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1. Aprobación, acta da 
sesión anterior

2. Actualización de 
entidades socias: 
Incorporacións e baixas.

3. Aprobación da memoria 
de actividades e das 
contas de 2021

4. Balance do período de 
programación medida  
LEADER 2017-2022. 

5. Aprobación de presentación de 
candidatura da Asociación 
Limia Arnoia como de Grupo de 
Desenvolvemento Rural para a 
xestión dos fondos LEADER para 
o período 2023-2027

6. Modificación de Estatutos para 
adaptarse aos condicionantes 
da candidatura do punto 5.

7. Outros asuntos de interese.



1. Aprobación, acta da sesión anterior.

2. Altas e baixas de asociado :

Altas:
- Asociación Cultura Antela Editorial (Xinzo de Limia)
- Asociación Cultural Rebulir (Ramirás)
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3. Memoria de actividades e contas 2021

I. ANIMACIÓN:

O grupo dispón para 2021 e 2022 un orzamento de 17.096,60 € que
foronexecutados en dúas accións que entendemos prioritarias:
• Mellorar a comunicación dos traballos do GDR e os proxectos que

subvencionan.
• Mellorar o coñecemento que o propio grupo ten do seu territorio,

mediante o usos de ferramentasdixitais e xeográficas.

 https://limia-arnoia.laborate.es/#/



3. Memoria de actividades e contas 2021
II. COOPERACIÓN LEADER

No 2018 preséntamos 4 proxectos de cooperación na convocatoria de
Agader e no 2021 foron aprobados todos, un deles como entidade
coordinadora.

No 2021 iniciáronse as actividades dos catro proxectos e xustificaron o
50% do orzamento aprobado.

‐ NÓ RURAL. GDR coordinador Seitura 22
‐ COMEDORES ESCOLARES E R. BIOSFERA. GDR coordinador Mariñas

Betanzos
‐ MUSEOS VIVOS. GDR coordinadora Ribeira Sacra
‐ SON DE MONTE. GDR Coordinador Limia Arnoia



3. Memoria de actividades e contas 2021

NÓ RURAL: 
- Convenio coa USC practicas remuneradas nas empresas rurais. 
- Enquisas a empresas e alumnado dos ciclos agrarios
- Portal de emprego: LANZAMENTO ESTE MES

 Xuntanza coas empresas o xoves

https://norural.gal/



3. Memoria de actividades e contas 2021

Museos Vivos:

- Proxectos para a instalación de tecnoloxía piloto en 3 museos de Galicia:

- Centro de interpretación das Brañas de Valga en ordes
- As covas de Meiraos no Courel

https://vimeo.com/719015914



3. Memoria de actividades e contas 2021

Museos Vivos:
- Forno da Santa en Allariz



3. Memoria de actividades e contas 2021

COMEDORES ESCOLARES e RB.  Cole de Rairiz con menú local e eco 

- Ovos eco de galiña de Mos
(Allariz)

- Hamburguesas de carne Limiá
- Queixo fresco Feijoo
- Verduras eco Daiqui
- Pan Local
- Pasta eco galega e froita eco

1º PLATO Crema de verduras (calabaza 
y puerro)

Caldo de repollo  con alubias 
(sin patatas)

2º PLATO Tortilla de patata y acelgas + 
ensalada 

Pasta con carne y salsa de 
calabaza // 

Según como sea la carne: 
Carne guisada con pasta + 

ensalada 
POSTRE Mandarina Queso fresco + kiwi 



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. Proxecto de cooperación coordinado por este GDR.

Proxecto de valorización da cultura do monte, na revisión e  
pensamento do aproveitamento do monte dende una visión multifuncional.
- Xornadas de debate e traballo nos diferentes gdr
- Parcelas piloto de aproveitamento do monte
- Videos e manuais de aproveitamento do monte

- Entidades colaboradoras do proxecto:
- Concello de Tomiño (2000 €)
- Concello das Neves (1000€)
- Organización galega de comunidades de montes (1000 €)
- Asoccaión galega de tracción animal (1000 €)
- Comunidade de montes Xalo (800 €)
- Reserva da Biosfera área de Allariz (1000€)



3. Memoria de actividades e contas 2021



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. Proxecto de cooperación coordinado por este GDR.

