión de axudas como documento marco para a tramitación das mesmas e referencia para o equipo 
técnicos, socios, colaboradores da Rede Técnica de Apoio e promotores interesados en solicitar axudas ao abeiro do 
programa de desenvolvemento rural. 

O Plan de Xestión de axudas, que estará a disposición do público en xeral, ten por obxecto contribuír a garantir os 
principios de publicidade, imparcialidade e libre concorrencia. Tamén o Plan debe garantir aos promotores a dilixencia 
na tramitación de expedientes por parte da equipa técnica do programa.  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Unha das particularidades que incorpora o Plan de Xestión de Axudas é a creación dun Servizo de Atención e 
Orientación a promotores que traballará na realización de itinerarios personalizados para a consecución dos 
obxectivos. Dun xeito semellante ao de traballo dos orientadores laborais, os orientadores dos promotores informarán 
do proceso de desenvolvemento do proxecto e dos matices e aspectos que o poden enriquecer e mellorar a súa 
viabilidade e rendibilidade ben económica – cando se trate de proxectos produtivos – ou social – proxectos non 
produtivos. 
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V.1. PROGRAMA DE XESTIÓN DE AXUDAS 
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Os contidos mínimos deste programa de xestión de axudas son os seguintes:  

☼Principios de actuación 

☼Lugares e horarios de atención a promotores. Mecanismos de solicitude de entrevistas e reunións 
informativas locais. Normas e control de calidade da atención aos promotores. 

☼Procedemento de xestión de axudas co detalle das fases da tramitación de expedientes:  

☼ Solicitude de axuda. Requisitos dos beneficiarios e proxectos subvencionables 

☼ Acta de non inicio 

☼ Revisión documentación e requirimento de información complementaria 

☼ Avaliación do proxecto e elaboracón do Informe de Control de Elixibilidade (ICE) 

☼ XUNTA DIRECTIVA: Selección e proposta de resolución 

☼ Intercambio de información con AGADER.  

☼ Xustificación e pagamento 

☼ Seguimento e control 

☼Anexos: Documentos normalizados para a tramitación de solicitudes e notificacións 

      Exemplos de boas prácticas na definición e execución de proxectos. 
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Os principios de actuación constitúen as garantías para o promotor e son recoñecidos a nivel xeral coma a orixe das 
boas prácticas da xestión do programa de desenvolvemento rural.   

Na xestión das axudas serviraáse aos obxectivos xerais do programa e do GDR con obxectividade aplicando  os 
principios de eficacia, eficiencia, cooperación, igualdade e non discriminación, transparencia, publicidade e 
concorrencia.  

☼Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados 

☼Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos 

☼Terase especial coidade de transmitir unha información clara, facilmente entendible polo cidadán. 

☼En especial, co obxecto de conseguir facer efectiva a transparencia, artellaranse mecanismos de información aos 
cidadáns co obxecto de eliminar calcara imaxe de opacidade ou inaccesibilidade que xere desconfianza.  Para iso 
recorrerase ao emmprego das técnias informáticas e telemáticas que poden facilitar en grande medida os 
mecanismos de información á sociedade civil. En particular, disporase dunha páxina web na que se recolla tntao 
información sobre o programa, a convocatoria de axudas, formas de participación, así como todos os formularios de 
presentación de oficios e, de conseguirse un procedemento fiable de rexistro, un sistema de comunicación.  

☼Prestarase especial coidado na información sobre os servizos que presta a entidade, a estructura orgánica e 
funcional así como a súa sede estable e puntos de información local que se estabelezan no territorio. 

☼No que respecta as axudas publicarase: 

☼  unha relación actualizada de liñas de axuda con indicación do importe da anualidade, o seu obxectivo e a 
descricíón dos posibles beneficiarios. 

☼ O texto íntegro da convocatoria de axudas  

☼ As concesións das axudas dentro dos cinco días seguintes ao da súa notificación ou publicación,indicanto 
unicamente a relación dos beneficiarios e o importe das axudas. 

V.1. 1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN NA TRATMITACIÓN DAS AXUDAS 
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Poderán ser beneficiarios das axudas do programa de desenvolvemento rural PONTEVEDRA – MORRAZO : 

V.1.2. CONDICIÓNS DOS BENEFICIARIOS 

☼As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado. 

☼As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concello, mancomunidades, consorcios e entidades 
dependente das anteriores 

☼As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades 

Os beneficiarios deberán cumprir os seguintes requisitos : 

☼Estar ao día no cumprimento de obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ter débedas pendentes 
coa Comunidade autónoma. Este requisito non aplicaráselles aos concellos. 

☼Non estar incurso en ningún dos supostos previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007 de 
subvencións de Galicia. 

☼Cumprir os requisitos de PEME, nos termos regulados na recomendación da Comisión do 6 de maio de 
2003 sobre definición de microempresas, pequenas e medianas empresas. 

☼Empregar menos de 250 persoas. 

☼Ter un volume de negocio anual ou un balance xeral anual que non exceda dos 50  millóns de euros 

☼Cumprir o criterio de autonomía nos termos previstos na lexislación vixente agás os supostos recollidos na 
Resolución do 30 de maio de 2008 pola que se convoca o proceso selectivo dos GDR. 

☼Cumprir os demais requisitos particulares de cada unha das fichas de  elixibilidade que, en función da 
tipoloxía do proxecto, se especifican nas fichas de elixibilidade da devandita Resolución. 
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V.1.2. CONDICIÓNS DOS PROXECTOS 

Os proxectos e actuacións subvencionables deberán contribuír a acadar algún dos obxectivos seguintes: 

Aumento da competitividade dos sectores agrario e forestal 

Mellora do ambiente e o contorno rural 

Mellora da calidade de vida nas zonas rurais e fomento da diversificación da economía rural 

Mellora da gobernanza 

e ademais: 

LOCALIZADOS NO AMBITO TERRITORIAL ELIXIBLE. 

