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1 INTRODUCIÓN  

A Axenda 21 Local é un proceso aberto e creativo que cada concello define con base na 

súa realidade e condicionantes. 

Tras unha fase previa de motivación, formación técnica e ratificación do compromiso de 

integrar a Sostibilidade na xestión municipal por parte do concello, iníciase o proceso de 

Axenda Local 21. Este proceso vaise plasmar en tres documentos. 

 Prediagnóstico 

 Diagnóstico  

 Plan de acción 

Para iniciar o traballo da Axenda 21 Local é imprescindible realizar un Inventario, que se 

denomina Prediagnóstico e recolle toda a información referente ao concello.  

O obxectivo deste Prediagnóstico é mostrar os datos recollidos na Reserva da Biosfera, 

así como as súas fontes de información. Este documento divídese en dous: 

Prediagnóstico Cuantitativo e Prediagnóstico Cualitativo. 

Coa información obtida durante a fase de prediagnóstico (tanto durante a do 

prediagnóstico cuantitativo como durante a do cualitativo), realizouse o diagnóstico. 

A través do Diagnóstico obsérvanse tanto as fortalezas e oportunidades, como as súas 

debilidades e ameazas. Desta forma coñécese a realidade da Reserva dende unha 

perspectiva económica, social e ambiental, e pódese dispor da información necesaria 

para propor na seguinte fase os obxectivos que se deberán cumprir para conseguir un 

Desenvolvemento Sostible, así como para coñecer a gravidade dos problemas, o cal 

axudará tamén, nas fases posteriores, á priorización da consecución de obxectivos. 

Este documento consta: dun breve resumo do prediagnóstico, unha análise DAFO 

(debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades) e as posibles estratexias que se 

poden levar a cabo no Plan de Acción. 

O Plan de Acción establécese a partir das conclusións e recomendacións presentadas 

nos documentos anteriores (Prediagnóstico e Diagnóstico). É unha ferramenta que nos 

permite executar, dunha forma coherente e sostible, as actuacións dirixidas á mellora do 

medio ambiente local no Núcleo de Sostibilidade. 
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Os obxectivos xerais que rexen a elaboración dun Plan de Acción Ambiental son os 

seguintes: 

- Reducir as emisións de contaminantes. 

- Mellorar e conservar a calidade ambiental da Entidade Local/ Comarcal 

- Protexer e conservar a riqueza natural do territorio. 

- Optimizar o uso dos recursos naturais (auga, enerxía e outros recursos). 

- Diminuír a dependencia dos recursos non renovables. 

- Promover o exemplo do concello cara á cidadanía . 

- Fomentar a participación cidadá na toma de decisións 

- Fomentar cambios de hábitos e actitudes por parte da poboación na liña da 

sostibilidade. 

As propostas indicadas no presente documento seguen o esquema proposto polo 

“Código de Boas Prácticas Ambientais” elaborado pola Federación Española de 

Municipios e Provincias (FEMP). 

 

 

PREDIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO 

FORO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIDADÁ 

PLAN DE ACCIÓN 
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2 SÍNTESE DOS DOCUMENTOS ANTERIORES 

2.1 PREDIAGNÓSTICO 

Os 4 concellos que conforman o Núcleo de Sostibilidade da Reserva da Biosfera de 

Allariz pertencen a 3 comarcas diferentes: o Concello de Allariz, que forma parte da 

Comarca de Allariz - Maceda; o de A Bola, que pertence á Comarca de Terra de 

Celanova e os de Vilar de Santos e Rairiz de Veiga que pertencen á da Limia. Todos eles 

localízanse ao suroeste da provincia de Ourense. 

A Reserva da Biosfera comprende unha superficie de 213,54 km2. 