Experiencias: 

Limia arnoia

Parcela de posta en valor
bidueiral (2 ha).
Tratamentos selvícolas con 
destino a obtención de 
madeira de bido



- Valorización do monte 
- Mellora da paisaxe
- Aproveitamento madeirable da masa de bido a 30 anos 

(mobles)
- Aproveitamento de leñas (agora e nas sucesivas actuacións

(comuneiros/as e Panaderias próximas)
- Estudo da salvia e resina de bido



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. Proxecto de cooperación coordinado por este GDR.

Experiencias: 

Condado Paradanta

Parcela piloto de recuperación 
de solos queimados. Monte 
comunal de ribeira no lugar da 
Estación, Concello de As Neves, 
arrasada polos lumes de 2017. 



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. Proxecto de cooperación coordinado por este GD

MONTES E VALES
A recuperación do centeo
para palla destinada á
conservación dos teitos, leva
consigo a recuperación de
moitos oficios e saberes.
Recupéranse ecosistemas
moi valiosos para a
biodiversidade e oficios que
estaban case en extinción,
que poden dar lugar a que
xurdan varias empresas no
territorio



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. Proxecto de cooperación coordinado por este GDR.

Experiencias: 

MARIÑAS BETANZOS
Os bens culturais e arqueolóxico
dos montes comunais como
medio de promoción dunha
estratexia integradora de
desenvolvemento .



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. Proxecto de cooperación coordinado por este GDR.

Experiencias: 

SEITURA 22
Deseño e avaliación de 
actividades de 
demostración vinculados ao
monte Forgoselo, en A 
Capela



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. Proxecto de cooperación coordinado por este GDR.

Eu rural
Función formadora e
didáctica/educativa. Dirixida ao
alumnado de secundaria e
bacharelato.

Xeración dun
manual/guia/tutorial de
coñecemento e respecto ao
monte



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. 
Xornada de presentación do proxecto en Goián, 4 outubro de 2021



3. Memoria de actividades e contas 2021

SON DE MONTE. 
Xornada de presentación do proxecto en Goián, 4 outubro de 2021



III. COLABORACIÓN GDR CONCELLOS

a.PLAN DE SECA
No 2021 desenvolveuse como traballo de prestación de servizos ao concello
de Vilar de Santos para a elaboración e Plan de emerxencia ante situacións de
seca.

a.PACES. Porqueira e Sarreaus

c. PROXECTO NEXT GENERATION
Iniciouse en xaneiro de 2021 un proceso de consulta
e propostas de traballo co obxectivo de presentar un proxecto á
convocatoria do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto demográfico,
con fondos NextGeneration co fin de por un proxecto que teña por obxectivo,
atenuar o continuo proceso de declive demográfico dos concellos do
GDR Limia Arnoia, mediante a posta en marcha dun proxecto piloto de
recuperación da funcionalidade da aldea.

D. Xeodestino de Allariz a Maceda



DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES VICTIMAS DE VIOLENCIA

12/11/2021. 20:00 h.TEATRO INVISBLES, no salón de actos da Casa de Cultura 
de Xinzo
13/11/2021. Andaina no tramo do camiño de Santiago en Xinzo de Limia
(todos os gdr de Galicia ao mesmo tempo). 
25/11/2021. Lectura de manifesto e concentración diante dos concellos



DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES VICTIMAS DE VIOLENCIA



CAMPAÑA DE COMEDORES ECOLARES – COLEXIO CARLOS CASARES DE
XINZO DE LIMIA

Este mes de decembro a concelleira de Medio Rural está a desenvolver unha
campaña de comedores escolares e merca proximidade, en 8 centros
educativos de Galicia (2 por provincia) en colaboración co AGACAL e os GDR.

No noso territorio traballouse con Colexio Carlos Casares de Xinzo de Limia, un
total de 270comensaIS,o día 13 de decembro de 2021

IV. COOPERACIÓN GDR –RESERVA DA BIOSFERA AREA DE ALLARIZ

O GDR Limia Arnoia e RB da Biosfera Area de Allariz levan todo o ano a deseñar
proxectos de xestión ambiental que se van presentar a unha convocatoria
propia para Reservas da Biosfera dos Fondos NextGeneration e co que contan
co GDR para a xestión das axudas e o soporte técnico para as mesmas.



