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I. Identificación do Grupo de Desenvolvemento 
Rural 

1. Datos identificativos 

Véxase o Anexo IA. 

2. Personalidade xurídica e composición 

Véxase a documentación administrativa adxunta. 

2.1. Copia compulsada da acta constituínte 

Véxase a documentación administrativa adxunta. 

2.2. Copia compulsada dos Estatutos 

Véxase a documentación administrativa adxunta. 

2.3. Inscrición do Rexistro de Asociacións dependente da 
Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza 

Véxase a documentación administrativa adxunta. 

2.4. Relación de asociados 

Véxanse os Anexos IB e IC. 

2.5. Composición actual do órgano decisorio 

Véxase o Anexo ID. 

2.6. Informe sobre o grao de participación social da 
elaboración do programa 

Véxase o Anexo IF 

2.7. Declaración de non estar incurso en ningunha das 
circunstancias referidas no artigo 10 da Lei 9/2007 

Véxase o Anexo IG. 
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3. Descrición dos medios técnicos e humanos previstos para a 
xestión do programa 

3.1. Persoal adscrito á xestión do programa: organigrama; 
procedemento de contratación do equipo xestor 

O persoal adscrito á xestión do programa será o seguinte:  

- 1 Xerente / Coordinador 

- 1 Administrativo/a  

A contratación terá como obxeto a dirección técnica e execución do 
programa LEADER GALIZA 2007-2013.  

O equipo técnico será contratado pola Asociación Montes e Vales mediante 
un proceso selectivo que respectará os principios de igualdade, mérito e 
capacidade. Despois dun período de proba de 6 meses, procederase á 
contratación do xerente ata decembro de 2015 e do/a administrativo/a ata 
decembro de 2010 con posibilidade de renovación (con xornada parcial ou 
completa). O equipo técnico encargarase da información e asesoramento á 
poboación sobre os fondos LEADER e outras posibilidades de 
desenvolvemento e recursos, así como do acompañamento e asesoramento 
na xestión dos proxectos presentados ao programa LEADER, actuando 
sempre baixo a supervisión da Xunta Directiva do GDR á que dará conta de 
todas as súas actuacións e coa que se coordinará estreitamente.  

Dadas as características do territorio pretendemos contar cun equipo 
interdisciplinario, móbil e dinámico que viaxe constantemente polo territorio 
para divulgar ou difundir información e para asesorar individualmente aos 
promotores dos proxectos. O seu horario será flexíbel en función das 
necesidades de cada momento e situación. 

 

3.2. Medios técnicos: local, medios informáticos 

A sede principal do GDR3 localizarase no concello de A Fonsagrada. 

Para facilitar o achegamento á poboación e a presenza do equipo xestor en 
todo o territorio, prevese o desprazamento dun ou mais membros do equipo 
polo menos dous días á semana ás subsedes que se establecerán na 
localide de Meira.  

Os medios informáticos serán os necesarios para cubrir as necesidades do 
persoal xestor descrito no apartado anterior. 
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II. Programa de desenvolvemento 

1. Análise e diagnóstico 

1.1. Delimitación territorial e medio natural 

1.1.1. Situación xeográfica 

 

Ilustración 1. Fonte: www.agader.xunta.es 
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A Zona correspondente ó Grupo de Desenvolmento Rural 3 comprende os 
seguintes Concellos, limitando ó Norte coa zona correspondente ó GDR 1, ó 
Sur coas zonas correspondentes ós GDR4 e 5, ó Leste coa Comunidade 
Autónoma de Asturias e ó Oeste coa zona correspondente ó GDR 2: Baleira 

� Fonsagrada (A) 

� Meira 

� Negueira de Muñiz 

� Pol 

� Pontenova (A) 

� Ribeira de Piquín 

� Riotorto 

Cun total de 1.180  km2 e 15.631 habitantes, a Zona 3 é un espazo de 
interior, de complexas relacións naturais e sociais, condicionada polo seu 
relevo accidentado cunha importante presenza de zona montañosa e o 
descenso paulatino da poboación. 

1.1.2. Análise do medio natural 

De forma xeral o medio físico galego caracterízase por ter importantes 
debilidades que limitan o seu potencial agrario. A gran diversidade 
paisaxística, a enorme presenza de auga, a riqueza animal e vexetal, 
contrasta coa situación periférica e a difícil accesibilidade por terra, así 
como co déficit estrutural en toda a rede de saneamento e depuración de 
augas, que incumpre en gran medida a normativa comunitaria relativa a 
augas residuais.  

Na contorna global de Galicia experimentouse unha progresiva 
modernización e achegamento á estrutura produtiva da UE na última 
década. O uso do chan (Libro Branco da Agricultura e o Desenvolvemento 
Rural) para a actividade forestal representa en Galicia o 58%, seguido do 
agrogandeiro cun 39%; estas proporcións son moi parecidas na provincia de 
Lugo, sendo o forestal dun 55% e o agrogandeiro un 43,67%.  

Os principais riscos ambientais aos que está sometida asócianse 
principalmente ao desbordamento de canles, riscos de verteduras, 
contaminación atmosférica e incendios forestais. Por iso faise necesario 
potenciar estruturas de protección e ordenación a través de plans de 
preservación e ordenación territorial. Así mesmo é necesario actuar fronte 
ao despoboamento rural que afecta negativamente á conservación da 
paisaxe.  

No ámbito enerxético é importante adecuarse á política da UE, que concede 
un amplo protagonismo ao uso sostible das enerxías, e máis tendo en conta 
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que Galicia conta cunha situación privilexiada para a produción de enerxía 
renovable. 

Baleira, situada na bisbarra de A Fonsagrada, que serve de fronteira 
natural entre Asturias e a meseta lucense, caracterízase por un relevo moi 
accidentado e montañoso xa que se atopa encravada nas Serras Orientais 
de Galicia. Na rede fluvial destacan os ríos Neira, Eo e Navia. 

A Serra do Pozo ten as máximas altitudes alcanzando os 958 metros en Alto 
do Padornelo e os 1.049 en Penas de Pasadam. O clima é interior de 
montaña e de temperaturas extremas. Dáse a existencia de numerosos 
microclimas, que enriquecen a diversidade incrementando o valor ecolóxico 
da zona. A vexetación é dun valor moi elevado, existindo ademais especies 
endémicas, e a presenza de matogueira nas serras, que protexe o chan da 
erosión. O Bosque da Marronda é un espazo natural cunha gran riqueza 
forestal e ecolóxica. 

Cun relevo moi accidentado de cumios e vales, A Fonsagrada está regada 
por numerosos ríos e regueiros. Os ríos Rodil e Lamas dividen o territorio 
municipal de Norte a Sur en tres partes: A Serra de Carballido, A Serra de 
Louxas e a Tombeadoira. Os ríos Navia e Suarna centralizan a rede fluvial. 
Neste clima rudo de montaña, a vexetación dominante son os bosques 
mixtos de castiñeiro, o carballo e o bidueiro, xunto cos piñeirais de 
repoboación. A matogueira, presente nas zonas altas, tamén é importante 
neste municipio. 

En Negueira de Muñiz domina o relevo montañoso, con alturas maiores 
de 1.000 metros como as de Chaos, Moural, Serra de Cuías e Monte 
Busbeirón. A rede fluvial confórmase en torno ao Navia. O clima é 
extremado, con invernos moi fríos e húmidos, pero o relevo favorece a 
existencia de microclimas. O chan é pouco profundo polo que a vexetación 
arbórea é escasa salvo nos vales e abas resgardadas, sendo as principais 
especies os castiñeiros, os bidueiros e, en menor medida, carballos e 
nogueiras. O resto do municipio conta con numerosas repoboacións, 
predominando o piñeiro, así como o monte aberto e matogueira. 

A Pontenova sitúase entre as Serras Prelitorais, no alto val do río Eo. O 
relevo está formado por tres unidades: a Serra de Pousadoiro, a Serra de 
Meira e o val do Eo, as ribeiras do cal son zonas aptas tanto para a 
localización humana coma para o cultivo. De clima oceánico húmido con 
matiz de montaña, as temperaturas son moderadas en inverno e cálidas en 
verán. A acción do home transformou profundamente a paisaxe vexetal, 
formado orixinariamente por carballos, castiñeiros e bidueiros, e repoboado 
con piñeiro ou por extensas superficies de vexetación arbustiva. 

Entre o rebordo da Terra Chá e as Serras Orientais atópase o municipio de 
Meira, cuxo relevo é levemente accidentado con algúns vales como o 
ocupado polo río Miño. En torno a este río e ao Eo organízase a rede 
hidrográfica. O clima é de tipo oceánico de montaña. A vexetación 
autóctona está representada por frondosas, en regresión como 
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consecuencia da maior rendibilidade das coníferas. Tamén existen amplas 
zonas de matogueira. 

As maiores altitudes do municipio de Pol alcánzase en  Pena Grande con 
935 metros e Montes da Ferradura con 809 metros. No sector central danse 
as célebres louseiras de Andión e Lourixe. A rede hidrográfica concéntrase 
en torno ao Azúmara e o seu afluente o Pol, e polo Sudeste discorre o río 
Lea, que xunto cos anteriores forman parte da cunca do Miño. O clima é de 
tipo oceánico continental, cunha temperatura media bastante baixa en 
relación coa doutras zonas de Galicia. Na vexetación destacan o piñeiro, o 
carballo, o castiñeiro, o bidueiro, e os campos de cultivo.  

O municipio de Ribeira de Piquín atópase situado a ambas marxes do  Eo, 
no tramo que bordea a parte oriental da Serra de Meira. Cun relevo 
accidentado con vales bañados por ríos e regueiros; na metade nororiental 
hai altos cumios con altitudes próximas aos 900 metros (A Pena Ouviaña e 
A Pena Grande). A rede fluvial organízase en torno ao río Eo, e os 
secundarios Lúa e Servial. O clima é de transición entre o oceánico húmido 
e o oceánico continental, moi frío nos cumios e bastante apracible nos 
vales. Aínda que perviven bidueiros, carballos e castiñeiros, o arboredo 
autóctono foi substituído polas repoboacións. Nas zonas agrestes danse  
matogueiras, onde viven raposos, lobos e corzos. 