Respecto á xeomorfoloxía, o Núcleo de Sostibilidade Reserva da Biosfera Área de Allariz 

enmárcase nun relevo definido por un escalonamento de chairas. A zona emprázase nun 

dos bloques afundidos en torno aos 600 m de altitude que se alonga de norte a sur, 

flanqueado polo conxunto de bloques levantados, resto de antigas chairas rotas pola 

dinámica fluvial. A depresión tivo a súa orixe durante o Terciario como consecuencia dun 

amplo xogo de bloques. Uns ascenderon, dando lugar a diversas serras, como as de 

Queixa (1.117 m) ou San Mamede (1.618m). Outros afundíronse, e deron lugar a un 

conxunto de depresións tectónicas como as de Maceda (573 m), A Limia (620 m) ou 

Verín (386 m). 

Na caracterización da hidrografía, destacan dous ríos de gran importancia dentro da zona 

de estudo e na provincia; estes son o río Arnoia e o río Limia (o quinto máis importante de 

Galicia). No caso do Arnoia, baña ao concello de Allariz,  mentres que o Limia baña aos 

municipios de Vilar de Santos e Rairiz de Veiga. 

Na evolución da poboación, en Rairiz de Veiga prodúcese un descenso significativo nos 

períodos 1991 – 1996, 1996 – 2001 e 2001 – 2006. Destaca tamén a diminución 

experimentada polo municipio de Vilar de Santos especialmente no intervalo de tempo 

comprendido entre os anos 1991 e 1996 (-29,2%) para no último período sufrir un 

crecemento positivo (0,9%). A Bola, seguindo a dinámica demográfica da zona, amosa 

un ritmo alto de crecemento negativo, no último intervalo o índice de crecemento reduce 

o seu valor pero séguese mostrando negativo (-3,2 %). En contraposición á tendencia 

xeral da zona de estudo, o municipio de Allariz amosa un aumento significativo durante o 

período de tempo comprendido entre 2001 e 2006, acadando un valor de crecemento do 

5%. 
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A densidade de poboación dos concellos que conforman a Reserva da Biosfera é: 64,1 

hab/km cadrado para Allariz, 42,9 para  A Bola, 42,9 para Rairiz de Veiga e 48,4 para 

Vilar de Santos, o que indica en todos os casos que responden ao prototipo de concello 

rural galego cunha poboación dispersa entre un elevado número de núcleos de 

poboación (agás no caso de Vilar de Santos que só presenta 2 núcleos). 

No que se refire aos traballadores por sector de actividade, o sector primario nos 

concellos de Rairiz de Veiga e Vilar de Santos é a actividade que máis peso ten na 

economía. No concello de A Bola tamén é moi importante, mentres no de Allariz ten 

pouca representación. No que coinciden todos os concellos, agás Rairiz de Veiga, é en 

que o sector servizos é o sector máis relevante da súa economía. 

Acerca da renda per cápita, o único concello que amosa un índice RFBD similar ao valor 

medio calculado para Galicia, RFBD 100, é Allariz cun 102, superando lixeiramente a 

media provincial. O resto de concellos atópanse notablemente por debaixo da media 

galega. 

No concello de Allariz un 95% da poboación ten aceso á rede de abastecemento 

municipal, o 5% restante conta con redes veciñais principalmente constituídas por traídas 

de pozos. Segundo información subministrada polo Concello, a inmensa maioría da auga 

captada para abastecemento dos habitantes é do río Arnoia (un 90% aproximadamente). 

No concello da Bola estase en proceso de solicitude para dar de alta un abastecemento 

que afectará a, aproximadamente, o 23% da poboación. O conxunto de redes veciñais de 

abastecemento comprenden a un 75% da poboación. O principal lugar de captación de 

auga para o abastecemento é o río Orille (afluente do Arnoia). A Bola conta cunha ETAP 

para o tratamento de auga de abastecemento. Os principais puntos de captación para a 

rede de abastecementos de Rairiz de Veiga atópanse en O Montealbán (captación e 

depósito municipal), ao norte da parroquia de Rairiz de Veiga, e nas ladeiras que coroan 

os límites norte e oeste do concello. No concello de Vilar de Santos o total da poboación 

ten aceso á rede de abastecemento. Non existe ningunha ETAP pero si cloradores 

automáticos para a eliminación de posibles patóxenos na auga. Existen dúas captacións 

no río Bidueiro: en Outeiro e Parada de Outeiro. 

