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PUNT. TRAMOS DE VALORACIÓN CONCELLOS IMRF PUNT.

10 ≤ 80% da media galega
Valga, Moraña, Portas, 

Catoira
75/75/77/79 10

8 >80% e ≤ 85% da media galega
Cuntis, Ribadumia, Meis, 

Pontecesures
80/80/81/84 8

6 >85% e ≤  90% da media galega Caldas de Reis, Meaño 85,2/85,5 6

4 >90% e ≤  95% da media galega
Vilanova de Arousa, 

Vilagarcía de Arousa
90,6/94,2 4

2 >95% e ≤ 100% da media galega O Grove 98,7 2

0 > 100% da media galega
Cambados, Sanxenxo, A 

Illa de Arousa

101/104/10

9
0

15

PUNT. TRAMOS DE VALORACIÓN CONCELLOS V. Pob. PUNT.

7,5 Caída de poboación ≤ -3% Catoira, Cuntis, O Grove
 -3,2%/-

5,9%/-3,8%
7,5

5 Caída da poboación ≥ 0% e < -3%

Meaño, Pontecesures, 

Portas, Valga, Vilanova 

de Arousa

 -1,8%/-

2,5%/-

2,2%/-

0,1%/-2%

5

4 Aumento da poboación ≤ 1% Caldas de Reis, Meis
 0,4% / 

0,5%
4

3 Aumento da poboación > 1% e ≤ 2,5%

Cambados, A Illa de 

Arousa, Moraña, 

Sanxenxo, Vilagarcía de 

Arousa

2,2%/1,4%/

1,1%/1,8%/

2,0%

3

0 Aumento da poboación > 2,5% Ribadumia 0,092 0

PUNT. TRAMOS DE VALORACIÓN CONCELLOS Índice PUNT.

7,5 Índice de avellentamento ≥ 150 Cuntis, Portas, Meis
230/160/15

0
7,5

4 Índice de avellentamento > 130 e ≤ 150 Catoira, Moraña 147/146 4

3 Índice de avellentamento > 120 e ≤ 130

Vilanova de Arousa, 

Valga, Meaño, 

Sanxenxo

126/126/12

5/124
3

2 Índice de avellentamento > 105 e ≤ 120

Caldas de Reis, A Illa de 

Arousa, Ribadumia, O 

Grove

117/110/11

0/109
2

1 Índice de avellentamento > 100 e ≤ 105
Cambados, Vilagarcía de 

Arousa
103/102 1

0 Índice de avellentamento ≤ 100 Pontecesures 95,0 0
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Características 

do Promotor e do 

Proxecto (Máx. 

20 puntos)

> 700

Vinculación a un Espazo Natural Protexido

Proxectos que non estean vinculados á vertebración do territorio

Colectivo (Resto de promotores)

Tipoloxía de Colectivo que promove a actuación: mulleres, mocidade (≤ 41 anos), pers. 

discapac., pers. maiores (> 65 anos), inmigrantes ou parados.

101 - 200

201 - 300 

301 - 400 

Outros criterios xeográficos

Potenciación da vertebración do territorio

Ámbito de actuación 

Ámbito de repercusión

Supramunicipal

Proxectos que estean vinculados á vertebración do territorio

BAREMO PROXECTOS NON PRODUTIVOS  GDR17  2014-2020            

Criterios 

relativos á 

localización 

xeográfica (Máx. 

40 puntos)        

Características económicas do concello onde se localiza o proxecto (No caso de proxectos 

de ámbito supramunicipal recibirá a puntuación do concello coa puntuación máis alta). 

Núcleos ou entidades de poboación onde se localiza o proxecto (No caso de 

proxectos que se realicen en varias entidades de poboación ou lugares, recibirá a 

puntuación do lugar ou entidade de poboación coa puntuación máis alta). 

≤ a 100 hab. e os proxectos de ámbito supramunicipal

Municipal

(Criterios e Valoracións Máximas)

401 - 500

Indicador 

Municipal de 

Renda dos 

Fogares 

(2009)

Características demográficas do concello no que se localiza o proxecto (No caso de 

proxectos de ámbito supramunicipal recibirá a puntuación do concello coa puntuación máis 

Variación da 

Poboación 

2007-2015

Municipal

Ente promotor

Supramunicipal

Municipal

601 - 700

Características do promotor e do proxecto no caso de promotores públicos

Índice de 

envellecement

o 2015

Supramunicipal

501 - 600

Características do promotor no caso de promotores privados

Individual (Persoa Física e Xurídica cun único socio, no caso de que esa persoa Xurídica teña 

como único socio outra empresa, considerarase individual se esta última está constituída por un 

único socio persoa física)

Número de Promotores (non acumulables)



 

15
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> 0,25 e ≤ 2 postos de traballo creados 4

> 2  e ≤ 4 postos de traballo creados 8

> 4 postos de traballo creados 10

8

> 0,25 e ≤ 2 postos de traballo creados 3

> 2  e ≤ 4 postos de traballo creados 6

> 4 postos de traballo creados 8
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10
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a) Puntuación mínima (nota de corte) : 20 puntos. Porcentaxe de axuda mínima: 30%

Accións de valorización da paisaxe tradicional.

Impulso da xestión ambiental sostible nas explotacións agrarias e na súa contorna.

Ordenación, recuperación e posta en valor do patrimonio rural.

Creación, rehabilitación, mellora ou modernización de centros asistenciais a colectivos con necesidades específicas: nenos, maiores, 

dependentes, persoas en risco de exclusión social.