Na zona sudoccidental de Riotorto as terras forman parte da Terra Chá; no 
resto do municipio, e debido á erosión máis activa, a morfoloxía é máis 
accidentada, alternándose vales e pequenas serras. As terras máis elevadas 
están ao Oeste coincidindo coa liña divisoria do Miño, Eo e Masma. A rede 
fluvial represéntaa o Miño e o Miñotelo; o Eo e o Torto, que desemboca no 
concello limítrofe de A Pontenova creando un corredor natural entre os 
municipios. Debido ás novas roturacións e a potenciación de especies máis 
rendibles, a vexetación autóctona degradouse considerablemente. As 
especies máis estendidas son o piñeiro e o carballo, e en menor medida o 
castiñeiro, o bidueiro e o eucalipto. 

Na Zona  están presentes os seguintes espazos protexidos, moitos deles de 
gran importancia, beleza e valor: 
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Ilustración 2. Espazos protexidos Zona 3. Elaboración propia e mapa de 
Fonte: Consellería de Medioambiente e Desenvolvemento Sostible. 

� NEGUEIRA: Zona de Especial Protección dos Valores Naturais. 
(Negueira de Muñiz). 

� PARGA-LADRA-TÁMOGA: Zona de Especial Protección dos Valores 
Naturais. (Baleira). 

� RIO EO: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC),Rede Natura 2000. 
(A Fonsagrada, A Pontenova, Meira, Ribeira de Piquin, Riotorto). 

� RIO EO, OSCOS E TERRAS DE BURON: Reserva da Biosfera (Baleira, 
A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, A Pontenova, Ribeira de Piquín) 

� TERRAS DO MIÑO: Reserva da Biosfera (Meira, Pol) 

1.2. Análise sociodemográfica 

1.2.1. Volume e distribución espacial da poboación 

Nos oito concellos da zona de estudo atópanse situacións poboacionais 
diferenciadas, sendo A Fonsagrada e A Pontenova os municipios máis 
poboados, e Negueira de Muñiz o menos (con só 222 habitantes). Na 
seguinte táboa amósase a distribución da densidade de poboación por 
concellos, destacando Meira como a que maior densidade ten, e Negueira 
de Muñiz, coa menor densidade. 
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POBOACIÓN 
(nº hab.) 

SUPERFICIE 
(Km2) 

DENSIDADE  
(hab/Km2) 

BALEIRA 1.625 168,82 9,82 
FONSAGRADA A 4.748 438,46 10,83 
MEIRA 1.794 46,55 38,54 
NEGUEIRA DE 
MUÑIZ 

222 72,26 3,07 

POL 1.913 125,9 15,19 
PONTENOVA A 2.971 135,77 21,88 
RIBEIRA DE 
PIQUÍN 

742 125,9 5,89 

RIOTORTO 1.583 66,33 23,87 
TOTAL 15.631 1.180 129 

Ilustración 3. Densidade de poboación por municipios. Ano 2007. 
Elaboración propia. Fonte IGE. 

Destacan as seguintes vías de comunicación: a N-640 Lugo-Castropol, que 
une a capital provincial coa costa atravesando o territorio do GDR-3 e a 
provincial  LU-701 que conecta Lugo có interior da Asturias Occidental. 

 

 

Ilustración 4. Rede viaria Zona 3. Fonte: Guía Michelín. 
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No seguinte mapa pódese observar que a poboación está moi repartida 
polas parroquias, a maioría delas con menos de 500 habitantes. Deste xeito 
pódese desprender que a poboación nos núcleos illados non ten doado o 
acceso a determinados servizos preto do seu domicilio, estando obrigada a 
desprazarse varios quilómetros ata o núcleo urbano máis próximo. 
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Ilustración 5. Estrutura demográfica por parroquias. Ano 2007. 

  <500 hab.                                                                                                                 

                                                                                                                                  
  500 – 1.500 hab.                                              

                                                       
  1.500 – 2.500 hab.                                                                                                            
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Un indicador desta situación é considerar como núcleo que dispoña da 
maioría dos servizos, o que conte con mais de 1000 habitantes. Así no 
cadro seguinte podemos ver as distancias aproximadas que teñen que 
percorrer os habitantes das distintas parroquias de cada concello.  

CONCELLOS 

DISTANCIA (Km) DAS 
PARROQUIAS AO NÚCLEO 
MAIOR DE 1000 HAB. MAIS 

CERCANO 

BALEIRA 14-33 

FONSAGRADA (A) 3-25 

MEIRA 10 

NEGUEIRA DE MUÑIZ 24-39 

PONTENOVA (A) 1-11 

POL 5-23 

RIBEIRA DE PIQUÍN 11-21 

RIOTORTO 5-17 

Ilustración 6. Distancia (km) das parroquias ao núcleo maior de 1.000 
habitantes máis próximo. Elaboración propia. Fonte: Guía Campsa 

1.2.2. Evolución da poboación 

     A dinámica poboación deste territorio de forma xeral estivo condicionada 
pola emigración dos xoves feito que, unido ó saldo vexetativo negativo do 
conxunto, supuxo un envellecemento da poboación acusado.  

A evolución da poboación nos concellos reflíctese na seguinte táboa, onde 
se observa que no período 1996-2007, tódolos sufriron unha evolución 
demográfica negativa, sendo Meira o municipio que menor porcentaxe de 
variación poboacional experimentou. 

 

Ano 
1996 

Ano 
1998 

Ano 
2000 

Ano 
2001 

Ano 
2002 

Ano 
2003 

Ano 
2004 

Ano 
2005 

Ano 
2006 

Ano 
2007 

BALEIRA 2.055 2.002 1.923 1.888 1.845 1.800 1.778 1.729 1.684 1.658 
FONSAGRADA (A) 5.948 5.682 5.448 5.334 5.146 4.993 5.007 4.949 4.856 4.748 
MEIRA 1.837 1.828 1.852 1.834 1.816 1.806 1.789 1.780 1.774 1.794 
NEGUEIRA DE 
MUÑÍZ 

310 297 261 239 233 237 235 230 213 222 

POL 2.312 2.258 2.177 2.126 2.072 2.022 1.999 1.980 1.945 1.913 
PONTENOVA (A) 3.528 3.484 3.389 3.358 3.261 3.199 3.125 3.063 3.016 2.971 
RIBEIRA DE 
PIQUÍN 

986 939 886 872 842 827 810 785 771 742 

RIOTORTO 2.046 2.018 1.920 1.874 1.830 1.762 1.726 1.669 1.634 1.583 

TOTAL 19.022 18.508 17.856 17.525 17.045 16.646 16.469 16.185 15.893 15.631 

Ilustración 7. Habitantes por municipio e ano. Elaboración propia. Fonte: 
IGE. 
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% VARIACIÓN 
PERÍODO 1996-2007 

% VARIACIÓN 
PERÍODO 2002-2007 

BALEIRA -19 -10 
FONSAGRADA -20 -8 
MEIRA -2 -1 
NEGUEIRA DE MUÑÍZ -28 -5 
POL -17 8 
PONTENOVA -16 -9 
RIBEIRA DE PIQUÍN -25 -12 
RIOTORTO -23 -13 

Ilustración 8. Evolución da poboación por municipios. Elaboración propia. 
Fonte IGE. 

Polo tanto despréndese que dende o ano 1996 ata o 2007 esta zona 
experimentou un descenso progresivo no seu volume total de poboación. 

A variación da poboación por concellos pode verse representada no gráfico 
1 do Anexo. 

O Índice de Envellecemento (relación entre a poboación maior de 64 
anos e a poboación menor de 20 anos) permite apreciar os cambios 
interxeracionais derivados do proceso de envellecemento. Éstes poñen de 
manifesto os cambios nas demandas sociais, sobre todo en materia de 
saúde.  

 ANOS 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BALEIRA 199,7 216,4 233,9 255,3 273,8 289,4 313,8 327,8 357,6 419,3 

FONSAGRADA 233,5 248,6 275,5 303,3 322,2 332,6 338,6 363,6 386,6 400,2 
MEIRA 147,1 156,7 159,9 171,5 188,2 182,5 194,7 206 221,3 223,2 
NEGUEIRA DE 
MUÑÍZ 

237,5 300 309,7 337 364 348,1 281,3 262,5 337,5 332 

POL 205 234,1 235,8 256,4 266,8 270,1 269,1 293,5 305 316,2 
PONTENOVA 185,3 195,4 205 224,6 244,6 258,8 265,7 273,8 280,4 287,6 
RIBEIRA DE 
PIQUÍN 

275 301,9 341,2 359,8 380,2 392,8 392,7 424,3 453,6 500 

RIOTORTO 241,7 256,8 281,9 297,6 342 342,2 363,3 378 409,5 419,7 
LUGO 144,3 153,4 162,4 172,6 181,7 187,0 191,5 195,5 200,5 204,3 
GALICIA 94,7 102,0 108,7 116,3 121,9 125,6 128,3 130,4 133,5 135,2 

Ilustración 9. Índice de envellecemento 1998-2007. Elaboración propia. 
Fonte IGE. 

No gráfico 2 do Anexo pódese apreciar que  no período de 1998 a 2007 a 
poboación é cada vez mais vella en tódolos municipios do GDR-3.  
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Analizando a porcentaxe de poboación maior de 64 anos (>64/total 
poboación x100), apréciase que é bastante elevada en tódolos concellos. 
Comparando os valores da poboación maior de 64 anos en 1998 e 2007, 
apréciase un aumento da porcentaxe en tódolos concellos, sendo Ribeira de 
Piquín o que sofre un maior aumento nesta. 

 
PORCENTAXE DE POBOACIÓN >64 

ANOS 
 1998 2007 

BALEIRA 32 38 

FONSAGRADA 31 38 

MEIRA 26 29 

NEGUEIRA DE MUÑÍZ 32 37 

POL 33 36 

PONTENOVA 30 34 

RIBEIRA DE PIQUÍN 34 42 

RIOTORTO 32 38 

Ilustración 10. Porcentaxe de poboación maior de 64 anos. Elaboración 
propia. Fonte IGE. 