Segundo a información subministrada polo concello de Allariz, un 96% da poboación ten 

aceso á rede de saneamento na actualidade, e a finais do 2008 a previsión é acadar o 

99%. A pequena fracción de poboación que non dispón de aceso á rede de saneamento 
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emprega fosas sépticas. O propio concello da Bola é o encargado do saneamento das 

augas residuais do municipio, chegando a rede ao 50% da poboación. O 50% da 

poboación que non conta con rede de saneamento emprega fosas sépticas para a 

recollida das súas augas residuais. No caso de Rairiz de Veiga, o concello tamén é o 

encargado do saneamento das augas residuais domésticas producidas no termo 

municipal, chegando ao 80% da poboación. Toda a poboación de Vilar de Santos ten 

acceso á rede de saneamento municipal. A rede é unitaria nos núcleos de Vilar de Santos 

e Castelaus, no resto as augas negras/grises e as da choiva recóllense por separado. Do 

mesmo xeito que no abastecemento, é o propio concello o encargado de xestionar o 

saneamento. 

Respecto ao tratamento das augas residuais, a EDAR de Allariz está deseñada para 

1.855 m3/día e conta con tratamento primario e secundario (biolóxico). No concello da 

Bola, o 20% da auga residual do concello trátase na única depuradora de augas 

residuais, a EDAR de Santa Baia, que consiste nunha planta depuradora compacta 

deseñada para tratar unha carga de 500 habitantes equivalentes. No termo municipal de 

Rairiz de Veiga existe unha EDAR que trata aproximadamente o 30% da auga residual 

xerada, o que se corresponde con 600 habitantes equivalentes. Existen tres EDAR no 

termo municipal de Vilar de Santos: en Casa da Ponte, Vilar de Santos e Mosqueiras. A 

auga residual que non é tratada nas depuradoras trátase en diferentes fosas sépticas, 

que se baldeiran e limpan cada ano. As augas tratadas vértense no río. 

Os concellos da Reserva da Biosfera da Área de Allariz optan pola valoración enerxética 

a cargo do concello para o tratamento da bolsa negra. Na xestión de envases lixeiros, os 

concellos da Reserva atópanse adheridos ao Convenio Marco XUNTA - Ecoembes pola 

modalidade 2, delegando nunha entidade xestora a realización da recollida selectiva. 

Tamén se atopan adheridos ao Convenio Marco XUNTA - Ecovidrio para a xestión de 

residuos urbanos dos envases de vidro.  

Polo momento, ningún dos catro concellos da Área de Allariz presenta ningún punto limpo 

no seu territorio, aínda que o concello de Allariz teno solicitado desde o  2007. Por outro 

lado, entre Vilar de Santos e Rairiz de Veiga vaise por en marcha un punto limpo nun 

breve período de tempo. 
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2.1 DIAGNÓSTICO 

Tras un minucioso estudo da Análise DAFO realizada, e cruzando os datos obtidos nela, 

procédese á elaboración dunha serie de actuacións que se poderían levar a cabo no 

Núcleo de Sostibilidade. 

Con estas actuacións preténdense destacar as fortalezas do Núcleo atendendo ás 

oportunidades detectadas. Así mesmo, as actuacións propostas terán en conta os 

puntos débiles que se necesitan mellorar, e as ameazas que existen actualmente. 

A partir dos resultados extraídos da análises DAFO obtivéronse unha serie de 

recomendacións xerais que se relatan a continuación. 

A economía dos concellos presenta unha forte dependencia do sector servizos (sector 

terciario), o que máis traballadores ocupa, agás en Rairiz de Veiga onde o sector máis 

importante é o primario. É necesario impulsar o sector primario en todos os seus campos 

(agrícola, gandeiro e forestal) e a creación de industria (sector secundario) para de este 

xeito aumentar o número de postos de traballo.  

