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1.

Tipoloxía de proxectos non produtivos

2

PROXECTOS NON PRODUTIVOS: SERVIZOS Á CIDADANÍA
PRIORIDADE ALTA
Axuda até o 90%

Escolas infantís, Puntos de
atención á infacia
 Vivendas Comunitarias
 Servizo de xantar na casa,
para maiores
 Servizos a domicilio para
maiores persoas
dependentes
 Servizos a domicilio
(fisoterapia, perruquería, ...)
 Servizos de acompañamento
(médico, compras, paseos,
...)
 Servizos tecnolóxicos (Wifi,
TIC,..)
 Centros de día para os
maiores
 Servizos de igualdade e
benestar
 Inclusión sociolaboral
 Pisos tutelados
 Centros de emerxencia social
 Plataformas dixitais dirixidas
á poboación en xeral
 Transporte adaptado
 Recuperacion patrimonial
 Recuperación paisaxística
 Intervenciós arqueolóxicas
 Termalismo
 Mellora do entorno
(biodiversidade,
mediambiente, auga,..)

PRIORIDADE MEDIA
AXUDA até 70%
 Parques infantís, e
oferta lúdico para a
sociedade en xeral
 Terapia asistida con
animais
 Servizos turísticos
(puntos de información
turística e outros
similares)







PRIORIDADE BAIXA
AXUDA até 50%
Rehabilitación e
acondicionamento de
locais sociais
Áreas recreativas e de
lecer
Instalación deportivas
Sinalización de recursos
turísticos
Actuacións no sector da
hospedaxe e restauración,
en función do convenio
AGADER/TURISMO

2.

Criterios de priorización de expedientes

a.

Puntuación acadada segundo baremos

b.

En caso de empate na puntuación, no criterio de selección prevalecerá o expediente que obteña
maior puntuación no apartado 1 dos baremos: "situación xeográfica".

c.

En caso de persistir empate, no criterio de selección prevalecerá a data de rexistro de entrada
no GDR da solicitude de expediente.
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3.

AXUDAS MÁXIMAS
Proxectos Produtivos: ata un 50 % do orzamento aceptado e unha axuda máxima de 100.000 €
Proxectos NON produtivos: ata un 90% e unha axuda máxima 30.000 €

4.

Limitacións sectorias
1. Tendo en conta o carácter transversal da medida Leader, cómpre establecer limitacións
sectoriais concretas por razóns de complementariedade e de coherencia con outras
intervencións públicas que incidan sobre o territorio rural galego. Por outra parte, a Agader
poderá solicitar informes e asinar convenios de colaboración cos distintos departamentos da
Xunta de Galicia, coa finalidade de garantir a citada coherencia e complementariedade.
2. Considerando o sinalado no apartado 1 deste artigo, establécense as limitacións sectoriais
seguintes:
a.

Para os investimentos en establecementos turísticos e para os investimentos en
actividades económicas do sector servizos no marco do sector da hostalería, rexerá o
convenio de colaboración asinado entre a Agader e a Axencia Turismo de Galicia no
marco do PDR de Galicia 2014‐2020.

b.

Para os investimentos no sector das enerxías renovables: quedan excluídos de
financiamento a través da medida Leader de Galicia 2014‐2020 calquera tipo de
investimentos en enerxías renovables para venda á rede.

c.

Criterios de actuación no sector do SECTOR SERVIZOS

Nas entidades singulares de menos de 1.500 habitantes son subvencionables os investimentos en
creación, ampliación e/ou modernización de empresas do sector servizos, sempre e cando esta actividade
sexa innovadora. O requisito de actividade innovadora acreditarase mediante un informe ou certificado
do concello que constate que non existe dado de alta no epígrafe do IAE correspondente á actividade
subvencionable, ningún outro establecemento.
Nas entidades singulares de poboación de 1.500 habitantes ou máis, son subvencionables os
investimentos en creación de empresas, sempre e cando esta actividade sexa innovadora. O requisito de
actividade innovadora acreditarase mediante un informe ou certificado do concello que constate que non
existe dado de alta no epígrafe do IAE correspondente á actividade subvencionable, ningún outro
establecemento.
d.