FINALISTAS, QUE CUMPRAN OS OBXECTIVOS NA CERTIFICACIÓN FINAL DOS INVESTIMENTOS 

VIABLES TÉCNICA, ECONÓMICA E FINANCEIRAMENTE 

AXUSTADOS Á NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN 

INNOVADORES, TECNOLÓXICAMENTE OU COMO EXPLORACION DE NOVOS XEITOS DE ENFRONTARSE 
AOS RETOS DE CADA TERRITORIO 

INVESTIMENTOS NON INICIADOS CANDO SE SOLICITA A AXUDA. 
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V.1.3. OONVOCATORIAS DE AXUDA 

Segundo recolle a Resolución do 30 de maio de 2008 para a selección dos GDR, a convocatoria de axudas estará 
vixente desde o día seguinte ao da súa publicación e durante todo o período de execución do programa, coa data 
límite que determine o GDR en función de dispoñibilidade de fondos que, en ningún caso excederá do 1 de setembro 
de 2013.  

As convocatorias de axuda serán sempre públicas e con este obxectivo farase a súa publicación do Boletín Oficial 
da Provincia de Pontevedra e na prensa local de distribución no territorio. 

A experiencia do programa PRODER II na Comarca de Pontevedra levou a pasar dunha convocatoria aberta 
permanentemente a convocatorias anuais co obxecto de incentivar a presentación de proxectos xa que se  trata 
dunha zona activa e acostumada a presentación de solicitudes de axuda todas elas con prazos e convocatorias 
anuais. 

Por isto, e co obxecto dun maior  axuste ás dinámicas do territorio o GDR avaliará a conveniencia de regular 
procesos de presentación de proxectos anuais co obxecto de incentivar a presentación inicial de proxectos e que 
non se incorra en penalizacións no reparto da reserva de eficacia.  

Tamén a existencia dun período anual de presentación de solicitude de axudas contribúe a unha mellor organización 
do traballo do equipo técnico de xestión do GDR. 

Esta decisión será proposta a AGADER.  
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O importe máximo da axuda pública será de 250.000 € agás condicións máis restrictivas sinaladas no Réxime 
de axudas. A porcentaxe máxima de axuda será do 45 %. 

PROXECTOS PRODUTIVOS:  

Actividades empresariais co obxecto de xerar emprego e rendas para a poboación que respondan aos obxectivos 
sinalados no apartado V.1.2. 

O importe máximo de axuda pública será de 250.000 € e a porcentaxe máxima virá determinada pola prioridade do tipo 
de proxecto segundo a seguinte clasificación: 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS: 
Dirixidos a cubrir as necesidades da poboación rural e que respondan a unha visión comarcal. 

-PRIORIDADE ALTA (ATA O 100 %):  

- Servizos de igualdade e benestar á poboación. 

- Implantación de  TICs no medio rural  

- Servizos de transporte adaptados a áreas rurais 

- Fomento da gobernanza 

-PRIORIDADE MEDIA (ATA O 70 %): 

- Actuacións de recuperación patrimonial e paisaxística  

- Centros de promoción ou puntos de información turística 

- Rehabilitación e equipamento de edificios (locais sociais) 

-PRIORIDADE BAIXA (ATA O 50 %): 

- Infraestructura de lecer, deportivas, sinalización, difusión... 

-NON ELEXIBEIS: Infraestruturas de servizos esenciais obrigatorios para as entidades locais 
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V.2. LÍMITES DE AXUDA PÚBLICA MÁXIMA 



Proxectos produtivos 

Impactos sobre o territorio 

Criterios xeográficos 40 p 

10 p -Características económicas do concello 

10 p -Características demográficas do concello 

10 p -Núcleo ou entidade de poboación onde se localiza 

10 p máximo -Outros criterios xeográficos 

Características do promotor do proxecto 10 p 

Incidencias no emprego 25 p 

25 p 
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Criterios de valoración de proxectos 

Criterios xeográficos 40 p 

10 p -Características económicas do concello 

IMRF  2002 < 75 < 85 <95 < 100 

PUNTUACIÓN 10 7.5 5 2.5 

Ponte Caldelas  

A Lama 

Barro  

Cotobade 

Campo Lameiro 

Vilaboa 

Cangas 

Bueu 

Marín 

Poio 

Moaña 

Tómase o dato do Indicador medio de Rendas dos Fogares a nivel municipal do ano 2002. 

Compárase o valor de cada concello coa media galega (base 100). Estabelécense catro tramos:  

-Concellos cun nivel de IMRF igual ou inferior ao 75 % da media galega: 10 puntos 

-Concellos cun nivel de IMRF igual ou inferior ao 85 e superior ao 75 % da media galega: 7,5 puntos 

-Concellos cun nivel de IMRF igual ou inferior ao 95 % e superior ao 85 % da media galega: 5 puntos 

-Concellos cun nivel de IMRF igual ou inferior ao 100 % e superior ao 95 % da media galega: 2,5 puntos. 
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Proxectos produtivos 



Criterios de valoración de proxectos 

Criterios xeográficos   e 2 40 p 

10 p -Características demográficas do concello 

Densidade  

2007 

CONCELLOS < 50 

hab./km2 

CONCELLOS < 

150 hab./km2 

parroquias < 150 en 

concellos > 150 

PUNTUACIÓN 5 3.5 1.5 

Campo Lameiro 

Cotobade  

A Lama 

Barro 

Ponte Caldelas 

Descenso pob. 

2002 - 2007 

Descenso pob. 

 1991 – 2007 

Parroquias en 

descenso de pob.  en 

concellos que non 

perden poboación 

2002 - 2007 

PUNTUACIÓN 5 3.5 1.5 

Barro  

  Bueu 

Campo Lameiro 

Cotobade 

Ponte Caldelas  

A Lama 

-Densidade: 5 puntos 

-Variación poboacional: 5 puntos 
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Proxectos produtivos 



Criterios de valoración de proxectos 

Criterios xeográficos   e 3  

Proxectos produtivos 

40 p 

10 p -Núcleo de poboación onde se localiza: 

10 p máximo -Outros criterios xeográficos 

<500 500 - 1000 1000 -2000 2000 - 2500 >2500 

PUNTUACIÓN 10 7,5 5 2,5 0 
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Zonas desfavorecidas  e reequilibrio territorial  Si NON 

Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Ponte 

Caldelas 

5 0 5 p 

ÍNDICE 

DEPENDENCIA 

POBOACIÓN RURAL 

 

≥  60 

 

≥  55 

 

  ≥ 50 

PUNTUACIÓN 5 3,5 1,5 

Barro, Campo 

Lameiro, Cotobade, 

Ponte Caldelas, 

Vilaboa, A Lama 

Bueu,  

Marín,  

Pontevedra 

Cangas,  

Poio,  

Moaña 

5 p 



Criterios de valoración de proxectos 

Características do promotor do proxecto 10 p 
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5 p -Promotor pertencente a colectivos desfavorecidos: 