Os principais problemas sociais que hai nos concellos obxecto de estudio son o 

envellecemento e a dispersión da poboación nas zonas rurais, que dificulta a dotación 

dun maior número de infraestruturas, equipamentos, servizos e actividades para a 

poboación. Outros problemas importantes son a precariedade económica (pola falta de 

emprego no concello de Vilar de Santos ou polas deficiencias nas condicións laborais) e 

a mobilidade (pola falta de transporte público dende os núcleos rurais ata os núcleos 

urbanos e entre concellos). Polas características demográficas dos concellos faise 

importante aportar á xente maior unha serie de servizos sociais básicos (centro de día ou 

asistencia a domicilio, entre outros). A oferta de ocio presente nos concellos tamén debe 

ser ampliada, sobre todo para cubrir a demanda dos sectores da poboación máis 

desocupados (a terceira idade e a xuventude). É necesaria a promoción do emprego 

dentro dos propios concellos para que a xente non teña que desprazarse fóra do 

territorio. 

En canto aos equipamentos hai unha carencia de certas instalacións nalgúns concellos 

(prazas de gardería en Allariz, atención aos maiores en Vilar de Santos ou instalacións 

deportivas na Bola) que se debe de ir cubrindo a curto - medio prazo.  

Dentro da organización municipal tamén hai unha serie de melloras que axudarían a 

impulsar o desenvolvemento dos concellos como unha maior colaboración entre distintos 
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departamentos ou un maior control de documentos en formato dixital. Isto podería axudar 

e facilitar a elaboración de novos proxectos. 

Sobre o acceso a internet, cómpre sinalar que se ben os concellos contan co PEBA (Plan 

de Expansión de Banda Ancha) promovido polo Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, nas zonas rurais o acceso é demasiado lento, o que dificulta o seu 

desenvolvemento social, económico e tecnolóxico. 

No que se refire á auga, na Bola e Rairiz de Veiga as redes de abastecemento de auga 

potable, as redes de saneamento e os sistemas de tratamento de augas residuais dan 

servizo a unha porcentaxe baixa da poboación polo que é necesaria a súa mellora e 

ampliación, para conseguir a diminución do número de fosas sépticas.  

Respecto ao medio ambiente, a calidade atmosférica da Reserva é excelente durante a 

práctica totalidade do ano. A calidade do alumeado é boa a excepción do concello da 

Bola, onde será necesaria unha mellora do servizo. A xestión de residuos e mellorable na 

totalidade dos concellos. As melloras pasan pola eliminación dos depósitos incontrolados 

existentes, a creación de puntos limpos e o aumento no número de contedores, xa que 

isto suporá tamén a mellora da calidade das augas dos ríos. Outro problema ambiental 

destacable son os incendios forestais. Por último, é necesaria maior educación e 

conciencia ambiental da poboación para fomentar a conservación dos recursos naturais e 

o coidado do entorno. 
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3 PRINCIPAIS PROBLEMAS E OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO 

SOSTIBLE DO PLAN DE ACCIÓN DA RESERVA DA BIOSFERA 

As liñas de actuación do Plan de Acción Local da Reserva da Biosfera xiran en torno a 

dous grandes eixos. Por unha banda, as baseadas no desenvolvemento socioeconómico 

dos municipios que debe centrarse nas potencialidades do Núcleo de Sostibilidade, como 

as actividades do sector primario, as actividades turísticas, ou desenvolvemento rural.  

Na outra banda atópase a mellora na xestión ambiental xa que, o illamento e a baixa 

densidade da poboación que dan lugar a un déficit de infraestruturas e equipamentos, fan 

difícil o desenvolvemento dunha xestión ambiental sostible. Isto deriva en recollidas 

ineficaces de residuos, contaminantes procedentes de pesticidas ou fertilizantes agrarios, 

contaminación por xurros, contaminación de augas e ausencia de depuración nalgunhas 

zonas dos municipios entre outros aspectos.  

Neste Plan de Acción preténdese, entón, acadar os seguintes obxectivos: aumento das 

actividades empresarias, freo da evolución demográfica negativa e implantación de novos 

equipamentos e infraestruturas nos municipios. Cómpre resaltar a complicación para o 

desenvolvemento dos municipios que supón a escasa cualificación da poboación activa. 