V. POLITICA LINGÜISTICA

Solicitamos a incorporación á REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜISTICA,
dependente da Secretaria Xeral de Política Lingüística da Xunta de
Galicia en xullo de 2021 e organizamos a primeira actividade no
concello de Celanova, co Grupo de Teatro Talía “sen pelos na lingua”.

VI. Plan estratexico do sector agrario da Limia

Participamos na elaboración, redaccaión e propostas no porceso do
Plan da Limia.

Presentado outubro de 2021



I.1 - Xerente 33.266,16 € 

114.661,20 € 

I.2 - Técnico 27.028,76 € 

I.4 - Administrativo 21.750,00 € 

I.5 - Seguridad Socialempresarial 27.958,46 € 

II.1 - Dietas 48,45 € 

II.2 - Desplazamentos 1.436,20 € 

III.1. Asistencia técnica……… 2.311,10 € 

IV.1. Comunicacións: Tf, fax 2.943,00 € 

IV.3. Material funxible oficina 751,61 € 

IV.4. Outros: Correos, copias, 
fotografia…. 1.704,21 € 
V.1. Adquisición de material 
informático/reprografía 3.336,32 € 

V.9. Mantemento e inmobles e locais 289,00 € 

VI.2. Gastos de constitución de póliza 
bancaria 2.436,00 € 
VI.3.Gastos vinculados ao traballo en
rede 8.330,00 € 

VI.4. Gastos de representación da 
Xunta Directiva 350,00 € 
V. Outros gastos asociado a 
actividades da entidade 36.473,12 € 27.910,65 € 27.523,12 € 

VIII. Animación Leader 17.096,60 € 16.693,40 € 

Liquidación póliza 1.325,04 € 

188.834,03 € 159.265,25 € 27.523,12 € - 2.045,66 € 15.347,18 € 
SALDO 2020 17.392,84
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4. Balance do período de programación medida  LEADER 
2017-2022. 

5 convocatorias de axuda (207, 2018, 2019, 2020, 2021)
1 pendente para o 2023 (xaneiro)

Investimento
público

Investimento 
privado

Proxectos 
presentados

Proxectos 
subvencionados

4,4 M€ 9,1 M€ 278 93 

Produtivos: 2.447.755,10 € 50

NP_públivo: 547.618,50 € 18

NP_privado: 384.960,08 € 27



Empregos creados/
consolidados

Formación

Creado 72,69 UTAS
Consolidado 73,79 UTAS

+ 120 persoas

Ratio emprego/€ 16.651,40 €/UTA
33.530 €/UTA

Execución 95%

4. Balance do período de programación medida  LEADER 
2017-2022. 

https://www.limia-arnoia.gal/proxectos/
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Prazo 2 agosto de 2022

- FASE I. Presentación da candidatura e proposta de EDL
incluído participación.

- FASE II. Resolven as entidades solicitantes  Estratexia de
Desenvolvemento Local para o periodo 23-27

- FASE III. Puntuacion e reparto de fondos

Convocatoria de axudas para as asociación que queiran
candidatarse a ser GDR para o seguinte periodo de
programacaión 23-27 (35.000 €)

5. Presentación de candidatura



- FASE I.
Candidatarnos como entidade colaboradora de AGADER para a
xestión dos fondos LEADER 23-27.
Presentar antes do 2 agosto:
- Documentación da entidade na que cumprimos cos requisitos:

- Documentación da entidade na que se cumpre cos requisitos das bases:
- Participación publico /privado
- Xunta directiva que cumpra coa representación de colectivos
- Xunta Directiva 21 membros
- …

- Memoria: proceso de participación, participación mulleres en xunta
directiva, coordinadción, edl,…

5. Presentación de candidatura



- FASE II .
 Resolución da convocatoria anterior.
Entidades preseleccionadas  Iniciamos elaboración da

estratexia (75% a xustificar en 2022 e 0 25% en 2023)

Redactar EDL AXUDA
- Axuda de 35.000 € para a redacción por GDR

- 5000 €/GDR para a coordinación

- FASE III
Puntuan as EDL  REPARTO DE FONDOS (horizonte temporal

mediados do 2023)