3 p -Formación e experiencia do promotor 

2 p -Uso do galego no proxecto 

Persoas con 

discapacidade ou en 

risco de exclusión 

(1) 

Mulleres < 25 Mulleres > 25 Homes menores 

de 25 anos 

5 4 3 2 

(1) Inmigrantes, emigrantes retornados, persoas con discapacidade e perceptores da RISGA 

(renda de inserción social de Galicia) e parados de longa duración 

Proxectos produtivos 



Criterios de valoración de proxectos 

Incidencia no emprego 

Proxectos productivos 

25 p 

10 p -Creación de emprego neto 

10 p -Creación de emprego en colectivos desfavorecidos 

5 p - Creación de emprego local 

< 25000 € / 

emprego 

25.000 €– 50.000 € 

/ emprego 

50.000 € – 75.000 € / 

emprego 

75.000 €– 100.000 € 

/ emprego 

> 100.000 € 

/emprego 

10 7.5 5 2.5 0 

> 50 % 25 – 50 % < 25 % 

10 5 0 
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Criterios de valoración de proxectos 

Impactos sobre o territorio 25 p 

10 p -Capacidade de arrastre do proxecto:  
 uso ou transformación de recursos locais ou xeración de 

servizos á poboación 

10 p -Incidencia medio ambiental 

5 p - Adecuación á estratexia 

V. IMPLEMENTACIÓN E XESTIÓN DO PROGRAMA      117 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Proxectos produtivos 



Criterios de valoración de proxectos 

Criterios xeográficos 

Proxectos  non produtivos 

40 p 

10 p -Características económicas do concello 

10 p -Características demográficas do concello 

10 p -Núcleo de poboación onde se localiza 

10 p máximo -Outros criterios xeográficos 
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Características do promotor e ámbito de actuación do 
proxecto 

20 p 

Impactos sobre o territorio 40 p 
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Criterios xeográficos 40 p 

10 p -Características económicas do concello 

IMRF  2002 < 75 < 85 <95 < 100 

PUNTUACIÓN 10 7.5 5 2.5 

Ponte Caldelas  

A Lama 

Barro 

 Cotobade 

Campo Lameiro 

Vilaboa 

Cangas 

Bueu 

Marín 

Poio 

Moaña 

Tómase o dato do Indicador medio de Rendas dos Fogares a nivel municipal do ano 2002. 

Compárase o valor de cada concello coa media galega (base 100). Estabelécense catro tramos:  

 

-Concellos cun nivel de IMRF igual ou inferior ao 75 % da media galega: 10 puntos 

-Concellos cun nivel de IMRF igual ou inferior ao 85 e superior ao 75 % da media galega: 7,5 puntos 

-Concellos cun nivel de IMRF igual ou inferior ao 95 % e superior ao 85 % da media galega: 5 p. 

-Concellos cun nivel de IMRF igual ou inferior ao 100 % e superior ao 95 % da media galega: 2,5 puntos. 
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Criterios xeográficos e 2 40 p 

10 p -Características demográficas do concello 

Densidade  

2007 

CONCELLOS < 50 

hab./km2 

CONCELLOS < 

150 hab./km2 

parroquias < 150 en 

concellos > 150 

5 3.5 1.5 

Campo Lameiro 

Cotobade  

A Lama 

Barro 

Ponte Caldelas 

Descenso pob. 

2002 - 2007 

Descenso pob.  

1991 – 2007 

Parroquias en 

descenso de pob.  en 

concellos que non 

perden poboación 

2002 - 2007 

5 3.5 1.5 

Barro  

  Bueu 

Campo Lameiro 

Cotobade 

Ponte Caldelas  

A Lama 

-Densidade: 5 puntos 

-Variación poboacional: 5 puntos 
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Criterios xeográficos   e 3  40 p 

10 p -Núcleo de poboación onde se localiza: 

10 p máximo -Outros criterios xeográficos 

Zonas desfavorecidas  e reequilibrio 

territorial  

Si NON 

Barro, Campo Lameiro, Cotobade, 

 A Lama, Ponte Caldelas 

5 0 5 p 

5 p 
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<500 500 - 1000 1000 -2000 2000 - 2500 >2500 

PUNTUACIÓN 10 7,5 5 2,5 0 

ÍNDICE 

DEPENDENCIA 

POBOACIÓN RURAL 

 

≥  60 

 

≥  55 

 

  ≥ 50 

PUNTUACIÓN 5 3,5 1,5 

Barro, Campo 

Lameiro, Cotobade, 

Ponte Caldelas, 

Vilaboa, A Lama 

Bueu,  

Marín,  

Pontevedra 

Cangas,  

Poio,  

Moaña 
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Características do promotor e do ámbito de actuación do 
proxecto 

20 p 

8 p -Promotor pertencente a colectivos desfavorecidos: 

8 p -Ámbito de actuación  

2 p -Uso do galego no proxecto 

Paridade nos órganos 

directivos (40 – 60) 

Paridade na 

representación societaria 

(40 – 60) 

Entidade de 

economía social 

2 2 4 

TODO O TERRITORIO SUPRAMUNICIPAL LOCAL INFERIOR 

AO LOCAL 

8 6 4 2 

-Promotor individual ou agrupado 2 - 0 
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Impactos sobre o territorio 40 p 

10 p - Xeración de servizos á poboación en situación de 
dependencia 

10 p -Incidencia medio ambiental, mínima pegada ecolóxica 

10 p - Adecuación á estratexia 

10 p - Emprego de novas tecnoloxías 
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A puntuación mínima que haberá de obter un proxecto produtivo será de 20 puntos; por 
baixo deste valor, os proxectos non serán subvencionados. 

-Relación entre valoración e axuda en proxectos produtivos: 
 20 puntos: 20 % de axuda 

 100 puntos: 45 % de axuda, agás casos especiais sinalados na convocatoria cun máximo inferior. 

 As porcentaxes de axuda entre os valores extremos calcularanse mediante unha relación 
proporcional directa cos puntos obtidos no baremo, axustada a un decimal. 

 Aos proxectos cunha puntuación igual ou superior a 80 puntos poderá concedérselles a axuda 
máxima do 45 %. 