Un conxunto de estratexias para conseguir os obxectivos perseguidos son as que forman 

parte do Desenvolvemento Rural Integrado. Este consiste en crear unha serie de 

condicións previas que permiten diversificar a economía rural e estender os beneficios ao 

conxunto da poboación. A economía rural descansa, en gran medida, na actividade 

tradicional. A estratexia de Desenvolvemento Rural Integrado pasa por reconverter o 

sector agrario tradicional noutro de maior valor engadido, ligado ao sector industrial e de 

servizos. Os mecanismos para conseguilo son múltiples pero, entre outros, se poden citar 

os seguintes: 

 Engadir aos produtos agrarios un incremento de calidade que lles permita 

diferenciarse no mercado e obter denominacións de orixe ou certificados de 

calidade. Isto se asocia ao valor da calidade dos produtos co territorio o que 

implica unha maior valoración por parte da poboación residente no concello e un 

potencial recurso turístico.  

O valor engadido da calidade e denominación de orixe é válido tanto para os 

produtos agrícolas como gandeiros. Nestes últimos, a selección de razas 

autóctonas, o seguimento da trazabilidade, a ausencia de alimentación de pensos 
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e algunhas técnicas de pastoreo son requisitos imprescindibles para asegurar a 

denominación de orixe e aportar certificados de calidade.  

 A produción agraria de calidade, ademais da relación co turismo pode ser o paso 

dun desenvolvemento industrial agroalimentario que inclúe non só a produción da 

materia prima, senón tamén a súa transformación e comercialización, así como o 

desenvolvemento da industria auxiliar necesaria para o complexo agroalimentario.  

No tocante ao sector forestal é fundamental que os xestores do monte comecen a ver a 

súa multifuncionalidade e que non só ofrece beneficios ambientais senón que pode ser 

unha fonte de ingresos moi importante para os cidadáns.  

Outro sector importante que debe alcanzar un maior grado de desenvolvemento é o 

industrial, sen embargo para que isto sexa posible é necesaria unha mellora das 

infraestruturas.  

Así mesmo, outro obxectivo específico básico que se debe ter en conta no Plan de 

Acción Local na Reserva da Biosfera é a potenciación do sector turístico. O 

desenvolvemento desta actividade baséase na riqueza e os recursos patrimoniais e 

ambientais cos que contan os municipios e que deberán ser postos en valor. Por elo faise 

necesario desenvolver unha serie de actividades culturais e deportivas que 

complementen a oferta e, sobre todo, unha boa dotación de hoteis e restaurantes 

orientada ao turismo de calidade. Sen embargo, para que esta estratexia de 

desenvolvemento do turismo supoña un incremento significativo desta actividade, é 

imprescindible utilizar un bo método de promoción da zona, que comeza coa utilización 

de internet como unha ferramenta de comunicación coa que pór en común todos os 

recursos turísticos dos municipios. Desta forma os turistas poderán acceder a toda a 

información sobre a riqueza da Reserva dun xeito rápido e sinxelo. 
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4 METODOLOXÍA DE ACTUACIÓN 

Durante o diagnóstico definíronse grandes áreas temáticas co fin de agrupar o conxunto 

de actuacións de mellora ambiental, social e económica. Estas áreas agrupan as 

propostas de actuación para cada un dos factores analizados durante a auditoría. 

 

O Plan de Acción que presentamos está dividido en: 

 

 

 

 

 

 

 

Liñas estratéxicas: son os grandes eixes previsibles para a mellora local e a progresión 

cara a un modelo de desenvolvemento sostible. Deben reflectir a política social, 

económica e medioambiental que rexe a Entidade Local. As áreas temáticas créanse co 

fin de agrupar as actuacións de mellora, e que deste xeito a súa execución sexa máis 

sinxela. 

Cada liña estratéxica presenta, para conseguir os seus obxectivos, varios Programas de 

Actuación, que á súa vez engloban un conxunto de Proxectos específicos. 

 

Programas de actuación: dentro dunha liña estratéxica existen diferentes Programas de 

Actuación. Un programa de actuación responde a cada un dos diversos obxectivos que 

pretende alcanzar unha Liña Estratéxica, ademais agrupa distintas accións cun 

denominador común concreto. O feito de que as accións se agrupen por afinidades, 

permite fomentar a sinerxía entre elas. 

