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PLAN FINANCEIRO



ANEXO II A
FICHA DE ACTUACIÓNS POR MEDIDA
4.1.1 DINAMIZACIÓN DO SECTOR AGRARIO E FORESTAL

OBXECTIVOS A ACADAR ACCIÓNS A DESENVOLVER LOCALIZACIÓN REQUISITOS AXUDA PÚBLICA (€)
1. 1.1 P  60.000,00 €  73.333,33 € 

1.2 P  140.000,00 €  171.111,11 € 

1.3 P  70.000,00 €  85.555,56 € 

1.4 P  100.000,00 €  122.222,22 € 

1.5 P  60.000,00 €  73.333,33 € 

1.6 P  50.000,00 €  61.111,11 € 

1.7 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

2. 2.1 P  100.000,00 €  122.222,22 € 

2.2 P  150.000,00 €  183.333,33 € 

2.3 Propietarios de monte P  60.000,00 €  73.333,33 € 

2.4 Propietarios de monte P  60.000,00 €  73.333,33 € 

2.5 P  60.000,00 €  73.333,33 € 

PROMOTORES 
POTENCIAIS

DESCRICIÓN DA 
ACTUACIÓN

NATUREZA DAS 
ACCCIÓNS: produtiva 

(P), non produtiva 
(NP)

GASTO PRIVADO 
(€)

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Investigación e experimentación de 
variedades forestais

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Recuperación e potenciación dos sinais 
de identidade da comarca

Investimentos para a modernización 
da maquinaria con menor consumo 
enerxético

Explotacións agrarias

Impulsar a creación de marcas de 
calidade vinculadas ó territorio e ós seus 
produtos

Deseño e implantación de sistemas 
de mellora da eficiencia enerxética 
na industria forestal

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Mellorar as oportunidades de emprego e 
autoemprego das mulleres e dos mozos

Introducción de novos cultivos 
(lúpulo, prantas medicinais)

Explotacións agrarias

Fomento da agricultura ecolóxica Explotacións agrarias

Recuperación da variedade 
tradicional de pataca "fina"

Agrupacións de 
produtores e 
explotacións agrarias

Apoio á creación de empresas de 
xestión e valorización de residuos e 
subprodutos agrarios

Novos emprendedores

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Infraestruturas para o apilado en 
monte e a saca de madeira

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Recuperación e potenciación dos sinais 
de identidade da comarca

Investimento en tecnoloxía para a 
mellora dos equipos no monte e a 
súa mecanización especialmente na 
corta e saca de madeira

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Mellorar as oportunidades de emprego e 
autoemprego das mulleres e dos mozos

Fomento de agrupacións de 
propietarios de montes

Recuperación de montes individuais 
para o uso produtivo en asociacións 
de propietarios

Infraestruturas para o 
aproveitamento de biomasa forestal 
en montes en Man Común e 
asociacións de propietarios

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios



2.

2.6 P  60.000,00 €  73.333,33 € 

3. 3.1 P  120.000,00 €  146.666,67 € 

3.2 P  60.000,00 €  73.333,33 € 

3.3 p  60.000,00 €  73.333,33 € 

3.4 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

3.5 P  60.000,00 €  73.333,33 € 

3.6 P  50.000,00 €  61.111,11 € 

3.7 P  60.000,00 €  73.333,33 € 

3.8 Elaboración de cerveza artesanal P  150.000,00 €  183.333,33 € 

3.9 P  150.000,00 €  183.333,33 € 

3.10 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

4. 4.1 Fomento do cooperativismo forestal Propietarios de monte P  30.000,00 €  36.666,67 € 

4.2 Propietarios de monte P  40.000,00 €  48.888,89 € 

4.3 P  50.000,00 €  61.111,11 € 

TOTAL  2.550.000,00 €  3.116.666,67 € 

Substitución de masas de eucalipto 
afectados polo Gonipterus

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Impulsar a transformación e 
comercialización dos produtos da 
comarca

Incremento do procesado da 
madeira no monte

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Mellorar as oportunidades de emprego e 
autoemprego das mulleres e dos mozos

Desenvolvemento de sistemas de 
clasificación da madeira en orixe

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Desenvolvemento de redes privadas 
ou asociativas de comercialización 
dos produtos forestais

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Fomento e desenvolvemento dunha 
"Bolsa da madeira"

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Desenvolvemento de marcas de 
produtos forestais e os seus 
transformados

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Innovación na comercialización de 
produtos forestais a través de 
internet

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Implantación de sistemas de 
certificación forestal sostible (PEFC, 
FSC,...)