Creación, rehabilitación, mellora ou modernización de centros, locais ou espazos culturais, cívicos e sociais.

PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE BAIXA (LE1.E1.2; LE5.E5.2; LE5.E5.1; LE5.E5.3). A intensidade máxima: 

ata o 50%:

PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE MEDIA (LE6.E6.1; LE2.E2.1; LE2.E2.3, LE4.E4.2). A intensidade máxima:

ata o 70%:

Promoción e difusión da área e os seus recursos (Campañas de difusión da área e os seus recursos; Impulsar a utilización de instrumentos 

para a mellora da imaxe da área; Deseñar estratexias de comunicación que trasladen ao mercado a imaxe de calidade das actividades da 

área.

PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE PRIORIDADE ALTA (LE1.E1.1; LE3.E3.2; LE4.E4.3; LE2.E2.2; LE3.E3.1; LE4.E4.1). A

intensidade máxima: ata o 90%:

≥ 50%

> 10%  e  < 50%

≥ 50%

c) Por cada punto a partires dos 20 puntos mínimos, a axuda incrementarase num 1,2%

Incidencia sobre colectivos determinados

≥ 50%

Xurdimento de novas iniciativas empresariais e  a creación de emprego (entenderase por 

posto de traballo creado un posto a xornada completa durante todo o ano, os contratos de duración inferior computaranse 

proporcionalmente)

Incidencia medioambiental da actuación a desenvolver (acumulables)

Contribución a prevención de incendios na zona

Protección e mellora do medio ambiente e dos recursos naturais (Inversións en melloras vinculadas á xestión de áreas naturais; Mellora da

articulación, mantemento, difusión,… dos espazos libres públicos; Accións de sensibilización e divulgación medioambiental; Mellora da

eficiencia enerxética e utilización das enerxías renovables nas entidades públicas e sociais).

Colect. de mulleres, Colect. de mozos/mozas, Colect. de persoas con 

discapacidade, Colect. de persoas maiores, Colect. de inmigrantes e Colect. de 

parados

Resto de poboación

Impacto na calidade de vida da poboación: Acceso a novos servizos por parte da poboación, 

incremento do nivel educativo ou das capacidades dos individuos, conciliación da vida familiar 

e laboral, integración de discap., actividades de lecer e tempo libre.

Incide positivamente en 2 ou máis dos anteriores aspectos

a) Puntuación mínima (nota de corte): 20 puntos. Porcentaxe de axuda mínima: 30%

Diversificación, creación e desenvolvemento de PEMES.

Incide positivamente en 1 ou menos dos anteriores aspectos

> 10%  e  < 50%

> 10%  e  < 50%

Impulso da coordinación das institucións públicas e entidades privadas; Cooperación con outros territorios; Cooperación cos grupos de 

Acción Costeira Ría de Arousa e Ría de Pontevedra; Accións encamiñadas ao coñecemento dos diferentes axentes e o fomento da 

cooperación interasociativa.

Proxectos de ámbito comarcal e postos en marcha por entidades supramunicipais, que supoñan unha promoción e valorización dos 

recursos do territorio (tales como edición de libros, mapas, guías, páxinas web, eventos, concursos,... agás asistencias a feiras).

Mellora da competitividade dos produtores primarios, incrementando o valor engadido aos produtos agrarios e forestais e promocionándoos

nos mercados.

Incidencia sobre colectivos determinados e sobre a mellora da calidade de vida

Utilización de enerxías renovables no desenvolvemento do proxecto ou da actividade

b) Puntuación máxima: 70 puntos. Porcentaxe de axuda máxima: 90%

Impacto sobre o 

territorio (Máx. 40 

puntos)

Proxectos de capacitación para o emprego dirixidos á poboación activa da área, coa finalidade de aumentar a empregabilidade.

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.

Eventuais

Impulso da coordinación das institucións públicas e entidades privadas relacionadas coa área, a cooperación entre axentes privados e a 

cooperación con outros territorios

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). E en xeral,

todos aqueles proxectos que fomenten a inclusión social mediante servizos de igualdade e benestar á poboación, a integración de

comunidades marxinais e de inmigrantes, o coidado das persoas maiores e a promoción dun envellecemento activo e saudable.

Servizos de transporte en áreas de baixa densidade de poboación.

Tipos de emprego creados (acumulables)

b) Puntuación máxima: 45 puntos. Porcentaxe de axuda máxima: 70%

c) Por cada punto a partires dos 20 puntos mínimos, a axuda incrementarase nun 1,2%

b) Puntuación máxima: 29 puntos. Porcentaxe de axuda máxima: 50%

c) Por cada punto a partires dos 20 puntos mínimos, a axuda incrementarase nun 1,2%

Construción de miradoiros; Desenvolvemento e promoción de rutas, itinerarios ou sendas orientadas ao desenvolvemento de actividades 

como poden ser bicicleta, sendeirismo, cabalo, náutico, viticultura,…

Fixos

Non se desenvolve na actualidade unha actividade similar no concello

Impulso da xestión ambiental sostible nos espazos forestais e na súa contorna.

a) Puntuación mínima (nota de corte) : 20 puntos. Porcentaxe de axuda mínima: 30%

Utilización de sistemas de reciclaxe no desenvolvemento do proxecto ou da actividade

Fomento da participación das persoas nas zonas rurais (incrementar a implicación e participación dos mozos e mozas, Fomentar o traballo 

en rede e interasociativo; Desenvolvemento de encontros, xornadas, seminarios, congresos, eventos,…)

Actuacións orientadas ao fomento e promoción do turismo na área.