Criterios de actuación no sector do COMERCIO POLO MIÚDO

Nas entidades singulares de menos de 1.500 habitantes son subvencionables os investimentos en
creación, ampliación e/ou modernización de empresas, sempre e cando esta actividade sexa innovadora.
O requisito de actividade innovadora acreditarase mediante un informe ou certificado do concello que
constate que non existe dado de alta no epígrafe do IAE correspondente á actividade subvencionable,
ningún outro establecemento.
Nas entidades singulares de poboación de 1.500 habitantes ou máis, son subvencionables os
investimentos en creación de empresas, sempre e cando esta actividade sexa innovadora. O requisito de
actividade innovadora acreditarase mediante un informe ou certificado do concello que constate que non

3

Leader 2014‐2020

www.limia-arnoia.gal
existe dado de alta no epígrafe do IAE correspondente á actividade subvencionable, ningún outro
establecemento.

e) Os investimentos que consistan na adquisición de maquinaria para a realización de servizos
agrarios e/ou forestaisquedan excluídos de financiamento a través da medida Leader de Galicia
2014 ‐2020.
f) Para a realización de investimentos en centros sociais, así como o seu acondicionamento e
equipamento haberá que estar ao disposto na estratexia de desenvolvemento local aprobada e
seleccionada por Agader, na que estarán identificadas, de forma expresa e por núcleos de
poboación ou parroquia s as necesidades de creación de novos locais sociais, de reforma ou de
ampliación de locais sociais xa existentes, de xeito que a subvencionabilidade destes
investimentos dependerá da planificación realizada en cada estratexia de desenvolvemento
local.
g) Quedan excluídos de subvencionalidade todas as actuación que teñan como fin a construción
ou mellora dun velorio ou tanatorio.
h) Quedan excluídos de subvencionalidade todas as actuación que teñan como fin a construción
ou mellora dunha aula da natureza no territorio do GDR 10.
i)Serán subvencionables unicamente as vivendas comunitarias, centros de día e residencia de
maiores de nova creación, que estean promovidos por persoa física e ou xurídica de carácter
privado, e sempre que sexa un servizo novo no concello. (CERTIFICADO OU INFORME DO
CONCELLO SOBRE O IAE OU ACTIVIDADE)
Non serán obxecto de subvencionalidade as ampliacións, melloras ou modernizacións de
vivendas, residencias e centros de día, salvo aquelas actuacións de mellora da eficiencia
enerxética ou da adaptabilidade a persoas con capacidades especiais.
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5.

Táboa de indicadores por concellos
Concello

PUNTOS
Taxa de paro 2015
(T)

Índice de
envellecemento
2010 (IE)

Variación POBOACIÓN
2011‐2015 (V)

Allariz

5

3

3

Baltar

9

5

3

Bande

9

5

5

Baños de Molgas

7

5

4

Blancos, Os

9

4

5

Bola, A

9

5

3

Calvos de Randín

7

5

5

Celanova

7

3

3

Entrimo

7

4

4

Lobeira

9

5

5

Lobios

7

4

4

Maceda

7

3

4

Muíños

9

5

4

Porqueira

9

5

5

Quintela de Leirado
Rairiz de Veiga

9
9

5
5

5
5

Sandiás

7

4

3

Sarreaus

7

5

4

Taboadela

7

3

4

Trasmiras

9

5

4

Verea

9

5

5

Vilar de Barrio

5

4

4

Vilar de Santos
Xinzo de Limia

5
7

4
3

3
3

Xunqueira de
Ambía

7

5

5

T, IE e V, fai referencia á puntuación recollida nos baremos produtivos, non produtivos no
partado de Criterios Xeográficos
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6.

Baremo produtivo, non produtivo privado e non produtivo público

BAREMO DE ACCIÓNS PRODUTIVAS
CRITERIOS
1
1.1

Puntuación Criterios

SITUACIÓN XEOGRÁFICA
Taxa de desemprego no concello (T)

30
9

(referencia: IGE 2015)

1.2

30% taxa desemprego>T

9

20% taxa desemprego<T<=30% taxa desemprego

7

10% taxa desemprego<T<=20% taxa desemprego

5

T < = 10 % taxa desemprego

3

Características demográficas do concello (1.2.1+1.2.2)

10

Envellecemento da poboación (IE), IGE ano 2011

5

I.E. máis 500,01

5

I.E. máis de 300,01 até 500

4

I.E. < = 300

3

Variación da poboación (V) entre os anos 2011 e 2015 (IGE)

1.3

5

V> ‐0,08

5

‐0,04<V< = ‐0,08

4

V < = ‐0,04
Núcleo ou entidade de poboación onde se realiza o proxecto

3
8

Tamaño dos núcleos, nº de habitante do nomenclator de 2015

1.4

<200 habitantes

8

Máis ou = 200 e menos 1000 habitantes

5

> = ou 1000 habitantes

3

Outros criterios. Acumulables até un máximo de 5 puntos.