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Novos emprendedores

Fomento da elaboración artesanal e 
envasado de conservas vexetais

Novos emprendedores

Apoio á creación de empresas de 
comercialización de produtos 
agrarios (faba, pataca)

Novos emprendedores

Incentivar o intercambio de experiencias 
minimizando a competencia interna

Mellorar as oportunidades de emprego e 
autoemprego das mulleres e dos mozos

Desenvolvemento do 
asociacionismo/cooperación para a 
comercialización de subprodutos 
forestais de xeito conxunto

Acordos de produtores/agrupacións 
de produtores con empresas de 
comercialización e transformación 
forestal

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios



ANEXO II B
FICHA DE ACTUACIÓNS POR MEDIDA
4.1.2 MELLORA MEDIOAMBIENTAL E DO CONTORNO RURAL 

OBXECTIVOS A ACADAR ACCIÓNS A DESENVOLVER LOCALIZACIÓN REQUISITOS AXUDA PÚBLICA (€)
1. 1.1 NP  90.000,00 €  38.571,43 € 

1.2 NP  80.000,00 €  34.285,71 € 

2. 2.1 NP  60.000,00 €  25.714,29 € 

2.2 NP  12.000,00 €  5.142,86 € 

2.3 NP  30.000,00 €  12.857,14 € 

2.4 NP  30.000,00 €  12.857,14 € 

3. 3.1 NP  75.000,00 €  32.142,86 € 

3.2 NP  150.000,00 €  64.285,71 € 

3.3 NP  75.000,00 €  32.142,86 € 
3.4 NP  150.000,00 €  64.285,71 € 

3.5 NP  250.000,00 €  107.142,86 € 

3.6 NP  150.000,00 €  64.285,71 € 

TOTAL  1.152.000,00 €  493.714,29 € 

PROMOTORES 
POTENCIAIS

DESCRICIÓN 
DA 

ACTUACIÓN

NATUREZA DAS 
ACCCIÓNS: produtiva 

(P), non produtiva 
(NP)

GASTO PRIVADO 
(€)

Rehabilitar e recuperar o Patrimonio 
natural e cultural

Investimentos encamiñados a 
reducir o impacto ambiental da 
contaminación por nitratos

Explotacións agrarias

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Recuperación de elementos 
patrimoniais das explotacións 
agrarias representativas da paisaxe 
agraria tradicional (cabazos, 
cabanotes,...)

Explotacións agrarias

Rehabilitar e recuperar o Patrimonio 
natural e cultural

Mellora medioambiental en 
contornos forestais específicos (ex.: 
potenciar prantacións de frondosas 
en zonas próximas aos ríos,...)

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Proxecto Piloto "Parque marítimo - 
terrestre SELAGUIA". Recuperación 
do Castro de Entretorres

Concello Malpica

Fomentar o coñecemento das 
masas forestais

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Revalorizar modelos de ecosistemas 
forestais

Agrupacións de 
produtores, MVMC e 
agrupacións de 
propietarios

Rehabilitar e recuperar o Patrimonio 
natural e cultural

Deseño e creación de Ruta dos 
Muiós en Río Bradoso (Montemaior)

Concello Laracha

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Paseo fluvial de Ponte Vilar a Ponte 
Regado (Cabovilaño)

Concello Laracha

Área Recreativa en Estramil Concello Laracha
Recuperación do entorno fluvial do 
río Anllóns entre Ponte Dona e A 
Saimia

Concello Ponteceso

Habilitación para zona de recreo no 
pinar da Enseada da Insua con 
piscina climatizada con enerxía 
xeotérmica e solar

Concello Cabana

Creación de Lago Artificial para uso 
recreativo e a práctica de deportes 
de aventura, a través da 
recuperación dunha antiga canteira 
de Nantón

Concello Cabana



ANEXO II C
FICHA DE ACTUACIÓNS POR MEDIDA
4.1.3 DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA

OBXECTIVOS A ACADAR ACCIÓNS A DESENVOLVER LOCALIZACIÓN REQUISITOS AXUDA PÚBLICA (€)
1. 1.1 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