A evolución da poboación vese afectada por varios factores: saldo 
vexetativo (diferenza entre nacementos e defuncións) e saldos migratorios. 

Durante o período 1996-2007 na comarca o número de defuncións en 
tódolos concellos de estudo é sempre superior ao número de nacementos, 
resultando así un saldo vexetativo negativo.  

 ANOS 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
BALEIRA -26 -37 -16 -25 -33 -29 -22 -32 -24 -24 -14 -23 

FONSAGRADA -83 -44 -64 -77 -75 -75 -69 -70 -47 -67 -68 -73 

MEIRA -8 -6 -11 -16 -21 -16 -19 -15 -6 -9 -21 -9 

NEGUEIRA DE 
MUÑÍZ 

-4 -1 -4 -3 -7 -2 -3 -1 -2 -1 -1 -3 

POL -24 -19 -24 -31 -23 -23 -31 -21 -21 -23 -19 -20 

PONTENOVA -20 -38 -36 -27 -39 -49 -44 -32 -32 -23 -38 -34 

RIBEIRA DE 
PIQUÍN 

-11 -20 -14 -14 -8 -17 -10 -14 -11 -13 -13 -8 

RIOTORTO -22 -20 -13 -37 -33 -23 -31 -28 -17 -22 -26 -19 

LUGO -3030 -2928 -2858 -3178 -2944 -3039 -2999 -3020 -2760 -2766 -2830 -2663 

GALICIA -10267 -9455 -9547 -10509 -9440 -8939 -9026 -9382 -7919 -8286 -7997 -8129 

Ilustración 11. Saldo vexetativo 1996-2007. Fonte IGE 

Saldo migratorio: na última década apréciase un ascenso da inmigración 
no total da poboación da zona estudada. Esta tendencia é común para 
tódolos concellos no período 1996-2006, porén, a inmigración descendeu no 
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ano 2006 respecto ó 2005 só nos municipios de Baleira, Ribeira de Piquín e 
Riotorto.  

A emigración no mesmo período crece en tódolos concellos salvo en 
Negueira de Muñiz. Este último xunto con Baleira e Meira teñen un descenso 
na emigración no último ano do período. 

Comparando ámbolos datos no gráfico seguinte apréciase que o saldo 
migratorio (inmigracións menos emigracións) é negativo en case tódolos 
concellos a maioría dos anos, destacando os casos contrarios de Meira e 
Negueira de Muñíz para o ano 2006. 
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Ilustración 12. Saldo migratorio 1996-2006. Fonte IGE 

Nos gráficos 4 do Anexo pode verse con detalle o saldo externo (migración 
de zonas de fora de Galicia) e o saldo interno (migración de zonas de 
Galicia) por concellos. 

1.2.3. Estrutura demográfica 

Estrutura demográfica por idades 

Analizando a estrutura demográfica por idades nos gráficos seguintes 
pódese comprobar que, tanto no ano 1998 como no ano 2007, a poboación 
predominante é a comprendida entre 16 e 64 anos. En tódolos concellos a 
poboación de máis de 64 anos supera a poboación mais nova (0 a 15), o 
que reflicte o alto índice de envellecemento da poboación. 
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Ilustración 13. Poboación por idades ano 1998. Elaboración propia. Fonte 
IGE.  
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Ilustración 14. Poboación por idades ano 2007. Elaboración propia. Fonte 
IGE.  
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Estrutura demográfica por sexos 
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Ilustración 15. Poboación por sexos ano 1998. Elaboración propia. Fonte 
IGE.  
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Ilustración 16. Poboación por sexos ano 2008. Elaboración propia. Fonte 
IGE.  

Analizando a evolución por sexos nos distintos concellos, apréciase que no 
1998 o número de mulleres era superior o número de homes en tódolos 
concellos agás en Baleira, Fonsagrada (A) e Negueira de Muñíz. Para o ano 
2007 mantense esta tendencia, pero ademais en Ribeira de Piquín diminúe 
o número de mulleres con respecto os homes. 

Como se analizou no punto 1.2.1., o índice de envellecemento é bastante 
elevado en tódolos concellos, destacando Ribeira de Piquín. 

1.2.4. Nivel de instrución 

Como se aprecia no seguinte cadro, o concello que mais taxa de 
analfabetismo posúe é Negueira de Muñiz, e segundo a media de 
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porcentaxe de poboación sen estudos primarios, destacan tódolos concellos, 
con respecto á media de Lugo e de Galicia.  

Cabe destacar o concello de Riotorto en canto a estudos de bacharelato 
superior, pola baixa taxa con respecto ao valor provincial e galego, o 
mesmo que Ribeira de Piquín en canto a estudos universitarios, que está 
moi por debaixo da media. 

 

 

 

 

 

 

Non sabe 
ler ou 
escribir 

Menos de 
cinco anos de 
escolarización, 

sen 
bacharelato, 
ESO ou EXB 

Bacharelato 
elemental, 
ESO ou EXB 

Bacharelato 
superior, 
BUP, COU 

FPI, 
FPII 

estudios 
universitarios 

BALEIRA 1,5 63,5 21,6 5,9 5,5 4,1 
A FONSAGRADA 1,3 62,3 16,3 11,4 2,8 3,9 
MEIRA 1,6 48,0 18,2 9,6 4,8 6,5 
NEGUEIRA DE 
MUÑIZ 4,5 62,2 19,4 7,2 7,2 4,1 
POL 1,6 58,9 22,0 5,9 3,8 5,8 
A PONTENOVA 1,5 63,3 16,0 7,7 3,4 6,8 
RIBEIRA DE 
PIQUIN 2,2 68,6 21,2 5,5 4,0 3,2 
RIOTORTO 2,4 70,0 17,4 3,9 5,2 7,1 
LUGO 2,1 49,9 22,1 9,9 6,8 9,2 
GALICIA 2,1 42,9 25,1 11,3 7,9 10,7 

Ilustración 17. Nivel de instrución por concellos ano 2001. Elaboración 
propia. Fonte IGE. 

Estes datos están  reflectidos no gráfico 5 do Anexo.  

1.2.5. Indicadores de calidade de vida 

Para aproximarnos ao nivel de vida e benestar da poboación da comarca 
marcada, imos ter en conta factores como son os Indicadores Municipais de 
Renda e equipamentos de uso público existentes, co fin de detectar as 
principais demandas ou necesidades da poboación. 
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Indicadores Municipais de Renda (IMRF) 

INDICADOR MUNICIPAL DA RENDA DOS 
FOGARES ANO 2002 

CONCELLOS % IMRF 
BALEIRA 83 

FONSAGRADA (A) 91 

MEIRA 94 

NEGUEIRA DE MUÑIZ 79 

PONTENOVA (A) 100 

POL 89 

RIBEIRA DE PIQUÍN 93 

RIOTORTO 102 

GALICIA 100 

Ilustración 18. Indicador municipal da renda dos fogares 2002. Elaboración 
propia. Fonte IGE. 

 

Equipamentos de uso público existente  

CONCELLOS 
Centros                  
Asistencia 
Social (2) 

Residencia              
de anciáns 

(2) 

Garderías          
infantís 
(2) 

Centros                    
atención 
á infancia 

(1) 

Centro 
de                

menores 
(1) 

Centro de 
información 
ás mulleres 

(1) 

Información 
Xuvenil e de 
emprego (1) 

BALEIRA 0 0 0 0 0 0 1 

FONSAGRADA (A) 0 1 0 0 0 0 1 

MEIRA 0 0 0 0 0 0 1 

NEGUEIRA DE MUÑIZ 0 1 0 0 0 0 0 

PONTENOVA (A) 0 0 0 0 0 0 1 

POL 1 0 0 0 0 0 1 

REBEIRA DE PIQUÍN 0 0 0 0 0 0 0 

RIOTORTO 0 0 0 0 0 0 0 

Ilustración 19. Equipamentos de uso público existentes ano 2006 e 2007. 
Elaboración propia. Fonte IGE. 

(1) A partires de datos do 2007. 

(2) A partires de datos do 2006. 

Facendo unha análise dos datos reflectidos na táboa superior, observase 
que os equipamentos de uso público referidos á poboación dependente son 
practicamente nulos no conxunto xeral da comarca. Deste modo, só dous 
dos oito municipios contan con residencias de anciáns (A Fonsagrada e 



Asociación Montes e Vales(GDR-3) 
 

 
 

Páxina 21 de 49 

Negueira de Muñiz) e ningún dos concellos conta con gardería  infantil. Só 
Pol ten Centro de Asistencia Social. 

Sen embargo, destaca a presenza de Centros de Información Xuvenil e de 
Emprego en tódolos municipios agás Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín e 
Riotorto. 
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1.2.6. Tecido asociativo 

 
DISTRIBUCIÓN DO ASOCIACIONISMO

 (%)

culturais-
deportivas; 

36%

rural-
agrogandeiras; 

4%

sociais; 45%

outras; 13%

forestais; 2%

culturais-deportivas

rural-agrogandeiras

sociais

forestais

outras

 

Ilustración 20. Fonte: Rexistros Administrativos da Comunidade Autónoma 
de Galicia. Xunta de Galicia. Elaboración propia. 

Cun total de 231 asociacións, a nivel global na comarca o tipo predominante 
é a de carácter social (nas que se inclúen as amas de casa, inmigrantes, 
mulleres, pais de alumnos, veciñais, ecoloxistas, educativas, naturistas, 
relixiosas, xubilados, xitanas, xuvenís, discapacitados e rehabilitación de 
alcohólicos), cun total do 45% sobre o total. As asociacións culturais, 
deportivas e recreativas representan ó 36%, as rural-agrogandeiras teñen 
un 4% do total e as forestais só un 2%. 

En canto a concellos, o que maior número de asociacións posúe é A 
Fonsagrada, A Pontenova, Pol e Riotorto. Negueira de Muñiz e Ribeira de 
Piquín son os que teñen menor número de  asociacións.  