3

Concello inserido en Parque Natural ou Reserva da Biosfera

1

Proxectos en concellos declarados como Desfavorecidos ou de
Montaña.

2

2 INCIDENCIA AMBIENTAL
Redución do consumo de carburantes e electricidade (mínimo 40%) en
proxectos de ampliación e/ou modernización ou uso de Enerxías
Renovables. Acreditado por un técnico competente na materia. Ficha II,
III,IV, V

5

4
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Certificación Ecolóxica, PEFC ou calquera ou norma que certifique unha
xestion sustentable da empresa

7

3

3 CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR

10

Persoas con discapacidade(mínima do 33%)

10

Mulleres

10

<40 anos OU < 50 ANOS
Colectivos en risco de exclusión social

10
10

* en caso de persoas xurídica debe cumprir esta condición > do 25 de
socios
4 INCIDENCIA NO EMPREGO

30
Ponderables
os intervalos

4.1

Ratio de investimento emprego xerado. €/UTA . UTA (Unidade de
Traballo Anual)

(a partir de
0,25 UTA)

R< =30.000 €/UTA

17

30.000 <R=<60.000 €/UTA

12

60.000 <R=< 80.000 €/UTA

9

80.000<R=< 100.000 €/UTA

7

R>100.000 €/UTA

5

17

Ponderables
os intervalos

4.2

4.3

Mantemento de emprego durante 5 anos seguintes (Considérase
mantemento de emprego en función das UTAs calculadas na vida laboral
da empresa dos últimos 12 meses anteriores á solicitude do proxecto)

(a partir de
0,5 UTA)

Mantemento de 3 UTA

8

Mantemento de 2 UTA

7

Mantemento de 1 UTA

5

Mantemento de 0,5 UTA

3

Contratación de colectivos desfavorecidos
(puntuacións acumulables ata un máximo de 15 puntos)

8

Acumulables

15

Colectivos en risco de exclusión social (Persoas en proceso de
reinserción social, emigrantes retornados, inmigrantes, vítimas de violen
cia de xénero, minorías étnicas)

10

Discapacitados (certificado de mínimo o 33%)

10

Maiores de 50 anos

6

Mulleres

6

Mozos (ata 40 anos)

4

5 IMPACTO SOBRE O TERRITORIO
Actividades estratéxicas (sector agroforestal*, termal, medioambiental e
5.1
servizos sociais**)

25
20
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Proxectos enmarcados dentro da Lei de recuperación da terra agraria de
Galicia ou nalgúns dos instrumentos da lei.
Proxectos enmarcados en Plans estratéxicos sectoriais de ámbito
comarcal ou local.
5.2

5.3

8

Capacidade de arrastre do proxecto (acumulable)

5

Utilización de factores do territorio do GDR durante o primeiro ano de
actividade (utilización de ensumas‐provedores do territorio para realizar
a inversión do proxecto: por riba do 25% dos ensumos totais requiridos
polo proxecto). Insumos: materias primas, produtos e servizos
intermedios, persoal)

5

Utilización de produtos ou servizos de empresas do territorio para o
desenvolvemento da actividade (virá reflexado no proxecto e
demostrable con facturación)

5

Novos produtos, actividades ou servizos non existentes na zona.
Presentar certificado do concello en base aos datos IAE ou informe
municipal de que o servizo/produto é novo