1.2 P  120.000,00 €  146.666,67 € 

1.3 P  120.000,00 €  146.666,67 € 

1.4 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

2. 2.1 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

2.2 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

2.3 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

2.4 P  250.000,00 €  305.555,56 € 

2.5 P  500.000,00 €  611.111,11 € 

3. 3.1 NP  30.000,00 €  12.857,14 € 

3.2 NP  120.000,00 €  51.428,57 € 

PROMOTORES 
POTENCIAIS

DESCRICIÓN 
DA 

ACTUACIÓN

NATUREZA DAS 
ACCCIÓNS: produtiva 

(P), non produtiva 
(NP)

GASTO PRIVADO 
(miles de €)

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Investimentos produtivos para a 
diversificación da produción

Explotacións agrarias 
e novos 
emprendedores

Fomentar as actividades que 
diversifiquen o tecido empresarial

Fomento da creación de empresas 
de servizos forestais para o coidado 
dos montes

Explotacións agrarias 
e novos 
emprendedores

Corrixir o impacto ambiental das 
actividades económicas

Potenciar a produción de pranta 
ornamental e prantas forestais 
(sobre todo frondosas) a través de 
cooperativas e cun sistema de 
comercialización conxunto

Explotacións agrarias 
e novos 
emprendedores

Impulsar a transformación e 
comercialización dos produtos da 
comarca, así como a creación de 
marcas de calidade vinculadas ó 
territorio e ós seus productos

Creación de Granxa Escola Explotacións agrarias 
e novos 
emprendedores

Mellorar as oportunidades de emprego e 
autoemprego das mulleres e dos mozos

Impulsar a transformación e 
comercialización dos produtos da 
comarca, así como a creación de 
marcas de calidade vinculadas ó 
territorio e ós seus productos

Apoi, modernización dos puntos de 
"multicomercio" rural

Comercios rurais

Corrixir o impacto ambiental das 
actividades económicas

Creación de empresa de fabricación 
de mesas e cadeiras

Novos emprendedores

Fomentar as actividades que 
diversifiquen o tecido empresarial

Creación de empresa de fabricación 
e comercialización de produtos 
fitosanitarios

Novos emprendedores

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Creación de empresa de reciclaxe e 
valorización de neumáticos usados

Novos emprendedores

Mellorar as oportunidades de emprego e 
autoemprego das mulleres e dos mozos

Creación, ampliación, 
modernización de PEMEs con 
priorización das que transformen ou 
comercialicen produtos de orixe 
local

Novos emprendedores

Mellorar as oportunidades de emprego e 
autoemprego das mulleres e dos mozos

Percorrido arqueolóxico pola 
parroquia de Cerqueda

Asociación Cultural e 
de Veciños da 
parroquia

Recuperación e potenciación dos sinais 
de identidade da comarca

Proxecto Piloto "Parque marítimo - 
terrestre SELAGUIA". Recuperación 
de senda peonil

Concello Malpica



3.

3.3 P  200.000,00 €  244.444,44 € 

3.4 P  200.000,00 €  244.444,44 € 

4. 4.1 P  200.000,00 €  244.444,44 € 

4.2 NP  60.000,00 €  25.714,29 € 

4.3 NP  60.000,00 €  25.714,29 € 

4.4 NP  250.000,00 €  107.142,86 € 

4.5 P  200.000,00 €  244.444,44 € 

4.6 NP  250.000,00 €  107.142,86 € 

4.7 NP  250.000,00 €  107.142,86 € 
4.8 P  200.000,00 €  244.444,44 € 

5. 5.1 NP  120.000,00 €  51.428,57 € 

5.2 NP  75.000,00 €  32.142,86 € 

5.3 NP  60.000,00 €  25.714,29 € 

5.4 NP  60.000,00 €  25.714,29 € 

5.5 NP  70.000,00 €  30.000,00 € 

5.6 NP  65.000,00 €  27.857,14 € 

5.7 NP  65.000,00 €  27.857,14 € 

Impulsar a creación de marcas de 
calidade vinculadas ó territorio e ós seus 
produtos

Apoio á creación e mellora de 
empresas de servizos de ocio na 
natureza (embarcación de recreo, 
parapente, equitación,...)