1.2.7. Elementos culturais propios do territorio 

Esta comarca caracterizase por propiciar o contacto coa natureza, dando 
lugar a que se converta nun entorno ideal para a práctica dunha diversidade 
de deportes de montaña, como a pesca fluvial, a caza ou o sendeirismo. 

Ademais posúe un gran patrimonio histórico, que nalgúns casos é orixe de 
numerosas lendas, onde se mesturan dende vestixios castrenses ata 
catedrais, castelos, pazos señoriais, ermidas, mosteiros e casas blasonadas. 

Rodeada de montañas atopamos  o concello de Baleira, dedicado na súa  
totalidade  ao sector gandeiro e forestal. Ademais da súa paisaxe, que se 
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pode observar a través das rutas de sendeirismo coma a dos Castros, a das 
Igrexas e a da Marronda ademais do Camiño de Santiago, non se pode 
esquecer o seu patrimonio cultural coma os vestixios da cultura Castreña, 
as igrexas de San Miguel de Braña ou a de Santiago de San Martín. 

O concello de maior superficie é A Fonsagrada,  que se caracteriza pola 
súa diversidade tanto paisaxística coma cultural destacando a igrexa de 
Allonga, Arroio ou Fonfría, así coma os pazos coma a casa-torre de Graña 
ou a Fortaleza de Burón.  

No concello de  Meira nace o río mais relevante de Galicia, O Miño, que 
dota a este concello dunha gran beleza paisaxística facilmente observable a 
través das rutas de sendeirismo que discorren polo municipio como a ruta 
Miño-Eo ou a ruta da Meixadoira. Pero tampouco hai que esquecer o 
patrimonio cultural, como a igrexa de Santa María, os restos dos mosteiros 
cisterciense e o gran número de restos arqueolóxicos repartidos polo 
municipio. 

O concello situado mais o este desta comarca, é Negueira de Muñiz cuxo 
monumento histórico mais destacado é o conxunto formado pola igrexa 
parroquial e a reitoría. Aínda que tamén destacan as capelas de San 
Sebastián, Santa Baia ou San Ildefonso. No campo da artesanía sobresae o 
traballo da forxa e da cerámica. En canto a actividades culturais e 
deportivas neste municipio destacan as rutas de sendeirismo coma a do 
Embalse de Salime ou escalada, caza ou pesca. 

No municipio de A Pontenova, o patrimonio artístico mais destacado son 
as numerosas capelas, pazos e casas, coma a Casa do Vilar ou a Casa de 
Salmeán, repartidas polo concello. Ademais conta cunha grandiosa paisaxe, 
que se pode observar a través das numerosas rutas de sendeirismo, entre 
as que destacan o val do Eo e a praia fluvial. 

No interior atópase o concello de Pol, no que dentro do patrimonio histórico 
o mais destacado é a arquitectura relixiosa, as diversas igrexas e capelas, e 
por outro lado os pazos e casas coma a casa de Pousadela ou a Casa 
Grande de Eiras. A nivel de natureza o mais relevante son as súas fontes 
naturais e os cinco cotos de caza que existen no municipio. 

Un  concello de gran antigüidade é Riotorto, feito que corroboran os restos 
arqueolóxicos atopados na zona. Ademais ó igual que tódolos municipios 
desta zona, caracterizase por unha gran beleza natural e por un patrimonio 
cultural no que destaca sobre todo a arquitectura relixiosa coma a igrexa de 
Santa Marta de Meilán. 

Cabe mencionar que un dos aspectos mais destacados de Galicia, e polo 
tanto desta comarca, é a gastronomía que se caracteriza pola posibilidade 
de degustar produtos da zona coma as súas carnes de tenreira e porco ou 
embutidos coma o  “butelo“ considerado como prato tradicional da comarca. 
Outros produtos típicos da zona son as castañas ou os cogomelos. 
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Como celebracións desta comarca, ademais das festas patronais de cada 
concello, destacan a festa da Malla en Meira considerada de interese 
turístico, a romaría de San Bernabeu en Baleira, a romaría de Santiago de 
Montouto na Fonsagrada e a Rapa das Bestas en Riotorto. 

1.3. Mercado de traballo 

Nos últimos anos a poboación activa diminuíu en tódolos concellos. Isto 
débese primordialmente, á emigración da poboación do interior cara ás 
zonas costeiras. Este factor tamén repercute nos valores de poboación 
ocupada, que reflicten nunha diminución en tódolos concellos. 

Analizando a evolución do índice de paro nos tres últimos anos, podemos 
ver no gráfico seguinte, que descendeu en tódolos concellos coa excepción 
de Negueira de Muñíz e de Riotorto.  
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Ilustración 21. Evolución do índice de paro 2005-2007. Fonte IGE. 

En canto á diferenza de valores de paro segundo sexo, variou 
substancialmente no ano 2006. Atendendo aos datos recollidos na 
Consellería de Traballo, o número de mulleres paradas supera ao de homes 
agás no 2007. 
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Ilustración 22. Evolución do paro por sexo. Fonte Consellería traballo. 

Analizando os datos do ano 2008, por sectores, podemos ver no gráfico 
seguinte que o descenso mais acusado rexístrase no sector servizos; para o 
sector de gandería e industria, ao contrario que no resto dos sectores, o 
paro aumenta, aínda que no mes de xullo de 2008 acada un saldo positivo. 
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Ilustración 23. Paro por sectores ano 2008.Fonte Consellería de Traballo. 
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1.4. Análise sectorial 

Os datos mais actuais dos que dispoñemos son os seguintes: 

 

 

 SECTORES 

 
Agro-
gandeiro(1) 

Industria   
(1) 

Construción 
(1) 

Servizos 
(1) 

Forestal 
(2) 

BALEIRA 209 6 13 50 3 
FONSAGRADA 
(A) 473 25 51 210 17 
MEIRA 94 23 19 132 5 
NEGUEIRA DE 
MUÑIZ 17 2 1 6 0 
POL 241 8 18 42 3 
PONTENOVA (A) 151 31 46 164 27 
RIBEIRA DE 
PIQUÍN 80 2 4 25 6 
RIOTORTO 154 24 24 79 12 
TOTAL 1419 121 176 708 73 

Ilustración 24. Sectores Económicos por Concellos. Elaboración propia.  

(1) Son datos do ano 2007. Fonte IGE-CMR. 

(2) Son datos do ano 2008. Fonte CMR. 

O sector agro-gandeiro destaca nos concellos de A Fonsagrada, Pol e 
Baleira, mentres que o forestal destaca en A Pontenova, A Fonsagrada e 
Riotorto. 

O sector servizos ten a maior representatividade en A Fonsagrada, seguida 
da Pontenova e Meira. Na construción e industria, destacan A Fonsagrada, A 
Pontenova e Riotorto. 
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2. Determinación de estrangulamentos e potencialidades 

A análise dos estrangulamentos e potencialidades da zona 3 baseouse nos 
datos estadísticos recollidos e nas entrevistas realizadas ás mesas sectoriais 
e a representantes de asociacións, empresas, cooperativas e institucións 
públicas. 

a) Contexto socieconómico 

Cun total de 1.180  km2 e 15.631 habitantes, a Zona 3 é un espazo de 
interior, de complexas relacións naturais e sociais, condicionada polo seu 
relevo accidentado cunha importante presenza de zona montañosa e un 
acusado e continuo descenso paulatino da poboación. A densidade de 
poboación é das mais baixas do territorio galego, só o municipio de Meira 
supera os 25 habitantes por Km2. 

A zona do GDR3 é unha das zonas de Galicia que maior abandono 
poboacional esta sufrindo. É de destacar a pérdida de poboación de 
concellos como Negueira de Muñíz ou Ribeira de Piquín que sobrepasan o 
25% de pérdida poboacional no intervalo 1996-2007. Como consecuencia o 
índice de envellecemento alcanza cifras tamén moi elevadas.  

Unha población maoiritariamente de idade avanzada condiciona de forma 
importante o desenvolvemento futuro, xa que supón un factor de debilidade 
na dotación de recursos humanos por dúas razóns principais: por unha 
banda, o relevo xeracional vese afectado e, pola outra, supón dificultades 
para a introdución de novos proxectos e innovacións técnicas, ao ser o grao 
de receptividade inferior nunha poboación envellecida. Ademáis de contar 
con un alto porcentaxe de poboación dependente, o elevado índice de 
envellecemento, á súa vez, pódese asociar coa forte tendencia de abandono 
de terras de cultivo e explotacións gandeiras existentes na zona. 

As necesidades inherentes á pobación da 3ª idade, deberían supoñer unha 
oportunidade para a creación de emprego en actividades de atención á 
mesma. Mais alá das necesidades básicas como a atención médica, son 
necesarios servizos coma os de limpeza, transporte, comida a domicilio, 
ocio, etc. 

Non se debe esquecer a poboación infantil e xuvenil que conta na zona con 
escasos servizos de atención e ocio. Os servizos a estes colectivos poden 
supoñer tamén creación de postos de traballo así como unha mellora 
considerable do nivel de vida no rural e polo tanto de fixación de poboación 
na zona. 

A zona 3 non conta con municipios dinamizadores, denominación 
establecida no Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia. Esta circunstacia, 
polo tanto, supón un grave estrangulamento para a zona xa que estes 
municipios son entendidos como aqueles municipios en desenvolvemento e 
que gardan unha relación directa de carácter comercial, empresarial ou de 
emprego cos municipios do seu contorno. Estes municipios están chamados 
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a actuar como núcleos de difusión de crecemento para contribuír a unha 
mellor estruturación territorial e á incorporación e fixación da poboación. 

O aillamento da zona 3 supón un grave estrangulamento. A este aillamento 
físico estase a sumar o aillamento tecnolóxico debido ás dificultades ou 
incluso a imposibilidade de conexión vía internet. O baixo desenvolvemento 
das tecnoloxías da información e comunicacións impide o crecemento e a 
creación de empresas na zona, reduce as posibilidades de que a zona se 
posicione como destino turístico e de benestar da poboación. 

b) Os sectores forestal, agrícola e gandeiro 

Os sectores agrario e forestal, pese o retroceso e as dificultades dos últimos 
anos, seguen sendo os motores básicos da economía de todos os municipios 
da zona. 

b.1. Sector forestal 

Na Zona 3 atópanse masas frondosas autóctonas en notable estado de 
conservación, algunhas delas consideradas as máis representativas dos 
ecosistemas forestais presentes no subsector Galiaco-Asturiano 
septentrional e con numerosas especies vexetais singulares e moi 
vulnerables. 