Proxecto produtivo 

A puntuación mínima que haberá de obter un proxecto non produtivo será de 20 puntos; por 
baixo deste valor, os proxectos non serán subvencionados. 

-Relación entre valoración e axuda en proxectos non produtivos: 

 20 puntos: 20 % de axuda 

 100 puntos:   

• 100 % de axuda para proxectos de prioridade alta 

• 75 % de axuda para proxectos de prioridade media 

• 50 % de axuda para proxectos de prioridade baixa 

 As porcentaxes de axuda entre os valores extremos calcularanse mediante unha relación 
proporcional directa cos puntos obtidos no baremo, axustada a un decimal. 

 Aos proxectos cunha puntuación igual ou superior a 80 puntos poderá concedérselles a axuda 
máxima segundo a súa prioridade. 

Proxecto non produtivo 

Regras básicas de obrigado cumprimento 
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Outras regras básicas de obrigado cumprimento 

☼ Todos os proxectos deberán seren accesibles para persoas con discapacidade 
sensorial ou mobilidade reducida.  

☼ Na valoración dos proxectos que se presenten ao programa primarase a 
restauración de edificacións sobre construccións ex novo. 

☼ Os proxectos relacionados coa posta en valor dos produtos do mar quedan 
excluídos deste programa. 

☼ En todos aqueles que teñan que ver co desenvolvemento de actividades en zonas 
costeiras terase en conta o seu encaixe na estratexia do programa de acción 
costeira que lle corresponda e, en caso afirmativo, non serán subvencionables ao 
abeiro deste programa. Por exemplo, proxectos relacionados coa práctica de 
deportes no mar. 
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V.4. Equipo xestor e sede do GDR 

V:4.2.  Equipo xestor: funcións. 

A Asociación de Desenvolvemento Rural de Pontevedra e O Morrazo considera que a composición idónea 
do equipo para a xestión do programa é a formada por xerente, técnico en desenvolvemento e técnico 
administrativo, cada un deles coas seguintes funcións:   
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V.4.1.- Sede do GDR 

A asociación estebeleceu a súa sede de forma provisoria na Casas da Cultura de Santomé de Piñeiro – 
Marín, mais acordouse solicitar á Delegación Provincial da Consellería do Medio Rural a  cesión da antigas 
oficinas do Consello Regulador da Denominación de Orixe – Rías Baixas, hoxe valeiras (Achégase Anexo 
V.4. Solicitude de cesión).  A sede do GDR identificarase seguindo a normativa comunitaria de publicidade 
do fondo FEADER (Ver Plan de Difusión). 

XERENCIA:    - Aplicación da estratexia de desenvolvemento territorial, xunto cos axentes  
   socioeconómicos da comarca 
  - Coordinación da parte administrativa e de xestión do programa. 
- Coordinar coa Rede de Técnicos de Apoio o Servizo de Atención e Orientación a  
   Promotores. 
- Levantamento de actas de non inicio e seguimento de execución de expedientes 
- Coordinación da elaboración de informes técnicos e económicos 
- Dinamización do territorio, incluíndo o impulso de iniciativas e proxectos do programa. 
- Control do orzamento. 
- Informar á Xunta Directiva e a Asemblea Xeral. 
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As tarefas de control e seguimento de proxectos recollidas no Plano de Control serán asignadas a o técnico 
diferente do que realizou as tarefas de dinamización e seguimento da execución do proxecto. 

En todo caso, aplicarase o principio de segregación de funcións imposto pola normativa do FEADER. 

ORGANIZACIÓN DAS TAREFAS DE CONTROL E SEGUIMENTO DE PROXECTOS 

TÉCNICA/O EN DESENVOLVEMENTO:  
         - Colaborar na xestión do programa. 
      - Colaborar na animación e impulso de proxectos a través do Servizo de 
    Atención e Orientación a Promotores.  
  - Colaborar na vertebración do tecido asociativo da poboación comarcal.  
  -  Apoiar á xerencia na realización da contabilidade da asociación. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVA/O: 
  -  Colaborar na organización de reunións e eventos, 
  -  Realización de tarefas administrativas, con coñecementos de ofimática 
    de xestión. 



Entre as actuacións de adquisición de capacidades inclúense a difusión do programa no territorio de actuación. Para a 
ordenada realización das tarefas de difusión, o programa de desenvolvemento rural da Asociación inclúe un Plan de 
difusión segundo estabelece a normativa comunitaria.  

As actuacións de difusión cumprirán as regras sobre o uso da bandeira europea e o logotipo de Leader 
regulamentarios, así como do lema Feader: Europa inviste no rural, segundo o previsto no anexo VI do Regulamento 
(CE) nº 1974/2006, da Comisión, do 15 de decembro, polo que se establecen disposicións de aplicación do 
Regulamento (CE) nº 1698/2005, do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Feader. 

A REGULAMENTACIÓN COMUNITARIA  

V.5 Plan de Difusión 

Enténdese como adquisición de capacidades xa que ao tratarse dun grupo novo é necesario dalo a coñecer, informar 
dos seus obxectivos e liñas de actuación así coma do principio de portas abertas polo que calquera entidade con 
actividade no territorio que o desexe pode incorporarse ao grupo. 

O Plan de Difusión estructúrase en diferentes partes en función dos actores que deben realizar as actuacións de 
difusión:  

- Actuacións do GDR 

-Actuacións dos beneficiarios.  
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1.Elaboración dunha imaxe corporativa do novo grupo; 

Logo da entidade impreso xunto cos datos de contacto da mesma en toda a papelería da entidade. 

Tótems informativos de sinalización do territorio en núcleos de poboación do territorio elixible, con espazo para 
incorporar sucesivos paneis informativos. Da experiencia do programa pasado observouse que os carteis 
informativos colocados en estradas no perímetro do territorio elixible non teñen ningún resultado positivo na 
dinamización do territorio polo que se optou por seguir outra estratexia: converter os tótems de sinalización do 
territorio en elementos informativos e dinámicos preto dos lugares de paso e estancia da poboación. Deste xeito 
servirán para dar a coñecer tamén as convocatorias de axudas do programa de desenvolvemento rural e as accións 
formativas e informativas que o grupo realice.  