5. Presentación de candidatura



FASE I. Acordo presentar á asociación como candidata a GDR
(antes do 2 agosto)

FASE II. Elaboración da Estratexia de Desenvolvemento local
Participativa (2023)

FASE III. Asignación de fondos
(2ª metade do 2023)

5. Presentación de candidatura



1. Aprobación, acta da 
sesión anterior

2. Actualización de 
entidades socias: 
Incorporacións e baixas.

3. Aprobación da memoria 
de actividades e das 
contas de 2021

4. Balance do período de 
programación medida  
LEADER 2017-2022. 

5. Aprobación de presentación de 
candidatura da Asociación 
Limia Arnoia como de Grupo de 
Desenvolvemento Rural para a 
xestión dos fondos LEADER para 
o período 2023-2027

6. Modificación de Estatutos para 
adaptarse aos condicionantes 
da candidatura do punto 5.

7. Outros asuntos de interese.



Artigo 13. Asemblea Xeral: convocatorias

1.- As reunións da Asemblea Xeral poderán ser ordinarias e
extraordinarias; presenciais ou telemáticas (ou mixtas). Reunirase con
carácter ordinario, cando menos unha vez ao ano, para aprobar,
como mínimo, as contas e os orzamentos. A Asemblea Ordinaria será
convocada polo Presidente/a con dez (10) días de antelación á
data da reunión.

5.- Nas reunións da Asemblea Xeral poderá participar, con voz pero 
sen voto, unha persoa técnica en desenvolvemento rural designada 
pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER).

6. Modificación de Estatutos 



Artigo 15. Xunta Directiva: composición e funcionamento
1.- A Xunta Directiva é o órgano de representación da Asociación e estará formada polas
persoas representantes das entidades asociadas elixidas pola Asemblea Xeral, en fuque a
Asemblea Xeral lle outorgue a cada unha delas.
Estará conformar total de 21 membros: formada por un/unha Presidente/a, un/unha
Vicepresidente/a, un/unha Secretario/a, un/unha Tesoureiro/a e un número de vogais ata, que
poderán causar baixa por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva.

En todo caso, na Xunta Directiva deberán estar representadas, cando menos sempre que
sexan socios, as asociacións de mulleres, as asociacións de mozos, as asociacións de acción
social, as asociacións cuxo obxecto social estea relacionado, de xeito prioritario coa
protección , conservación ou mellora do ambiente, as asociacións do sector agrario, incluíndo
as organizacións profesionais agrarias, as asociacións de empresarios e as asociacións
profesionais, as asociacións do sector cultural e o sector público. O número de representantes
do sector privado sempre deberá ser superior ao número de representantes do sector público.
nción da pertenza destes a cada mesa sectorial, de acordo coa representatividade.

6. Modificación de Estatutos



6. Modificación de Estatutos para adaptarse aos
condicionantes da candidatura do punto 5.Artigo 23. Mesas Sectoriais

1.- Os asociados integrados na Asemblea Xeral organizaranse en catro
(4) mesas sectoriais, organizadas en torno aos seguintes ámbitos:
•Mesa Institucional: formada polos representantes das Administracións
con incidencia no territorio da asociación Limia-Arnoia .
•Mesa de Dinamización Agraria: formada por entidades empresariais,
sindicais, entidades representativas do sector agrario (como
cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación,
comunidades de montes, asociacións forestais, organizacións
profesionais agrarias).

6. Modificación de Estatutos



6. Modificación de Estatutos para adaptarse aos
condicionantes da candidatura do punto 5.

Mesa do Sector Comercio e Turismo: que represente ás entidades
vinculadas ao fomento do turismo e á representación de empresas
turísticas e de hostalería.

Mesa de Dinamización Social: na que se agrupan as asociacións sen
ánimo de lucro non incluídas noutras mesas sectoriais: asociacións de
mulleres, de mozos, de veciños, medioambientais, culturais, deportivas,
entre outras, entidades do ámbito dos servizos sociais que teñan como
obxecto social mellorar a calidade de vida da poboación,
especialmente de colectivos con especiais dificultades e colectivos
desfavorecidos ou en perigo de exclusión social

6. Modificación de Estatutos
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Grazas!