Como en todo o territorio galego o minifundismo e o principal factor 
limitador para un aproveitamento óptimo do monte. O reducido tamaño das 
explotacións forestais orixina elevados custes de explotación para proceder 
á extracción da madeira, descoñecemento da propiedade, imposibilidade 
para levar a cabo plans integrais forestais, abandono...  

O sector caracterizase pola atomización das empresas, a debilidade das 
industrias de segunda transformación, os déficits que se manifestan no 
ámbito da xestión, a necesidade dunha mellor formación ou os escasos 
recursos destinados a I+D+i. 

Estes montes teñen especial importancia na zona como patrimonio natural, 
con gran potencialidade para o seu uso social e económico. 

As numerosas potencialidades forestais da zona 3 non só están orientadas á 
produción da madeira, senón tamén ás enerxías renovables, á explotación 
de biomasa ou o aproveitamento secundario da produción de eucalipto. 

b.2. Os sectores agrícola e gandeiro 

Ao igual que no resto do territorio galego o subsector bovino é o de maior 
peso do conxunto agrario na zona 3, destacando a produción de leite e 
carne. É importante subliñar que a evolución do sector e o proceso de 
modernización e reestruturación vixente, conduciu a un significativo 
descenso do número de explotacións existentes. Este proceso orixinou un 
continuado aumento do número de animais por explotación, debido a que, 
normalmente, son as explotacións máis pequenas as que desaparecen, 
provocando ao mesmo tempo un aumento das explotacións de carne. 
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Na actualidade contamos cunha das cabanas gandeiras máis saneadas e 
produtivas do Estado.  

O minifundismo e a falta de base territorial das explotacións, provocan unha 
forte dependencia dos concentrados e impiden o alimento dos animais a 
base de pasto, forraxe e cereais, ou a través da introdución de novos 
cultivos, principalmente no caso dos animais productores de leite. Isto 
supón un estrangulamento que se ve agravado polos altos custes dos 
concentrados para alimento animal. Actualmente os altos custes dos 
consumos das explotacións e principalmente os baixos prezos de venta do 
leite e a carne están situando a moitos produtores ao bordo da quebra. A 
producción gandeira ecolóxica conta na zona con gran potencialidade debido 
en gran medida a calidade dos pastos.  

O sector agrícola enfróntanse a problemáticas moi similares ao sector 
gandeiro. O sector agrario no seu conxunto está a sufrir dende hai uns anos 
un incremento do prezo dos inputs que emprega, que, á súa vez, encarece 
cada vez máis os custos produtivos, sen se ver compensado este 
incremento por unha suba dos prezos da produción.  Isto está a provocar 
unha diminución constante das marxes das explotacións, orixinando así 
unha desaparición intensa de explotacións e un estancamento da renda 
agraria das que permanecen.  

A desaparición destas explotacións está provocando o abandono de 
numerosas producións con altas potencialidades pola súa calidade e 
tradición en moitos das zonas do GDR3. 

Hai escaseza de estruturas e servizos comerciais polo que non é fácil 
garantir unha distribución da produción conforme aos niveis de esixencia do 
comercio. Por outra banda, a comercialización directa por parte dos 
produtores e produtoras tropeza con multitude de dificultades de variada 
índole (técnicas, ecolóxicas, sociais, administrativas), que limitan as 
posibilidades de desenvolvemento de canles de comercialización curtas e 
mesmo de venda directa. 

O sector non conta apenas con medios de difusión de coñecementos e 
transferencia de tecnoloxía, o que impide a actualización e intercambio de 
coñecementos e experiencias dentro do sector. 

c) Outros sectores 

A zona 3 dos GDR é unha zona de baixo dinamismo empresarial. Conta con 
un número moi reducido de empresas de tamaño medio que sirvan de 
tracción para o resto de empresas. So destaca o comercio nos nucleos 
urbanos dos concellos de Meira, A Fonsagrada e A Pontenova.  

A zona 3 conta con grandes atractivos naturais, patrimoniais, culturais e 
gastronómicos non explotados, pero o sector turístico nesta zona está 
claramente pouco desenvolvido en relación as potencialidades das que se 
dispón e se o comparamos con zonas limitrofes de características similares. 
A distancia ás grandes urbes, que en gran medida permitiu a conservación 
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de espazos naturais, supón unha dificultade para a potenciación da oferta 
turística. Así mesmo, as dificultades para a conexión a internet dificultan a 
difusión da oferta turística, nun momento na que a maior parte do 
consumidores utilizan esta vía para a información e o contacto cos 
establecementos turísticos e de comercio.  

3. Obxectivos 

A partir dos problemas detectados, e dos recursos e potencialidades cos que 
conta o territorio GDR3 defínense os seguintes obxectivos: 

Obxectivos xerais: 

- Desenvolvemento endóxeno e sustentable do territorio  

- Fixación da poboación  

- Elevación do benestar social dos habitantes do territorio 

Obxectivos intermedios: 

- Aumento da rendibilidade das explotacións agro-gandeiras e forestais 

o Redución dos custes de produción 

• Redución dos custes enerxéticos 

• Redución dos custes dos consumos propios da 
explotación 

o Aumento do valor comercial dos produtos 

• Valor engadido dos produtos 

• Novas vías de comercialización 

- Diversificación da economía rural 

- Mellora das condicións socio laborais da poboación rural. 

- Aproveitamento do patrimonio natural e cultural 
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4. Liñas de actuación 

ESTRATEXIA 

A estratexia deste grupo basearase no aproveitamento e valorización dos 
importantes recursos propios da zona, xa sexan derivados da propia 
producción no sector primario (carne, leite, madeira, etc..) como dos 
recursos naturais e culturais autóctonos.  

As actuacións nos sectores agrario e gandeiro son fundamentais para o 
desenvolvemento socioeconómico da zona. Estas actuacións irán dirixidas 
prinicipalmene a reducir os costes de producción a través da reducción de 
consumos externos e da modernización das explotacións, así como da 
mellora da comercialización. Potenciarase o cooperativismos e 
asociacionismo, necesario especialmente naquelas accións que teñan como 
obxectivo a mellora da comercialización. As actuacións densenvolvidas 
dentro do plan nestos sectores irán dirixidas a potenciar produccións como 
o da carne e o leite, que xa contan con iniciativas de desenvolvemento, 
saber facer dos productores e con produtos identificados polos 
consumidores como de calidade.  

No sector forestal potenciarase especialmente as iniciativas que teñan por 
obxectivo a mellora do aproveitamento e a rendabilidade das madeiras de 
calidade coas que conta a zona. Ao igual que nas explotacións gandeiras e 
agrarias é necesario potenciar o cooperativismo e asociacionismo, medida 
imprescindible en zonas nas que o minifunidismo e as dificultades de acceso 
supoñen límites ao desenvolvemento de iniciativas. 

O aproveitamento, valorización e en moitos casos a recuperación dos 
recursos culturais e naturais da zona son tamén obxectivo da estratexia do 
GDR3. Neste sentido, as actuacións dirixidas á mellora da oferta turística a 
través da creación de empresas de servicios turísticos e do uso activo de 
recursos propios da zona terán especial atención na estratexia.  

Na zona 3 existe gran variedade e riqueza de patrimonio cultural, material e 
inmaterial relacionado coas comunidades gandeiras e agrarias. A estratexia 
do GDR3 incluirá a recuperación deste patrimonio, que en moitos casos 
atopase en perigo de desapareción. Nesta liña desenrolaranse accións que 
permitan poñer en valor, salvagardar e revitalizar este patrimonio material 
e inmaterial co que contamos.  

Así mesmo as actuacións do GDR3 prestarán especial atención á creación de 
servicios á poboación rural, que actualmente son fundamentais para a 
fixación de poboación no rural; transporte, TICs, atención a maiores e 
nenos, ocio, etc... 

Potenciarase que os diversos sectores que se acollen ás liñas de actuación 
do noso GDR leven a cabo proxectos intersectoriais, como pode ser a 
utilización dos establecementos de turismo rural como elementos 
promocionais e inclusive de primeira venda dos produtos agrarios 
autóctonos. 
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Preténdese que as actuación dirixidas os sectores primarios así como as 
dirixidas á mellora da calidade de vida da poboación rural, potencien a 
creación de empresas de servicios asociados. 

A partir dos obxectivos antes descritos concrétanse as seguintes liñas de 
actuación nas tres medidas que integran o programa: 

Medida 411.- Dinamización do sector agrario e forestal. Anexo II A 

Atendendo o obxectivo de aumentar a rendibilidade das explotacións agro-
gandeiras e forestais, optouse pola tipoloxía de proxectos e o reparto 
financeiro descrito no anexo II A. O aumento dos custes de explotación e o 
baixo prezo de venda das produción agrícolas e gandeiras poñen en risco a 
viabilidade de moitas destas explotacións. É por isto que, sen eliminar 
practicamente ningunha das posibles tipoloxías de proxectos desta medida, 
optouse por potenciar os proxectos de mellora da eficiencia enerxética, 
reducción de custos nas explotacións, de transformación e comercialización 
de produtos agrarios. 

Medida 412.- Mellora ambiental e do contorno rural. Anexo II B 

A tipoloxía dos proxectos incluídos nesta medida así como o correspondente 
reparto financeiro descrito no anexo II A, realizouse co obxectivo da mellora 
ambiental e patrimonial da zona 3.   

A conservación, mellora e difusión do patrimonio rural galego, tanto natural 
coma cultural, constitúe unha ferramenta clave para favorecer a calidade de 
vida nas zonas rurais e, asemade, diversificar a súa economía. Estas 
actuacións supoñen ademais un valor engadido para as condicións turísticas 
da zona, que actualmente atopanse nun baixo nivel de desenvolvemento. 