5

Actividades ou servizos non existentes no GDR

5

Actividades ou servizos non existentes no concello

3

Actividades ou servizos non existentes na parroquia

1

TOTAL DO BAREMO

100

Puntuación máxima posible: 100
Considérase subvencionable a partir de: 25
Porcentaxe máxima de axuda (a partir de 60 puntos): 40% en proxectos de transformación e
comercialización de produtos forestais e un 50% nos demais proxectos.
Porcentaxe mínima de axuda (25 puntos): 25%
Axuda máxima: 100.000,00 €/proxecto
* Proxectos encadrables nas Fichas I, II, III
** Alta nalgunhas das actividades recollidas na Lei de Servizos Sociais da Xunta de Galicia
Colectivos en risco de exclusión social (Persoas en proceso de
inserción social, emigrantes retornados, inmigrantes, vítimas de violencia de xénero, minorías étnicas)
EXCLUSIÓNS
SECTOR SERVIZOS E COMERCIO POLO MIÚDO:
Nas entidades singulares de menos de 1.500 habitantes son subvencionables os investimentos en
creación, ampliación e/ou modernización de empresas, sempre e cando esta actividade sexa innovadora.
O requisito de actividade innovadora acreditarase mediante un informe ou certificado do concello que
constate que non existe dado de alta no epígrafe do IAE correspondente á actividade subvencionable,
ningún outro establecemento.
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Nas entidades singulares de poboación de 1.500 habitantes ou máis, son subvencionables os
investimentos en creación de empresas, sempre e cando esta actividade sexa innovadora. O requisito de
actividade innovadora acreditarase mediante un informe ou certificado do concello que constate que non
existe dado de alta no epígrafe do IAE correspondente á actividade subvencionable, ningún outro
establecemento.
SERVIZOS A PERSOAS MAIORES:
SERÁN SUBVENCIONABLES UNICAMENTE AS VIVENDAS COMUNITARIAS, CENTROS DE DÍA E RESIDENCIA
DE MAIORES DE NOVA CREACIÓN, QUE ESTEAN PROMOVIDOS POR PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA DE
CARÁCTER PRIVADO, E SEMPRE QUE SEXA UN SERVIZO NOVO NO CONCELLO (CERTIFICADO OU INFORME
DO CONCELLO SOBRE O IAE OU ACTIVIDADE)
NON SERÁN OBXECTO DE SUBVENCIONALIDADE AS AMPLIACIÓNS, MELLORAS OU MODERNIZACIÓNS DE
VIVENDAS, RESIDENCIAS OU CENTROS DE DÍA. Salvo aquelas actuacións de mellora da eficiencia
enerxética ou da adaptabilidade a persoas con capacidades especiais.
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BAREMO DE ACCIÓNS NON PRODUTIVAS SECTOR PÚBLICO

1
1.1

1.2

1.3

CRITERIOS
SITUACIÓN XEOGRÁFICA
Taxa de desempredo no concello (T)
(referencia: IGE 2015)
30% taxa desemprego>T
20% taxa desemprego<T<=30% taxa desemprego
10% taxa desemprego<T<=20% taxa desemprego
T < = 10 % taxa desemprego
Características demográficas do concello (1.2.1+1.2.2)
Envellecemento da poboación (IGE) ano 2011
I.E. máis 500,01
I.E. máis de 300,01 até 500
I.E. < = 300
Variación da poboación (V) entre os anos 2011 e 2015 (IGE)

Puntuación Criterios
30
9

9
7
5
3
10
5
5
4
3
5

V> ‐0,08
‐0,04<V< = ‐0,08
V < = ‐0,04
Núcleo ou entidade de poboación onde se realiza o proxecto

Tamaño dos núcleos, nº de habitante do nomenclator de 2015
<200 habitantes
Máis ou = 200 e menos 1000 habitantes
> = ou 1000 habitantes
> = ou 1000 habitantes
1.4
Outros criterios. Acumulables até un máximo de 5 puntos.
Concello inserido en Parquena natural ou Reserva da Biosfera
Proxectos en concellos declarados como Desfavorecidos ou de
Montaña.
2 CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PROXECTO.
2.1
Proxectos participados por 2 concellos (con convenio ou acordo)
2.2
Proxectos promovidos por mancomunidades de carácter público
Proxecto promovido por concello en colaboración con entidade
2.3
privada ou traballo de voluntariado (con convenio)
3 INCIDENCIA AMBIENTAL (acumulable)
Proxectos que teñan por obxectivos a mellora da biodiversidade
3.1
e conservación de hábitats*