2. Páxina web do GDR con información do programa de desenvolvemento rural e convocatoria de axudas, 
actualizada permanentemente cos seguintes apartados como mínimo: a Asociación, o programa de desenvolvemento 
rural, proxectos subvencionados ao abeiro do programa, convocatoria de axudas, outros proxectos do GDR, novas. O 
mesmo Plan de Comunicación do PDR estará a dispor dos interesados na páxina web do GDR e tamén facilitaráselle 
a AGADER e, no caso de ser requirido, o GDR facilitará información a AGADER para que poida incorporar 
información do grupo a súa propia páxina web.  

3.Web mails ou correos electrónicos personalizados con banners con mensaxes específicas. 

4. Elaboración blog informativo sobre o desenvolvemento rural e as súas actuacións no territorio de actuación. 

5. Sinalización e deseño da oficina técnica do GDR para que sirva como referente informativo do 
desenvolvemento rural. -Dar a coñecer a sede do GDR mediante placas ou carteis e utilizar os logotipos das 
administracións financiadoras (Unión Europea-Feader, Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e 
Agader), segundo a normativa aplicable en cada caso, no material impreso que use o GDR e nas actuacións 
promovidas por este cando requiran cartel. A placa identificativa das oficinas deberá mencionar, cando menos, o 
nome do GDR, o programa Leader, os logotipos das administracións financiadoras e o lema Feader: Europa inviste 
no rural. 

A ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES DO GRUPO   
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Analizarase en primeiro lugar os colectivos destinatarios da información para poder definir a estratexia de difusión. 

• Organizacións profesionais, asociacións de empresarios, empresarios/as en xeral. 

• Empresarios/as e traballadores/as do sector agrícola, gandeiro e forestal. 

• Asociacións comarcais de mocidade, culturais, ecoloxistas, folclóricas, deportivas, e, en especial, os organismos 
que promoven a igualdade entre homes e mulleres e os organismos de defensa do medio ambiente. 

• Comunidades de Montes. 

• Colectivos de desempregados/as. 

• Mocidade a piques de rematar a súa formación dentro do territorio de actuación. 

• Colectivos de difícil inserción laboral. 

• Técnicos Locais de Emprego, Traballadores/as sociais e técnicos en xeral dos concellos do territorio de 
actuación. 

• Concellos de Barro, Bueu, Cangas, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Marín, Moaña, Ponte Caldelas, 
Pontevedra, Poio e Vilaboa . 

• Asesorías, Xestorías e Entidades financeiras. 

•  Público en xeral. 

 

Estabelécense dous tipos de medidas de difusión das axudas do programa LEADER 2007 – 2013 no GDR 19; 

• Medidas dirixidas a colectivos específicos 

• Medidas informativas e publicitarias dirixidas ao público en xeral 

O PLAN DE DIFUSIÓN DO PROGRAMA DE AXUDAS   
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Os técnicos contratados con cargo ao Programa de Desenvolvemento Rural para o período 2007-2013, desenvolverán  
as seguintes tarefas co obxectivo de difundir o programa no territorio de actuación. O traballo farase en dous sensos 
moi definidos: 

•Dinamización dos socios para que transmitan a información nas súas entidades, continuando o labor desenvolvido 
nas reunións das mesas sectoriais e asembleas xerais para a definición do Programa LEADER 2007 2013.  

O traballo farase en dúas liñas:  

Entidades colaboradoras. Procurarase manter a colaboración establecida no proceso de formación do GDR coas 
entidades do territorio de actuación (asociacións profesionais, de cooperativas, empresariais, Cámara de 
Navegación, Industria e Comercio, etc.) para facerlles chegar información práctica sobre as axudas do programa de 
desenvolvemento rural aos colectivos cos que traballan habitualmente, especialmente ás mulleres, mocidade e o 
mundo da dependencia. 

Xuntanzas informativas e divulgativas con colectivos, organizacións, grupos de veciños, na maior extensión posible, 
co fin de que o programa sexa coñecido pola poboación do territorio e para crear dinámicas de interacción. Faranse 
xuntanzas especiais para colectivos de asesoramento empresarial coma as asesorías e xestorías no ámbito privado 
de igual xeito que no ámbito público prestarase especial atención aos orientadores laborais e técnicos de emprego. 

Antenas Locais; Da experiencia da ADR PRODER II – Comarca de Pontevedra, replicarase a figura do Equipo 
Asesor de Apoio constituído polos axentes de emprego dos concellos integrantes da Asociación que colaborarán 
cos técnicos do GDR nas tarefas de dinamización e información aos promotores. Preténdese ampliar este equipo de 
colaboradores a outros profesionais vinculados ao desenvolvemento do territorio coma asistentes sociais, técnicos 
de medio ambiente, de mocidade e outros. O obxectivo deste equipo é dotar aos técnicos dos concellos das 
ferramentas e información suficientes para que exerzan como dinamizadores do Programa de Desenvolvemento 
Rural no territorio.  

Para isto realizaranse reunións formativas sectoriais cos técnicos municipais, co obxectivo de facerlles partícipes do 
programa e da filosofía LEADER, creando unha canle de comunicación fluída entre o equipo técnico do programa e 
os diferentes técnicos municipais. Deste xeito terán información e documentación actualizada sobre as axudas e 
tipoloxía de proxectos elixibles con cargo ó programa. 

Actuacións do GDR 19  dirixidas a colectivos específicos 
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As actuacións de difusión terán un dobre obxectivo: por unha banda dar a coñecer a existencia das axudas 
para que cheguen aos potenciais beneficiarios e, por outra banda, difundir os resultados do programa. 
En ambos casos, os medios a empregar son os seguintes:  

• Campaña de comunicación a través dos medios de comunicación. Nos días seguintes a publicación 
pública da convocatoria de axudas, realizar unha campaña coordinada de anuncios na prensa local e 
provincial, ademais de cuñas informativas na radio local. 

• Ter á disposición do público – ben no taboleiro de anuncios da oficina ou oficinas, páxina web do GDR e 
de Agader e cantos outros medios arbitre o GDR, información actualizada do programa, dos 
procedementos administrativos a seguir para poder optar a financiación, das axudas dispoñibles no 
marco deste, procedementos de exame das solicitudes de financiamento, condicións de 
subvencionabilidade e criterios de selección e avaliación dos proxectos que se financien. Con estas 
normas do GDR para a xestión do programa, convocatorias e demais información relevante como os 
puntos e persoas de contacto, redactarase O Plan de Xestión do programa de desenvolvemento. 