Existen numerosas rutas de sendeirismo, fragas e soutos de alto valor 
natural e paisaxísticos, árbores monumentais e zonas de ribeira sobre as 
que é necesario a realización de accións de protección e difusión. 

Medida 413. Diversificación da economía rural e mellora da calidade 
de vida. Anexo II C 

Para a elección da tipoloxía dos proxectos incluídos nesta medida así como 
o correspondente reparto financeiro descrito no anexo II A, tivéronse en 
conta varios factores: 

Procurouse unha maior aportación financeira en aqueles proxectos que non 
están subvencionados por outras axudas públicas, ou si o están, é en 
condicións mais desfavorables.  

Ao igual que na medida 411 incídese de novo no apoio á comercialización e 
transformación de produtos da zona.  

Co obxectivo de diversificar a economía no rural pretendese apoiar de forma 
decidida a creación de PEMES, neste senso e tendo en conta o potencial 
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forestal e gandeiro da zona, incentivase especialmente as empresas de 
servizos relacionados con estes sectores.  

Incentivarase a creación de empresas de implantación de medidas de aforro 
enerxético e TICs no medio rural. A implementación de melloras nas 
comunicacións vía internet é básico para o desenvolvemento da maior parte 
das iniciativas a aplicar, dende o sector agrario ata o turístico.  

Na estratexia proposta  apostase pola posta en valor do patrimonio cultural 
(material e inmaterial) e natural xunto co fomento de actividades turísticas 
complementarias ás ofertas de aloxamento. Este tipo de iniciativas 
aumentará a atracción de visitantes ademais de mellorar a calidade de vida 
dos residentes na zona. 

Véxanse os Anexos A, B e C. 

5. Indicadores 

Véxanse os Anexos III A, B, C, D e E. 

6. Complementariedade con outros fondos 

O grupo xestor do programa procurará e analizará a complementariedade 
do programa Leader con outros fondos ou programas que actúan no 
territorio. Estudaranse tanto ás posíbeis liñas de delimitación nas actuacións 
financiadas como ás sinerxías con eses outros programas, procurando desta 
maneira o aproveitamento máximo dos fondos e o máximo apoio as 
iniciativas presentadas ao programa. 
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III. Plan de cooperación 

Véxase o Anexo II D. 

O GDR3 procurará a colaboración cos restantes GDR da comunidade 
autónoma Galega, especialmente cos GDR limítrofes, en materia de mellora 
da comercialización da producción de leite, carne e os seus derivados e a 
promoción turística.  

Ademais da colaboracións con outros GDR, procurarase a realización de 
actividades comúns con territorios limítrofes de características similares e 
pertencentes a outras comunidades autónomas como pode ser Oscos-Eo.  
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IV. Normas para a xestión do programa 

I. Límites de axuda pública máxima  

Os límites de axuda pública máxima (cuantitativos e porcentaxes) en 
función dos diferentes tipos de proxecto, son os establecidos por AGADER 
na Resolución 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 2007-2008. DOG nº 
115-Luns, 16 de Xuño de 2008. Anexo III: Réxime de Axudas. 

II. Criterios para a selección e priorización de proxectos: Baremo e 
regras para a asignación das porcentaxe de axuda pública. 

a) Requisitos de subvencionalidade dos proxectos:  

1. Carácter innovador, entendido non só como innovacións tecnolóxicas 
senón como a exploración de novos xeitos de enfrontarse aos retos que 
se presentan no territorio. 

2. Viabilidade: O proxecto deber ser viable técnica e economicamente, 
comprobarase especialmente a súa viabilidade financeira. 

3. Adecuación do proxecto á estratexia do programa. 

b) Baremo de proxectos produtivos: 

1. Situación xeográfica. 40 puntos. 

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

En función do IMRF do ano 2002 publicado polo IGE e tendo en conta as 
cifras concretas para os concellos enmarcados no denominado GDR3, 
establécense o seguintes tramos de discriminación e a súa correspondente 
puntuación: 

� Concellos cun IMRF inferior ou igual ao 80% da media galega: 10 
puntos. NEGUEIRA DE MUÑIZ 

� Concellos cun IMRF maior ao 80% e menor ou igual ao 85%: 8 
puntos. BALEIRA 

� Concellos cun IMRF maior ao 85% e menor ou igual ao 90%: 6 
puntos. POL 

� Concellos cun IMRF maior ao 90% e menor ou igual ao 95%: 4 
puntos. RIBEIRA DE PIQUÍN, A FONSAGRADA E MEIRA 

� Concellos cun IMRF maior ao 95% e menor ou igual ao 100%: 2 
puntos A PONTENOVA 
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� Concellos cun IMRF maior ao 100%: 0 puntos. RIOTORTO 

CONCELLOS % IMRF 

RIOTORTO 102 

PONTENOVA (A) 100 

MEIRA 94 
RIBEIRA DE 
PIQUÍN 93 

FONSAGRADA (A) 91 

POL 89 

BALEIRA 83 

NEGUEIRA DE 
MUÑIZ 79 

 

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

En función dos datos de variación da poboación entre os anos 2002-2007 do 
denominado GDR3, establécense o seguintes tramos de discriminación e a 
súa correspondente puntuación: 

� Concellos cunha perdida de poboación maior ou igual ao 10%: 10 
puntos. RIBEIRA, RIOTORTO E BALEIRA 

� Concellos cunha perdida de poboación maior ou igual ao 8% e menor 
do 10%: 8 puntos A FONSAGRADA, A PONTENOVA E POL  

� Concellos cunha perdida de poboación maior ou igual ao 5% e menor 
do 8%: 6 puntos NEGUEIRA DE MUÑIZ 

� Concellos cunha perdida de poboación maior ou igual ao 0% e menor 
do 5%: 4 puntos MEIRA 

� Concellos que incrementen poboación: 0 puntos. 

 
% VARIACIÓN 
PERÍODO 1996-2007 

% VARIACIÓN 
PERÍODO 2002-2007 

BALEIRA -19 -10 
FONSAGRADA -20 -8 
MEIRA -2 -1 
NEGUEIRA DE MUÑÍZ -28 -5 
POL -17 -8 
PONTENOVA -16 -9 
RIBEIRA DE PIQUÍN -25 -12 
RIOTORTO -23 -13 

 

1.3. Núcleo ou entidade de poboación onde se localiza o proxecto. 
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En función dos datos recollidos no nomenclátor de 2007 e identificando 
núcleo de poboación con parroquia, establécense os seguintes tramos de 
discriminación e a súa correspondente puntuación: 

� Núcleos de poboación de menos ou igual a 50 habitantes: 10 puntos. 

� Núcleos de poboación de mais de 50 habitantes e menos ou igual a 
100: 8 puntos. 

� Núcleos de poboación de mais de 100 habitantes e menos ou igual a 
250: 6 puntos. 

� Núcleos de poboación de mais de 250 habitantes e menos ou igual a 
1.000: 4 puntos. 

� Núcleos de poboación de mais de 1.000 habitantes: 2 puntos. 

1.4. Outros criterios xeográficos. 

En función da distancia do núcleo de poboación onde se localiza o proxecto 
a un núcleo de poboación de máis de 1.000 habitantes, e identificando 
núcleo de poboación con parroquia, establécense os seguintes tramos de 
discriminación e a súa correspondente puntuación:  

� Distancia maior ou igual a 20 Km. : 10 puntos 

� Distancia maior ou igual a 15 Km. e menor de 20 km: 8 puntos 

� Distancia maior ou igual a 10 Km. e menor de 15 Km.: 6 puntos 

� Distancia e menor 10 Km.: 4 puntos 

2. Características do promotor do proxecto. Máximo 10 puntos. 

2.1 Valorarase o compromiso de utilización da lingua galega por parte do 
promotor na execucuón e desenvolvemento do proxecto, de acordo co 
previsto no artigo 20.2º1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia: 2 puntos 

2.2. Valorarase que o proxecto sexa solicitado por unha entidade asociativa, 
S.A.T ou Sociedades Civís.: 5 puntos 

2.2. Se o proxecto e presentado por persoas físicas individuais ou calquera 
outra forma xurídica: 2 puntos 

2.3. Valorarase o peso ( mais do 50% ) dentro das persoas ou entidades 
que promoven o proxecto de determinados colectivos. Puntos acumulativos 
ata un máximo de 3 puntos:   

- Mulleres: 2 puntos 

- Mozos/as (Considerarase mozo a aquelas persoas con idades 
comprendidas entre os 18 e 40 anos, ambos inclusive): 2 puntos 
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- Persoas con discapacidade: 3 puntos 

3. Incidencia do emprego. 25 puntos. 

3.1. Volume de empregos creados: Máximo 20 puntos. 

Este criterio valorarase con base na ratio entre o investimento e o número 
de empregos directos creados. Os empregos computaranse polo equivalente 
anual de empregos a tempo completo. Para o cálculo da puntuación so se 
considerarán dous decimales. 

Un emprego por inversión menor ou igual a 40.000 €: 5 puntos por 
emprego 

Un emprego por inversión maior a 40.000 € de investimento: 4 puntos por 
emprego 

3.2. Incidencia na creación de emprego para determinados colectivos: 
Máximo 5 puntos 

Este criterio valorarase segundo a porcentaxe dos empregos directos 
creados que correspondan aos seguintes colectivos: 

- Menores de 35 anos e maiores de 45 (Porcentaxe maior ou igual 
ao 50% dos empregos creados): 3 puntos. 

- Persoa con discapacidade (Porcentaxe maior ou igual ao 25% dos 
empregos creados): 5 puntos. 

- Mulleres (Porcentaxe maior ou igual ao 50% dos empregos 
creados): 3 puntos. 

4. Impacto sobre o territorio. 25 puntos. 

4.1. Capacidade de arrastre do proxecto: Máximo 20 puntos. 

Este criterio valorará o efecto multiplicador do proxecto, a súa capacidade 
motora para a economía da zona, concretada nos seguintes aspectos: 

� Transformación da producción agrícola, gandeira ou forestal da zona: 
10 puntos 

� Utilización , dentro dos inputs, de recursos da zona: 8 puntos 

� Creación de empresas produtivas ou de servizos que realizan a súa 
actividade necesitando (“arrastrando”) da producción e/ou prestación 
de servizos dunha ou varias empresas de forma continuada: 5 puntos 

� Emprego de enerxías renovables e/ou incorporación de TIC ou novas 
formas de explotación dos recursos do territorio en que se executa o 
proxecto: 5 puntos. 