Novos emprendedores

Fomentar as actividades que 
diversifiquen o tecido empresarial

Adquisición dunha embarcación de 
propulsión sostible para travesía 
polo río Anllóns

Novos emprendedores

Aportar iniciativas dirixidas a satisfacer a 
crecente demanda de servicios á 
terceira idade no medio rural e a outros 
colectivos menos favorecidos ou en 
situación de dependencia

Creación dun Centro de Día para 
persoas con grande dependencia

Entidades de carácter 
social

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Fomentar a instalación de caldeiras 
de bionasa ou pelets en edificios

Concellos

Mellorar a calidade de vida da poboación 
comarcal a través de dotacións, 
servicios, formación e información no 
medio rural

Fomentar a creación dunha pequena 
pranta de biomasa en urbanizacións

Concellos

Construción de Campo de Fútbol en 
Caión

Concello Laracha

Construción de Instalacións de 
pistas de Paddle e Tenis

Novos emprendedores

Mellora e ampliación de Instalacións 
deportivas (ex.: constrción de 
vestiarios no Polideportivo de A 
Laracha; ampliación de instalacións 
da piscina municipal de A Laracha)

Concellos

Escola Infantil en Coristanco Concello Coristanco
Construción de local dos oleiros de 
Buño

Asociación Oleira de 
Buño

Rehabilitar e recuperar o Patrimonio 
natural e cultural

Rehabilitación integral do entorno de 
San Cristovo

Concello Malpica

Incentivar a explotación sostible dos 
recursos, a realización de actividades 
económicas compatibles coa 
preservación do entorno e as empresas 
de recuperación ambiental e de residuos

Construción de praza no entorno do 
Mosteiro de Soandres

Concello Laracha

Mellorar a calidade de vida da poboación 
comarcal a través de dotacións, 
servicios, formación e información no 
medio rural

Construción de praza no entorno do 
Igresario de Montemaior

Concello Laracha

Recuperación e potenciación dos sinais 
de identidade da comarca

Construción de praza no entorno do 
Igresario de Vilaño

Concello Laracha

Construción de praza no entorno do 
Igresario de Lestón

Concello Laracha

Construción de praza no entorno do 
Igresario de Lemaio

Concello Laracha

Construción de praza en López 
Astray (Torás)

Concello Laracha



5.

5.8 P  200.000,00 €  244.444,44 € 

5.9 NP  150.000,00 €  64.285,71 € 

5.10 NP  150.000,00 €  64.285,71 € 

5.11 NP  110.000,00 €  47.142,86 € 

5.12 NP  110.000,00 €  47.142,86 € 

5.13 NP  100.000,00 €  42.857,14 € 

5.14 NP  100.000,00 €  42.857,14 € 

5.15 P  200.000,00 €  244.444,44 € 

5.16 NP  30.000,00 €  12.857,14 € 

6. 6.1 GDR NP  20.000,00 €  8.571,43 € 

6.2 GDR NP  20.000,00 €  8.571,43 € 

6.3 GDR NP  20.000,00 €  8.571,43 € 

6.4 GDR NP  20.000,00 €  8.571,43 € 

6.5 GDR NP  20.000,00 €  8.571,43 € 

6.6 GDR NP  20.000,00 €  8.571,43 € 

6.7 GDR NP  20.000,00 €  8.571,43 € 

TOTAL  6.065.000,00 €  5.488.174,60 € 

Proxecto Piloto "Parque marítimo - 
terrestre SELAGUIA". Recuperación 
de aldea rural en Beo para destinar 
a salón social, restaurante, 
exposición etnográfica agraria e 
artesanía

Concello Malpica

Recuperación das Torres de Cillobre 
para destinal a Centro de 
Interpretación

Concello Laracha

Terceira fase de restauración do 
Mosteiro de Soandres

Concello Laracha

Restauración da Rectoral de Vilaño 
para destinar a centro socio-cultural

Concello Laracha

Recuperación da Escola Unitaria de 
Pontella para centro socio-cultural 

Concello Malpica

Recuperación da Casa de Aldeola 
(Cerqueda) para centro socio-
cultural

Concello Malpica

Restauración do antigo Hospital de 
Peregrinos de Montemaior para 
destinalo a centro socio-cultural

Concello Laracha

Construción dun albergue xuvenil 
nas antigas casas da escola de A 
Carballa

Concello Cabana

Restauración do Retablo da Igrexa 
de Erboedo

Concello Laracha

Mellorar a formación do empresariado 
local

Formación no emprego de novas 
tecnoloxías de produción, 
transformación, 
comercialización,xestión da 
innovación nas pemes direción e 
planificación estratéxica 
empresarial,...