• Elaboración de notas de prensa e reportaxes sobre o programa e as súas axudas, ademais de boas prácticas 
do período anterior susceptibles de seren subvencionados con cargo o Programa LEADER 2007 – 2013, en 
especial, considérase de interese a difusión das entrevistas a promotores de proxectos levados a cabo no 
territorio de actuación que xa se beneficiaran de axudas con cargo a este tipo de programas. 

• Difusión dos informes anuais de seguimento do programa. Anualmente publicarase, (en versión electrónica o 
impresa) a lista dos beneficiarios de axudas dos programas de desenvolvemento rural, as denominacións das 
operacións dos importes das axudas públicas asignados a tales operacións. De considerarse conveniente, 
levarase á práctica as medidas de información a través de todos os medios de comunicación e no nivel territorial 
pertinente. Tamén poderá recorrer a campañas de comunicación, publicacións impresas ou electrónicas e 
calquera outro medio que considere idóneo. 
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O material divulgativo que se elabore sobre o programa LEADER terá unha doble tipoloxía: 

-Informar do programa de axudas. 

Elaboración de documentación informativa en formato dixital  e impreso para a súa distribución. A tipoloxía do 
material informativo que se prepare será variada en función dos obxectivos e destinatarios da mesma.  

• A información dixital está destinada a todas as entidades socias do GDR 
(Asociacións de Veciños, Culturais, Mocidade, Dependencia, Empresariais, 
Ecoloxistas, Sindicatos, Concellos, Comunidades de Montes). Achegarase a 
través do correo electrónico e copia de todos estes documentos colgarase do web 
do GDR. Distribuirase polo e.correo a partir das bases de datos de enderezos 
electrónicos de, promotores/as que se teñan achegado o anterior programa 
PRODER II e socios do GDR. 

• Elaboración de folletos informativos impresos para distribuílos en lugares 
estratéxicos como viveiros de empresas, asesorías, entidades financeiras, 
administracións, oficinas agrarias comarcais, asociacións, etc. 

• Publicacións sectoriais de desenvolvemento de cada unha das liñas de 
actuación do PDR, en especial, editarase unha publicación adicada as 
mulleres. 

• Desenvolvemento de xornadas formativas, onde se explique o programa e se difundan 
boas prácticas do período anterior, susceptibles de seren subvencionados con cargo o 
Programa LEADER 2007 - 2013, desenvoltos tanto no territorio de actuación como 
noutros lugares de Galicia, España ou da Unión Europea. 

- Informar dos resultados conseguidos no territorio 

Difundirase no medio que se estime máis oportuno os resultados da aplicación do programa de desenvolvemento 
rural, aló menos con carácter anual. 

O GDR comprométese a facilitar a AGADER canta información requira para a divulgación do programa de 
desenvolvemento rural do territorio. 
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As medidas propostas para a difusión das axudas que deben realizar os beneficiarios das mesmas convértense 
nunha obriga para eles da que se deberá deixar constancia no contrato de axuda que se asine.  

Son, por tanto, obrigas dos beneficiarios as seguintes: 

No suposto de investimentos en obra civil, mediante a instalación dunha placa cos logotipos das administracións que 
cofinancian o proxecto e o logotipo de Leader Galicia 2007-2013, segundo o modelo que os GDR facilitarán aos 
promotores. Cando os investimentos en obra civil sexan de importe superior a 50.000 € haberá de colocarse un panel 
publicitario, segundo o modelo que os GDR facilitarán aos promotores. Este panel manterase visible durante a 
execución do proxecto e ata a certificación final. No caso das infraestructuras e investimentos por importe superior a 
500.000 € este panel terá carácter permanente. Os gastos derivados da instalación de placas e paneis terán a 
consideración de custo elixible. 

Se o investimento consiste en maquinaria ou elementos móbiles, mediante a colocación dun adhesivo perdurable cos 
logotipos das administracións financiadoras e o logotipo de Leader Galicia 2007-2013. 

Tratándose de estudos, publicacións e outros materiais gráficos, mediante a inclusión dos logotipos das 
administracións financiadoras e o logotipo de Leader Galicia 2007-2013 nas portadas.  

 

O GDR Facilitará aos promotores os modelos dos carteis, placas ou logotipos para publicitar axeitadamente os 
proxectos subvencionados. 

 

As publicacións, carteis, audiovisuais e calquera información ofrecida por medios electrónicos que versen sobre 
medidas e actividades cofinanciadas por Feader indicarán claramente na páxina de portada a participación da 
comunidade e a contribución do Feader ao financiamento. Os sitios web, ademais, deberán incluír un enlace co sitio 
web da comisión dedicado ao Feader. 

Actuacións dos beneficiarios   
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Seguindo o estabelecido no artigo 84 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello de 20 de setembro de 2005 

relativo a axuda ó desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, o programa 

de desenvolvemento rural incorpora un apartado de Indicadores, base para a avaliación a priori do mesmo.  

Neste apartado contemplaranse os mecanismos para a realización da avaliación intermedia e a avaliación a posteriori 

tamén obrigadas no mesmo Regulamento. 

En particular, estabelécese:  

o  Un sistema de avaliación continua 

o  Un informe intermedio 

o  Un informe a posteriori 

V.6 Plan de Avaliación e Control 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

É necesario que o Programa contemple un mecanismo de control y avaliación dos seus resultados. O obxectivo deste 

programa é dobre: por unha parte coñecer a marcha e resultados do programa e, por outra, garantir o cumprimento 

dos compromisos dos promotores.  

Para cada un destes obxectivos redactarase o Plan de Avaliación e o Plan de control, respectivamente. As súas liñas 

xerais recóllense aquí. 

PLAN DE AVALIACIÓN   
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SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTÍNUA.  

Ten como obxectivo examinar os avances dos programas en relacións cos seus obxectivos, mellorar a calidade dos 

programas e a súa aplicación, examinar propostas de modificación dos programas e preparar a avaliación intermedia e a 

posteriori. Tamén contribúe a facilitar a realización dos informes intermedio e a posteriori obrigatorios no 

desenvolvemento do programa. 

Con carácter cando menos semestral realizarase unha avaliación dos indicadores do programa co obxecto de realizar a 

reformulación e adaptación das axudas á estratexia. 