4.2. Incidencia ambiental: 5 puntos. 
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- Valorarase que o proxecto teña incidencia ambiental positiva ou 
ben que contribúa a minorar os danos ou problemas ambientais 
existentes na zona a través da aplicación dalgunha das seguintes 
medidas: utilización sustentable dos recursos endóxenos, 
protección da biodiversidade e dos hábitats, xestíon de recursos 
hídricos, contribución á prevención de incendios, plan de xestións 
de residuos, utilización de enerxías renovables. 

c) Baremo de proxectos non produtivos: 

1. Situación xeográfica. 40 puntos. 

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

En función do IMRF do ano 2002 publicado polo IGE e tendo en conta as 
cifras concretas para os concellos enmarcados no denominado GDR3, 
establécense o seguintes tramos de discriminación e a súa correspondente 
puntuación: 

� Concellos cun IMRF inferior ou igual ao 80% da media galega: 10 
puntos. NEGUEIRA DE MUÑIZ 

� Concellos cun IMRF maior ao 80% e menor ou igual ao 85%: 8 
puntos. BALEIRA 

� Concellos cun IMRF maior ao 85% e menor ou igual ao 90%: 6 
puntos. POL 

� Concellos cun IMRF maior ao 90% e menor ou igual ao 95%: 4 
puntos. RIBEIRA DE PIQUÍN, A FONSAGRADA E MEIRA 

� Concellos cun IMRF maior ao 95% e menor ou igual ao 100%: 2 
puntos A PONTENOVA 

� Concellos cun IMRF maior ao 100%: 0 puntos. RIOTORTO 

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

En función dos datos de envellecemento da poboación no ano 2007 
publicado polo IGE e tendo en conta as cifras concretas para os concellos 
enmarcados no denominado GDR3, establécense o seguintes tramos de 
discriminación e a súa correspondente puntuación: 

� Concellos cunha perdida de poboación maior ou igual ao 10%: 10 
puntos. RIBEIRA, RIOTORTO E BALEIRA 

� Concellos cunha perdida de poboación maior ou igual ao 8% e menor 
do 10%: 8 puntos A FONSAGRADA, A PONTENOVA E POL 

� Concellos cunha perdida de poboación maior ou igual ao 5% e menor 
do 8%: 6 puntos NEGUEIRA DE MUÑIZ 
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� Concellos cunha perdida de poboación maior ou igual ao 0% e menor 
do 5%: 4 puntos MEIRA 

� Concellos que incrementen poboación: 0 puntos. 

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

En función dos datos recollidos no nomenclátor de 2007 e identificando 
núcleo de poboación con parroquia, establécense os seguintes tramos de 
discriminación e a súa correspondente puntuación: 

� Núcleos de poboación de menos ou igual a de 50 habitantes: 10 
puntos. 

� Núcleos de poboación de mais de 50 habitantes e menos ou igual a 
de 100: 8 puntos. 

� Núcleos de poboación de mais de 100 habitantes e menos ou igual a 
250: 6 puntos. 

� Núcleos de poboación de mais de 250 habitantes e menos ou igual a 
1.000: 4 puntos. 

� Núcleos de poboación de mais de 1.000 habitantes: 2 puntos. 

1.4. Outros criterios xeográficos. 10 puntos. 

En función da distancia do núcleo de poboación onde se localiza o proxecto 
a un núcleo de poboación de máis de 1.000 habitantes  e identificando 
núcleo de poboación con parroquia, establécense os seguintes tramos de 
discriminación e a súa correspondente puntuación: A completar 

� Distancia maior ou igual a  20 Km. : 10 puntos 

� Distancia maior ou igual a  15 Km. e menor de 20 km: 8 puntos 

� Distancia maior ou igual a  10 Km. e menor de 15 Km.: 6 puntos 

� Distancia menor de 10 Km.: 4 puntos 

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

2.1 En proxectos de promoción privada valorarase: 

� A implicación no proxecto de varias entidades: 8 puntos 

� O peso (Maior ou igual ao 50%) dentro das persoas ou entidades que 
promoven o proxecto de determinados colectivos: mulleres, 
mozos/as (Considerarase mozo a aquelas persoas con idades 
comprendidas entre os 18 e 40 anos, ambos inclusive), persoas con 
discapacidade: 6 puntos 
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� Ámbito supramunicipal do proxecto: 4 puntos 

2.1 En proxectos de promoción pública valorarase: 

� Ámbito supramunicipal do proxecto: 10 puntos 

� A solicitude do proxecto por mancomunidades de concellos, 
consorcios e outras entidades de ámbito supramuncipal con 
participación maioritaria de concellos: 8 puntos 

 Valorarase o compromiso de utilización da lingua galega por parte do 
promotor na execución e desenvolvemento do proxecto, de acordo co 
previsto no artigo 20.2º1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia: 2 puntos 

3. Impacto sobre o territorio: 40 puntos. 

3.1. Volume de poboación beneficiada polo proxecto e incidencia sobre a 
mellora da súa calidade de vida: 10 puntos 

� Parroquial: 6 

� Municipal: 8 

� Supramunicipal: 10 

3.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas iniciativas 
empresariais e a creación de emprego na zona: 8 puntos 

3.3. Incidencia na mellora ambiental: 4 puntos 

Valoraranse aqueles aspectos do proxecto que teñan incidencia ambiental 
positiva ou ben que contribúan a minorar os danos ou problemas 
ambientais existentes a zona (utilización sustentable dos recursos 
endóxenos, contribución á biodiversidade e conservación de hábitats, 
xestión de recursos hídricos, contribución á prevención de incendios, etc.) 

3.4 Incidencia na recuperación e posta en valor do patrimonio cultural da 
zona: 8 puntos 

3.5 Incidencia sobre colectivos determinados: Máximo 10 puntos  

� Mulleres: 8 puntos 

� Mozos/as(Considerarase mozo a aquelas persoas con idades 
comprendidas entre os 18 e 40 anos, ambos inclusive): 8 puntos 

� Persoas con discapacidade ou maiores de 64 anos: 10 puntos. 

d) Regras para a asignación das porcentaxe de axuda pública 

A puntuación mínima que deberá de acadar un proxecto produtivo para 
ser subvencionado será de 25 puntos.  
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A porcentaxe de axuda para proxectos produtivos con puntuación mínima 
será dun 30%. A puntuación a partir da cal se asignará a porcentaxe de 
axuda máxima será de 65 puntos.  

As porcentaxes de axuda, unha vez definidas a nota de corte e a nota á que 
se lle asignará a porcentaxe de axuda máxima (25 e 65 puntos 
respectivamente) calcularanse mediante unha relación proporcional directa 
cos puntos obtidos no baremo, axustada esa porcentaxe a un decimal. 

 

A puntuación mínima que deberá de acadar un proxecto non produtivo 
para ser subvencionado será de 35 puntos.  

Para o cálculo da porcentaxe de subvención dos proxectos non produtivos 
terase en conta a clasificación que proporciona AGADER e que é a seguinte: 

� Proxectos non produtivos de prioridade alta. Intensidade de axuda 
até o 100%: Servizos á poboación dependente, tales como centros de 
inclusión e emerxencia social, centros de integración, inserción ou 
inclusión sociolaboral para discapacitados, centros de maiores non 
dependentes (pisos tutelados, vivendas comunitarias, centros de 
día). Servizos de transporte en áreas de baixa densidade de 
poboación. Investimentos relacionados co desenvolvemento das TICs 
no medio rural, tales como telecentros, aulas de informática, 
plataformas dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral. 

� Proxectos non produtivos de prioridade media. Intensidade de axuda 
até o 70%: Actuacións de recuperación patrimonial, paisaxística e 
etnográfica, tales como actuacións ambientais, aulas de natureza, 
centros de interpretación, museos, intervencións arqueolóxicas, 
recuperación de construcións de interese arquitectónico, social ou 
cultural. Centros de promoción de recursos e puntos de información 
turística. Rehabilitación e equipamento de edificios destinados a 
locais sociais. 

� Outros proxectos non produtivos. Intensidade de axuda até o 50%: 
Infraestruturas de lecer: ludotecas, áreas recreativas, parques ou 
espazos de ocio. Instalacións deportivas, en coordinación co mapa de 
dotacións da Dirección Xeral de Deportes da Xunta de Galicia. 
Sinalización de recursos turísticos. Participación en certames, 
eventos, feiras, edición de libros, mapas, guías, páxinas web e 
concursos vinculados á valorización dos recursos do territorio. 
Instalacións hípicas ou cinexéticas. Eventos de difusión ou estudos 
vinculados á valorización dos recursos do territorio. 

A porcentaxe de axuda para proxectos non produtivos con puntuación 
mínima será do 60% da subvención máxima permitida por AGADER. A 
puntuación a partir da cal se asignará a porcentaxe de axuda máxima será 
de 70 puntos.  
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As porcentaxes de axuda, unha vez definidas a nota de corte e a nota á que 
se lle asignará a porcentaxe de axuda máxima (35 e 70 puntos 
respectivamente) calcularanse mediante unha relación proporcional directa 
cos puntos obtidos no baremo, axustada esa porcentaxe a un decimal. 

 

 

III. Mecanismos de garantía dos principios de obxectividade, 
publicidade, imparcialidade e libre concorrencia. 

En aras da transparencia, o GDR divulgará a información más completa 
posible sobre as oportunidades de financiación que ofrece o programa de 
desenvolvemento rural así como o seu contido e alcance. 

A toma de decisións seguirán os procedementos marcados pola normativa 
Agader, Resolución 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-
2008. DOG nº 115-Luns, 16 de Xuño de 2008. Anexo III: Réxime de 
Axudas. Así como o articulado dos estatutos da Asociación solicitante.  