Impulsar a creación de marcas de 
calidade vinculadas ó territorio e ós seus 
produtos

Accións de difusión e fomento de 
producións de pion e frondosas 
desde a silvicultura (enfocado á 
madeira de calidade e a usos máis 
selectos)

Mellorar a calidade de vida da poboación 
comarcal a través de dotacións, 
servicios, formación e información no 
medio rural

Potenciación da redación técnica de 
instrumentos de Xestión Forestal 
Sustentable

Desenvolvemento de estudos de 
novos nichos de mercado e 
oportunidades de negocio

Desenvolvemento de estudos de 
viabilidade

Servizos técnicos de asesoramento 
e tutorización nas primeiras fases do 
proxecto empresarial

Asistencias técnicas sobre o 
desenvolvemento dos proxectos e 
estudo das liñas de axuda



ANEXO IV

PROGRAMA LEADER GALICIA 2007-2013
PLAN FINANCEIRO

GDR:

0,07 0,14 0,14 0,22 0,22 0,22 Importes en Euros

MEDIDA GASTO PÚBLICO DO PROGRAMA %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
411. Dinamización do sector agrario e forestal 182.199,56 355.903,02 358.397,96 552.848,07 550.432,07 550.219,33 2.550.000,00 3.116.666,67 5.666.666,67 26,1%

82.311,33 160.784,42 161.911,55 249.757,24 248.665,78 248.569,67 1.152.000,00 369.428,57 124.285,72 1.645.714,29 11,8%
260.080,94 508.034,11 511.595,51 789.163,51 785.714,80 785.411,12 3.640.000,00 1.241.031,75 4.247.142,85 9.128.174,60
173.268,21 338.456,79 340.829,43 525.747,67 523.450,11 523.247,79 2.425.000,00 2.425.000,00

TOTAL 433.349,16 846.490,90 852.424,94 1.314.911,18 1.309.164,91 1.308.658,91 6.065.000,00 1.241.031,75 4.247.142,85 11.553.174,60 62,1%

TOTAL ESTRATEXIA
442.280,51 863.937,12 869.993,47 1.342.011,58 1.336.146,88 1.335.630,44 6.190.000,00 1.241.031,75 7.363.809,52 14.794.841,27 63,4%
255.579,54 499.241,21 502.740,98 775.504,91 772.115,89 771.817,46 3.577.000,00 369.428,57 124.285,72 4.070.714,29 36,6%

TOTAL 697.860,05 1.363.178,34 1.372.734,45 2.117.516,49 2.108.262,77 2.107.447,91 9.767.000,00 1.610.460,32 7.488.095,24 18.865.555,55
111.657,61 218.108,53 219.637,51 338.802,64 337.322,04 337.191,67 1.562.720,00 1.562.720,00

Promoción 27.914,40 54.527,13 54.909,38 84.700,66 84.330,51 84.297,92 390.680,00 390.680,00
TOTAL 139.572,01 272.635,67 274.546,89 423.503,30 421.652,55 421.489,58 1.953.400,00 0,00 0,00 1.953.400,00

TOTAL PROGRAMA 837.432,06 1.635.814,00 1.647.281,34 2.541.019,79 11.720.400,00 1.610.460,32 7.488.095,24 20.818.955,55

FEADER 6.746.262,25
AXE 2.510.398,59

4,0% XUNTA 2.463.739,15
0,58
0,21
0,21
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TIPO 
PROXECTOS

GASTO PÚBLICO 
FÓRA 

PROGRAMA

GASTO 
PRIVADO

GASTO 
TOTAL

Produtivos
412. Mellora medioambiental e do contorno rural Non produtivos
413. Diversificación da economía rural e mellora da 
calidade de vida

Produtivos
Non produtivos

Produtivos
Non produtivos

431 Gastos de funcionamento do GDR, adquisición de 
capacidades e promoción territorial

Funcionamento

2.529.915,3
2

2.528.937,4
9

Porcentaxe para Promoción, sobre o total da estratexia (mínimo 4%):


	Hoja1
	ANEXO IIA
	ANEXO IIB
	ANEXO IIC
	ANEXO IV