Os resultados de todas as avaliacións periódicas serán publicados na páxina web e por outros medios que se estimen 

convenientes. 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PLAN DE AVALIACIÓN   

CONTIDO DAS AVALIACIÓNS 

As avaliacións conterán a revisión dos indicadores de execución que deberán ser, alomenos: 

- De execución financeira. 

      Comprometido/previsto. 

       Pagado/previsto. 

       Efecto multiplicador. 

       Gasto e número de proxectos. 

       Número de beneficiarios finais dos pagos. 

       Ratio Investimento total/nº de empregos. 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
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PLAN DE AVALIACIÓN   

- De execución física:  

Todos aqueles indicadores de realización e resultados acadados (nº de beneficiarios, nº de empresas creadas ou 
ampliadas, nº de proxectos aprobados, en curso e terminados totais e por actividade, nº de aloxamentos creados, etc.). 

- De emprego: 

       Número de empregos xerados por sexos e grupos de idade. 

       Número de empregos consolidados por sexos e grupos de idade. 

        Modalidades de contratación. 

Incluiranse de xeito particular os indicadores recollidos no apartado III.5 do programa e ademais, as avaliacións 

conterán:  

•  Rexistros de demanda de información. 

•  Rexistro de todas e cada unha das reunións e entrevistas persoais con promotores. 

•  Rexistro de reunións de mesas sectoriais. 

•  Rexistro de reunións con asociacións e cooperativas do territorio. 

•  Enquisas entre a poboación local. 

•  Caderno de campo, no que se rexistrarán os controis periódicos sobre a evolución dos proxectos concretos. 

•  Rexistros de control interno para a avaliación do cumprimento dos obxectivos plantexados, así como a temporización 
dos mesmos e as horas invertidas en cada unha das actividades e/ou proxectos. 

 

Os indicadores poderán ser incrementados ou cambiados en calquera momento á vista da execución da iniciativa e do 
tipo de accións incluídas nela. 
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Por outra banda, realizarase un control dos proxectos subvencionados tanto a través do Servizo de 
Atención e Orientación a promotores como, e de forma independente, a través dun programa de 
Control de proxectos que implemente o equipo técnico do programa.   

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

PLAN DE CONTROL   

AVALIACIIÓNS OBRIGATORIAS 

Conforme ao artigo 86 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello de 20 de setembro de 2005 relativo a axuda ó 

desenvolvemento rural a traveso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural realizarase unha avaliación 

intermedia e a posteriori.  

Avaliación intermedia 

En 2010 realizarase un informe de avaliación intermedia que ademais de revisar o cumprimento dos obxectivos do 

programa e a partir dos resultados obtidos, proporá medidas destinadas á mellora do programa.  

Avaliación a posteriori 

En 2015, realizarase dun informe de avaliación a posteriori. 

PLAN DE AVALIACIÓN   
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V.7 Plan de Igualdade 

Información:  

• visibilizar a desigualdade 

• ofrecer información sobre os recursos existentes para mulleres. Esta información pode incorporarse a un folleto 
específico sobre as axudas dirixido ás mulleres como colectivo prioritario do programa.  

Fomento da linguaxe non sexista 

Formación e emprego:  

• Incorporar un módulo adicado á muller nas accións formativas. 

• Creación de servizos e infraestructuras para a conciliación 

• Cursos de novas tecnoloxías para mulleres 

• Divulgar a creación de empresas promovidas por mulleres potenciando a creación de redes de colaboración. 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

Ten coma obxectivo integrar a perspectiva de xénero nas accións do PDR.  

O Plan de Igualdade desenvolverase polo equipo técnico do GDR en colaboración coas técnicas municipais do 
servizo de información á muller e aquelas entidades interesadas en participar na Mesa de Igualdade que será o 
órgano encargado de propor para a súa aprobación en Xunta Directiva o Plan de Igualdade.  

Tamén cando o solicite a Mesa de Igualdade ou a equipa técnica do GDR a Mesa de Igualdade avaliará a  perspectiva 
de xénero nos proxectos que se presenten á convocatoria de axudas como criterio puntuable dos mesmos. 

Será tamén obxectivo do Plan de Igualdade definir mecanismos de cooperar coas entidades que forman parte do 
GDR para a aplicación da perspectiva de xénero na sociedade.  

ÁREAS DE ACTUACIÓN DO PLAN DE IGUALDADE   
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☼ Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013 aprobado por Decisión da Comisión  C (2008) 703 do 15 
de febreiro. 

☼ REGULAMENTO (CE) Nº 1396/2007 DA COMISIÓN do 28 de novembro de 2007 que corrixe o Regulamento (CE) 
nº 1975/2006, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, no 
que respecta á aplicación dos procedimentos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao 
desenvolvemento rural 

☼ MAPA DE AXUDAS REXIONAIS 2007-2013 20 12 2006 .Axuda estatal Nº 626/2006 - España. Mapa de axudas 
rexionais 2007-2013 

☼ REGULAMENTO (CE) Nº 1944/2006 DA COMISIÓN do 19 de decembro de 2006 que modifica o Regulamento (CE) 
nº 1698/2005 do Consello relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (FEADER) 

☼ REGULAMENTO (CE) Nº 1974/2006 DA COMISIÓN de 15 de decembro de 2006 polo que se establecen 
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello relativo á axuda ao desenvolvemento 
rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) 

☼ REGULAMENTO (CE) Nº 1998/2006 DA COMISIÓN de 15 de decembro de 2006 relativo á aplicación dos artígos 87 
e 88 do Tratado ás axudas de minimis. 

V.8 Normativa de aplicación 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

A Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra – O Morrazo, en caso de ser seleccionado, someterase á 

normativa de ámbito comunitario, nacional e autonómico que a continuación se cita, sen menoscabo de toda 

aquela que puidera aprobarse a partires deste momento e durante o transcurso do programa. 

NORMATIVA DA UNIÓN EUROPEA   
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☼ REGULAMENTO (CE) Nº 1975/2006 DA COMISIÓN de 7 de decembro de 2006 polo que se establecen disposicións 
de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello no que respecta á aplicación dos procedimentos de 
control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural 

☼ REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006 DA COMISIÓN de 5 de setembro de 2006 polo que se establecen normas para 
a transición á axuda ao desenvolvemento rural establecida nº Regulamento (CE) no 1698/2005 do Consello 

☼ Corrección de erros do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, de 11 de xullo de 2006, polo que se establecen 
as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao 
Fondo de Cohesión e derógase o Regulamento (CE) nº 1260/1999. 