5
4
3
8

8
5
3
4
3
1
2
10
10
10
10
20
12
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Uso sostible dos recursos endóxenos e que virá claramente
11
reflexado no proxecto presentado polo promotor, e validado
3.3
polo GDR e por AGADER.
9
3.4
Uso de enerxías renovables ou mellora da eficiencia enerxética
7
Actuacións de complemento ao establecido na Lei de Prevención
3.5
de Incendios de Galicia.
5
4 IMPACTO SOBRE O TERRITORIO
40
Poboación beneficiada co proxecto e incidencia sobre a mellora d
4.1
a calidade de vida
20
Acción ou servizo non existente no territorio GDR
20
Acción ou servizo non existente no concello
15
Acción ou servizo non existente na parroquia ou lugar
10
Novo produto nun servizo xa existente.
5
Incidencia sobre colectivos determinados: mocidade, promoción
4.2
da igualdade, integración de colectivos de especial dificultade.
20
Beneficiarios aos que vai dirixido específicamente o proxecto
(acumulable)
10
Discapacitados
10
Mulleres
10
Infancia, xuventude ou terceira idade
10
Colectivos en risco de exclusión social
10
Proxectos enmarcados na Lei ou Plan aprobados
10
Proxectos enmarcados dentro da Lei de recuperación da terra
agraria de Galicia ou nalgunhas dos instrumentos da lei.
Proxectos enmarcados en Plans Estratéxicos sectoriaIs de ámbito
10
comarcal ou local.
Perspectiva de xénero
10
Proxectos que incorporen no seu desenvolvemento actuacións q
ue promovan a igualdade de xénero (Plan ou Programa de
igualdade visado pola Consellería de Servizos Sociais ou órgano
competente.
10
TOTAL DO BAREMO
100
Puntuación máxima posible: 100
Considérase subvencionable a partir de: 25 puntos
Porcentaxe máxima de axuda (a partir de 70 puntos): 90%
Proxectos de prioridade alta: axuda máxima 90% e axuda mínima 40%
Proxectos de prioridade media: axuda máxima 70% e axuda mínima 40%
Outros proxectos: axuda máxima 50% e axuda mínima 40%
Axuda máxima: 30.000,00 €/proxecto
CONDICIONANTES:
Os locais sociais de nova creación só será subvencionables cando NON EXISTA OUTRO NA PARROQUIA
e se instale nunha EDIFICACIÓN TRADICIONAL a rehabilitar.
Para locais sociais existentes (ampliación ou modernización): axuda máxima 20.000 €
*Proxectos encadrados nos conceptos de biodiversidade e hábitat sempre que teñan a ver con especies
autóctonas nos seus hábitats naturais.
Biodiversidade: termo co que se fai referencia á ampla variedade de seres vivos que conforman a terra
segundo o Convenio Internacional sobre Diversidade Biolóxica.
Hábitat é o ambiente que ocupa una poboación biolóxica, espazo no que una especie pode residir e
reproducirse perpetuando a súa presenza.
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SERÁN SUBVENCIONABLES UNICAMENTE AS VIVENDAS COMUNITARIAS, CENTROS DE DÍA E RESIDENCIA
DE MAIORES DE NOVA CREACIÓN E SEMPRE QUE SEXA UN SERVIZO NOVO NO CONCELLO (CERTIFICADO 12
OU INFORME DO CONCELLO)
NON SERÁN OBXECTO DE SUBVENCIONALIDADE AS AMPLIACIÓNS, MELLORAS OU MODERNIZACIÓNS
DE VIVENDAS, RESIDENCIAS OU CENTROS DE DÍA. Salvo aquelas actuacións de mellora da eficiencia
enerxética ou da adaptabilidade a persoas con capacidades especiais.
VELORIOS E TANATORIOS
Quedan excluídos de subvencionalidade todas as actuación que teñan como fin a construción ou
mellora dun velorio ou tanatorio.
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BAREMO DE ACCIÓNS NON PRODUTIVAS SECTOR PRIVADO
CRITERIOS
1
1.1

Puntuación Criterios

SITUACIÓN XEOGRÁFICA
Taxa de desempredo no concello (T)

30
9

(referencia: IGE 2015)

1.2

30% taxa desemprego>T

9

20% taxa desemprego<T<=30% taxa desemprego

7

10% taxa desemprego<T<=20% taxa desemprego

5

T < = 10 % taxa desemprego

3

Características demográficas do concello (1.2.1+1.2.2)

10

Envellecemento da poboación (IGE) ano 2011

5

I.E. máis 500,01

5

I.E. máis de 300,01 até 500

4

I.E. < = 300

3

Variación da poboación (V) entre os anos 2011 e 2015 (IGE)

5

V> ‐0,08
‐0,04<V< = ‐0,08
V < = ‐0,04
1.3

5
4
3

Núcleo ou entidade de poboación onde se realiza o proxecto

8

Tamaño dos núcleos, nº de habitante do nomenclator de 2015
<200 habitantes

8

Máis ou = 200 e menos 1000 habitantes

5

> = ou 1000 habitantes
1.4

SITUACIÓN
XEOGRÁFIC
A

3

Outros criterios. Acumulables até un máximo de 5 puntos.

3

Concello inserido en Parque natural ou Reserva da Biosfera

1

Proxectos en concellos declarados como Desfavorecidos ou de
Montaña.
2 CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PROXECTO.