En canto os procesos de contratación, respetaranse os principios de 
publicidade, concorrencia e obxectividade, sendo de aplicación o disposto na 
Lei 9/2007, do 13 de Xuño.  

IV. Equipo xestor. 

O equipo xestor do programa, descrito no punto I.3.1 terá como función 
principal o apoio técnico na execución do programa de desenvolvemento 
rural do GDR3 ao abeiro da Resolución 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 
2007-2008. DOG nº 115-Luns, 16 de Xuño de 2008.  

Efectuará así mesmo as seguintes labores xenéricas: 

- Mobilización, animación e dinamización: O obxectivo é acadar unha 
efectiva participación da poboación, fomentando que xurdan novas 
iniciativas, tanto no inicio do programa coma no desenvolvemento do 
mesmo. 

- Promoción e captación das iniciativas. 

- Maduración dos proxectos e apoio aos promotores. 

- Apoio técnico para a selección de proxectos. 
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- Acompañamento dos promotores na evolución posterior dos 
proxectos, de forma que se siga en contacto máis alá da tramitación 
das axudas. 

- En aras do aproveitamento máximo das axudas Leader e co obxectivo 
de asesorar da mellor forma aos posibles promotores, o equipo xestor 
deberá coñecer as convocatorias de axuda pública das distintas 
administracións. Deberá orientar aos promotores hacia aquelas 
convocatorias que mellor se adapaten as necesidades do proxecto, 
evitando ao mismo tempor recurrir aos fondos Leader asignados ao 
GDR3 cando non sexa necesario. 

As funcións específicas de cada un dos membros do equipo xestor serán as 
seguintes: 

Xerente: 

Estará encargado de planificar e coordinar as actuacións do equipo xestor. 
Co apoio do equipo xestor, corresponderanlle as seguintes funcións: 

- Mobilización, animación e dinamización: Fomentar o coñecemento e 
participación da poboación no Programa.   

- Promoción e captación de iniciativas: Fomentar que xurdan novas 
iniciativas, tanto no inicio do programa coma no desenvolvemento do 
mesmo. 

- Asesoramento e información acerca das diversas axudas financeiras 
as que se pode acoller unha iniciativa, dentro do Programa ou en 
outras convocatorias de axuda pública. 

- Asesoramento e orientación dos promotores na realización e 
execución dos seus proxectos, especialmente no referente a 
adecuación dos mesmos aos obxectivos e estratexias do Programa. 

- Informar a Xunta Directiva sobre o funcionamento e xestións 
realizadas polo equipo xestor. 

- Realización dos informes técnicos necesarios para a análise dos 
proxectos presentados 

- Emisión dos informes necesarios para o procedemento de instrución 
dos proxectos  

- Seguimento dos proxectos. 

Administrativo: 

Esta unidade será a encargada de levar a cabo as seguintes tarefas: 

- Xestión administrativa, especialmente no que se refire ao seguimento 
admistrativo dos expedientes que xere o Programa. 
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- Atención e información ao público. 

V. Sede do GDR3: 

A sede principal do GDR3 localizarase na localidade de A Fonsagrada. 

Para facilitar o achegamento á poboación e a presenza do equipo xestor en 
todo o territorio, prevese o establecemento dunha subsede na localidade de 
Meira. 

VI. Plan de difusión: 

O Plan de Difusión ten por obxectivo dar a coñecer aos posibles 
beneficiarios a oportunidade de acceder aos fondos referidos neste GDR, 
coa finalidade de que se formulen iniciativas que dean lugar ao 
cumprimento dos obxectivos establecidos nel. 

O equipo técnico do GDR deberá promover actividades no territorio para 
facer chegar a toda a poboación dos Concellos da Zona 3 non só a 
información necesaria para promover proxectos senón que deberá actuar 
como plataforma de incentivo e axuda para que os diferentes axentes se 
sintan motivados para a posta en marcha de iniciativas. 

Este equipo deberá elaborar un Plan de Comunicación para a difusión dos 
obxectivos do GDR no que se especifique: 

- Segmentación. Creación dunha base de datos cos diferentes grupos 
rurais agrupados por determinadas características como a súa 
actividade, natureza xurídica, etc. 

- Definición da estratexia de difusión. Deseño das 
actividades/ferramentas de comunicación axeitadas á tipoloxía de 
cada segmento obxectivo. 

- Produción dos soportes de comunicación necesarios para a axeitada 
transferencia do plan de desenvolvemento: folletos, dosieres, etc. 

- Programa de actividades durante toda a duración destes fondos 
(2007-2013). 

- Elaboración do calendario de actividades 

- Designación de recursos humanos. 

- Definición das áreas xeográficas para cubrir todo o territorio da Zona 
3. 

Dentro da esta estratexia de difusión utilizaranse de forma prioritaria as 
seguintes ferramentas de comunicación: 

- Xornadas de Información para dar a coñecer de forma directa os 
obxectivos definidos neste PDR. Estas Xornadas serán periódicas no 
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tempo e realizaranse como mínimo unha vez ao ano, a ser posible en 
Concellos diferentes da Zona 3. Nestas xornadas facilitarase todos os 
datos necesarios para que calquera axente interesado acceda de 
forma sinxela á información particular que desexe (persoas de 
contacto, teléfono, correo electrónico, páxina web, situación dos 
locais do GDR da Zona 3, etc.). 

- De xeito complementario, deberá definirse un Programa de Reunións 
en función do sector económico (agrícola, gandeiro, forestal, ...), do 
colectivo particular, etc. que sexa flexible de maneira que poida 
readaptarse e redefinirse en función das necesidades que se vaian 
contemplando ao longo do desenvolvemento do Plan. 

- Comunicación fluída cos medios de comunicación: Radio, prensa 
Televisión, tendo unha prioridade especial por aqueles que sexan 
locais. Buscarase a súa colaboración a través de entrevistas, roldas 
de prensa, reportaxes, etc. 

- Creación de páxinas web do GDR Zona 3: 

- Web Pública: para que calquera persoa que o desexe poida consular 
de xeito actualizada toda a información relacionada co GDR da Zona 
3. Deberase propiciar que exista un link a ela dende outras páxinas 
web que garden relación cos GDR (Agader, asociados, etc. ) a nivel 
rexional, estatal e mesmo comunitario na medida do posible. Esta 
páxina deberá ofrecer a posibilidade de que calquera persoa que o 
solicite sexa informada periodicamente (a xeito de boletín de 
subscrición informática, axenda de noticias, etc.) sobre calquera 
novidade relacionada con este GDR. Neste sentido deberá facilitarse 
un correo electrónico de contacto para solicitude de información. 

- Web de acceso restrinxido para os asociados. O obxecto desta páxina 
é a total difusión interna da información, de maneira que cada 
asociado teña un nome de usuario e un contrasinal. Desta forma 
poderá consultar en cada momento toda a documentación na súa 
última versión (axenda de reunións, documentos xerados, 
presentacións, etc.). 

- O equipo xestor valorará a posta en marcha dun Concurso de Ideas 
coa finalidade de captar ideas, novos asociados,... que, coas súas 
achegas, poidan enriquecer ó grupo con novas opcións non 
contempladas ata o momento. Realizarase o procedemento para a 
elección de ideas premiadas, a presentación en público e a entrega 
de premios. As bases do concurso estarán dispoñibles na web pública 
do GDR Zona 3. O concurso terá a súa propia campaña de difusión. 

- Realización de Xornadas Técnicas polo menos unha vez ao ano. Nelas 
facilitarase o intercambio de coñecementos entre persoas vinculadas 
ao GDR e convidados externos. 
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- Valorarase a promoción de Cursos Formativos, para facilitar a 
transferencia de coñecemento dende os diferentes grupos (asociados 
dos diferentes sectores, e público en xeral). 

- Creación de soportes informativos para divulgación, e planificación do 
modo de distribución para que chegue ao maior número de poboación 
posible: DVDs, folletos, carteis, notas de prensa, etc. 

A xestión documental derivada deste programa deberá estar baseada nos 
estándares dos sistemas de xestión da calidade, na que como mínimo se 
estableza unha codificación para os documentos xerados. 

Todas as reunións serán documentadas e elaborarase un informe no que se 
detallen as conclusións obtidas de cada unha delas. 

O plan de difusión deberá contemplar a elaboración dunha metodoloxía que 
garanta unha comunicación vertical bidireccional, dispoñendo de 
ferramentas que faciliten a información dos novos axentes interesados, así 
como das novas iniciativas que se formulen. 

Estableceranse as bases que definan os pasos a seguir para lograr o 
mantemento e mellora do plan de difusión, durante a duración de todo o 
programa. Para iso definiranse as responsabilidades dentro do grupo, para 
determinar que todos os colectivos sexan atendidos durante o período de 
duración dos fondos, e garantir a transparencia no tratamento dos datos e 
toma de decisións. 

Estableceranse as bases para fomentar a coordinación con outros GDR, 
potenciando as sinerxías que poidan xurdir entre eles. 

Todas as reunións serán documentadas e elaborarase un informe no que se 
detallen as conclusións obtidas de cada unha delas. 

O plan de difusión deberá contemplar a elaboración dunha metodoloxía que 
garanta unha comunicación vertical bidireccional, dispoñendo de 
ferramentas que faciliten a información dos novos axentes interesados, así 
como das novas iniciativas que se formulen. 

Estableceranse as bases que definan os pasos a seguir para lograr o 
mantemento e mellora do plan de difusión, durante a duración de todo o 
programa. Para iso definiranse as responsabilidades dentro do grupo, para 
determinar que todos os colectivos sexan atendidos durante o período de 
duración dos fondos, e garantir a transparencia no tratamento dos datos e 
toma de decisións. 

Estableceranse as bases para fomentar a coordinación con outros GDR, 
potenciando as sinerxías que poidan xurdir entre eles. 

VI. Outros aspectos da xestión: 

A xestión do programa levarase a cabo mediante a aplicación informática 
que AGADER porá a disposición do equipo xestor do Programa. Así mesmo, 
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a xestión estará suxeita ás normas contidas no Manual de Procedemento 
Leader. 
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V. Plan financeiro 

Véxase o Anexo IV. 