☼ DIRECTRICES SOBRE AS AXUDAS DE ESTADO DE FINALIDADE REXIONAL PARA O PERÍODO 2007-2013 
(2006/C 54/08). (Texto pertinente a efectos do EEE) 

☼ REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005 DO CONSELLO de 20 de setembro de 2005 relativo á axuda ao 
desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) 

☼ REGULAMENTO (CE) Nº 1290/2005 DO CONSELLO, do 21 de xuño de 2005, sobre a financiación da Política 
Agrícola Común (PAC). 

☼ Recomendación da Comisión, do 6 de maio de 2003, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas 
empresas. 

☼ Regulamento (CE) nº 70/2001 da Comisión, do 12 de xaneiro de 2001, modificado polo Regulamento (CE) 364/2004 
da Comisión do 25 de febreiro de 2004, e polo Regulamento (CE) 1857/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 
2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatias ás pequenas e medianas 
empresas, ou disposición que o substitúa. 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

NORMATIVA DA UNIÓN EUROPEA (continuación)   
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☼ REAL DECRETO 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro,  xeral de subvencións. («BOE» 176, do 25-7-2006.) 

☼ LEI 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. («BOE» 276, do 18-11-2003.) 

☼ LEI 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común. 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL 

☼  LEI 9/2007 DE SUBVENCIÓNS DE GALICIA do 13 de xuño de 2007., de subvencións de Galicia. 

☼  PLAN GALEGO DE CONTROIS – FEADER. O Plan Galego de Controis FEADER establece principios básicos e 
disposicións particulares en materia de planificación e execución dos controis nas medidas de desenvolvemento 
rural incluídas no PDR de Galicia. 

☼  DECRETO 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

Calquera acción que se desenvolva no Grupo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Leader 2007-2013, 
estará sometida a todos os aspectos emanados da lexislación local que puidera rexer no territorio no que esta se 
localice, a todos os efectos. 

NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL 
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A Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra – O Morrazo, someterase, así mesmo, a todas aquelas 
condicións recollidas no convenio que se asinará ao efecto, en caso de ser seleccionado o grupo como entidade 
colaboradora. 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

CONVENIO AGADER - GDR 
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Incorpórase, como apartado final deste programa, a previsión financeira por medidas e fontes financeiras. 

26,1 % 

10,9 % 

63 % 

75 % 

25 % 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

MEDIDA 

TIPO DE 

PROXECTOS TOTAL 

411. Dinamización do sector agrario e forestal 
Produtivos 

1.748.813,65 € 

412. Mellora medioambiental e do contorno rural 
Non produtivos 

732.161,43 € 

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

3.272.857,46 € 

Non produtivos 
941.068,80 € 

TOTAL ESTRATEXIA 
Produtivos 5.021.671,10 € 

Non produtivos 1.673.230,23 € 

TOTAL 6.694.901,33 € 

431 Gastos de funcionamento do GDR, adquisición de capacidades e 

promoción territorial Funcionamento 1.004.235,20 € 

Promoción  334.745,07 € 

TOTAL 1.338.980,27 € 

TOTAL PROGRAMA   8.033.881,60 € 
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Considerando as achegas dos promotores privados, o Plan Financeiro do programa ascende a 16.950.803,06 

Ver Anexo VI:  PLAN FINANCEIRO ou PREMA AQUÍ 

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

MEDIDA 

TIPO DE 

PROXECTOS TOTAL 

GASTO  

PÚBLICO 

FORA DO 

PROGRAMA 

GASTO 

PRIVADO  

GASTO 

TOTAL 

411. Dinamización do sector agrario e forestal 

Produtivos 

1.748.813,65 € 

  

2.407.790,2

7 € 4.156.603,92 € 

412. Mellora medioambiental e do contorno rural 

Non produtivos 

732.161,43 € 

156.891,74 € 

156.891,74 

€ 889.053,17 € 

413. Diversificación da economía rural e mellora 

da calidade de vida Produtivos 

3.272.857,46 € 

  

5.057.759,4

3 € 8.330.616,89 € 

Non produtivos 

941.068,80 € 

313.689,60 € 

313.689,60 

€ 1.254.758,40 € 

TOTAL ESTRATEXIA 
Produtivos 5.021.671,10 € 0,00 € 

7.465.549,70 

€ 12.487.220,81 € 

Non produtivos 1.673.230,23 € 470.581,34 € 470.581,34 € 2.614.392,90 € 

TOTAL 6.694.901,33 € 470.581,34 € 

7.936.131,04 

€ 15.101.613,71 € 

431 Gastos de funcionamento do GDR, 

adquisición de capacidades e promoción 

territorial 

Funcionamento 1.004.235,20 € 0 0 1.004.235,20 € 

Promoción  334.745,07 € 0 0 334.745,07 € 

TOTAL 1.338.980,27 €     1.338.980,27 € 

TOTAL PROGRAMA   8.033.881,60 € 470.581,34 € 

7.936.131,04 

€ 16.440.593,98 € 

ANEXOS/ANEXO VI PLAN FINANCEIRO.xls
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O reparto dos fondos por fontes financeiras é o seguinte: 

A porcentaxe consignada como gastos de promoción do total da estratexia é do 5 %, xa que faise necesario á 
hora de constituír un novo territorio incorporar actuacións que contribúan á promoción conxunta do territorio e 
a posta en valor dos seus recursos co obxecto de reforzar a identidade territorial a que se lle da pulo coa 
elaboración da estratexia de desenvolvemento. 

O reparto dos investimentos ao longo dos anos de execución do programa axústase ás previsións de 
AGADER na Guía práctica para a elaboración das candidaturas dos GDR, 

Non se modificaron as porcentaxes de reparto entre proxectos produtivos e non produtivos estabelecidos na 
Orde do 16 de xuño de 2008.  Tampouco cambiáronse as porcentaxes de reparto entre medidas.  

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA - 
MORRAZO 

FEADER 4.624.302,26 € 

AXE 1.720.781,29 € 

XUNTA 1.688.798,05 € 

PRIVADO 8.406.712,38 € 

TOTAL 16.440.593,98 € 

Modificáronse o reparto de fondos entre medidas para axustar a estratexia ás necesidades do territorio que 
demanda en maior medida investimentos non productivos de carácter medio ambiental e un maior esforzo no 
sector primario. 
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