2
15
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2.1.

Peso na entidade promotora de colectivos desfavorecidos*
(máis do 50 %)

15

2.2.

Implicación no proxecto de varias entidades

5

3 INCIDENCIA AMBIENTAL (acumulable)

20

3.1.

Proxectos q teñan por obxectivos mellora da biodiversidade e
conservación de hábitats*

3.2.

Uso sostible dos recursos endóxenos e que virá claramente
reflexado no proxecto presentado polo promotor, e validado
polo GDR.
Uso de enerxías renovables que contribúan á eficiencia
enerxética

7

3.3.

5

3.4.

Actuacións de complemento ao establecido na Lei de
Prevención de Incendios de Galicia.

12

9

35
4 IMPACTO SOBRE O TERRITORIO
4.1.

4.2.

Proxectos enmarcados na Lei ou plans aprobados
Proxectos enmarcados dentro da Lei de recuperación da terra
agraria de Galicia ou nalgunhas dos instrumentos da lei.
Proxectos enmarcados en Plans estratéxicos sectoriais de
ámbito comarcal ou local.

10

10

Poboación beneficiada co proxecto e incidencia sobre a mellora
da calidade de vida

10
10

Acción ou servizo non existente no territorio GDR
9

Acción ou servizo non existente no concello
Acción ou servizo que supoña rehabilitación dunha edificación
tradicional

8
7

Acción ou servizo non existente na parroquia ou lugar
6

Novo produto nun servizo xa existente.

4.2.

Incidencia sobre colectivos determinados: mocidade, promoció
n da igualdade, integración de colectivos de especial dificultadE

4.2.1.

Beneficiarios aos que vai dirixido especificamente o proxecto
(acumulable)

15
8

4

Persoas con discapacidade
2

Mulleres
2

Infancia, xuventude ou terceira idade
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2

15

Colectivos en risco de exclusión social
4.2.2.

4.3.

Perspectiva de xénero
Proxectos que incorporen no seu desenvolvemento actuacións
que promovan a igualdade de xénero

7
7

Proxecto promovido por entidade privada en colaboración con
concello ou traballo de voluntariado (con convenio)

8
100

Puntuación máxima posible: 100
Considérase subvencionable a partir de: 25 puntos
Porcentaxe máxima de axuda (a partir de 80 puntos): 90%
Proxectos de prioridade alta: axuda máxima 90% e axuda mínima 40%
Proxectos de prioridade media: axuda máxima 70% e axuda mínima 40%
Outros proxectos: axuda máxima 50% e axuda mínima 40%
Axuda máxima: 30.000,00 €/proxecto
*colectivos desfavorecidos: discapacitad@s, mulleres, moz@s <30 anos, maiores de 45 anos, persoas
desempregadas de longa duración (> 6 meses)
CONDICIONANTES:
Os locais sociais de nova creación só será subvencionables cando NON EXISTA OUTRO NA PARROQUIA e se
instale nunha EDIFICACIÓN TRADICIONAL a rehabilitar.
Para locais sociais existentes (ampliación ou modernización): axuda máxima 20.000 €
*Proxectos encadrados nos conceptos de biodiversidade e hábitat sempre que teñan a ver con especies
autóctonas nos seus hábitats naturais.
Biodiversidade: termo co que se fai referencia á ampla variedade de seres vivos que conforman a terra
segundo o Convenio Internacional sobre Diversidade Biolóxica.
Hábitat é o ambiente que ocupa una poboación biolóxica, espazo no que una especie pode residir e
reproducirse perpetuando a súa presenza.
SERÁN SUBVENCIONABLES UNICAMENTE AS VIVENDAS COMUNITARIAS, CENTROS DE DÍA E RESIDENCIA DE
MAIORES DE NOVA CREACIÓN ESEMPRE QUE SEXA UN SERVIZO NOVO NO CONCELLO (CERTIFICADO OU
INFORME DO CONCELLO)
NON SERÁN OBXECTO DE SUBVENCIONALIDADE AS AMPLIACIÓNS, MELLORAS OU MODERNIZACIÓNS DE
VIVENDAS, RESIDENCIAS OU CENTROS DE DÍA. Salvo aquelas actuacións de mellora da eficiencia
enerxética ou da adaptabilidade a persoas con capacidades especiais.
VELORIOS E TANATORIOS:
Quedan excluídos de subvencionalidade todas as actuación que teñan como fin a construción ou mellora
dun velorio ou tanatorio.