 

Proxectos: dentro de cada programa de actuación, o Plan de Acción contempla o 

establecemento dos proxectos. Os Proxectos son aqueles traballos e actuacións 

Liñas estratéxicas 

Proxectos 

Programas de actuación 
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concretos que se poden realizar para resolver as carencias e incidencias visualizadas 

durante a elaboración do Prediagnóstico e o Diagnóstico. 

 

Co fin de facer fácil a comprensión da información realizaranse fichas para cada unha 

das liñas estratéxicas, os programas de actuación e os proxectos. 

O documento de presentación das liñas estratéxicas inclúe unha relación das liñas e 

dentro de cada unha delas móstrase a súa denominación, a súa descrición, e o nome e a 

referencia dos programas que inclúe.  

A estrutura que pode seguir un programa de actuación diferénciase en catro bloques: a 

denominación do programa de actuación, unha descrición dos factores aos que se fai 

referencia, unha definición dos obxectivos do programa e a enumeración das diferentes 

actuacións ou proxectos que se van executar dentro do programa. 

O formato de presentación dun proxecto inclúe diferentes partes como son: 

- Denominación do proxecto 

- Código identificativo do proxecto 

- Prioridade 

- Descrición 

- Accións que se van desenvolver 

- Normativa de referencia 

- Actores implicados  

- Tempo de realización 

- Sinerxías (relación con outras accións ou proxectos) 

- Fontes de financiamento 

- Indicador proposto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE                                                             13 

 

Exemplo de presentación dunha Liña Estratéxica: 

 

LIÑAS ESTRATÉXICAS 

LIÑA 1:  

Denominación: 

Programas que inclúe: 

Programa de actuación 1.1 

 1.1.1 Proxecto 

 1.1.2 Proxecto 

 .... 

 1.1.X Proxecto 

Programa de actuación 1.2 

..... 

Programa de actuación 1.X 

LIÑA 2:  

Denominación: 

Programas que inclúe: 

Programa de actuación 2.1 

 2.1.1 Proxecto 

 2.1.2 Proxecto 

 .... 

 2.1.X Proxecto 

Programa de actuación 2.2 

..... 

Programa de actuación 2.X 

LIÑA 3: 

LIÑA X: 
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Exemplo de presentación dun Programa de Actuación: 

 

 

LIÑAS ESTRATÉXICAS 1 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1 

Denominación do programa 

Descrición dos factores: 

 

 

Obxectivos do Programa: 

 

Proxectos que inclúe: 

Proxecto 1.1.1 

Proxecto 1.1.2 

..... 

Proxecto 1.1.X 
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Exemplo de presentación dun Proxecto: 

 

Liña estratéxica X 

Programa de Actuación X.1 

Denominación do proxecto: Código: 

Prioridade: 

Descrición: 

 

Accións que se van desenvolver : 

 

Normativa de referencia: 

 

Actores implicados: 

 

Tempo: 

Realización: 

 

Sinerxías. Relación con outras accións ou proxectos: 

 

Fontes de financiamento: 

 

Indicadores propostos: 
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5 INDICADORES DE SOSTIBILIDADE E INDICADORES DE PROXECTO 

Dentro do Plan de Acción Local xogan un papel moi importante os indicadores. Estes 

teñen como propósito a avaliación, cuantificación e adecuación das actuacións previstas 

para a consecución dos obxectivos incluídos no proceso da Axenda 21 Local. 

A propiedade fundamental dos indicadores é a capacidade de resumir extensos datos 

nunha cantidade limitada de información clave e significativa. Así mesmo os indicadores 

cuantifican a evolución no tempo da situación medioambiental, social e económica do 

municipio, determinando tendencias e permitindo a corrección inmediata dalgún factor 

determinado se fora necesario. 

Así mesmo, pódense atopar dous tipos de indicadores: os de sostibilidade e os de 

proxecto.  

Os primeiros xorden coa finalidade de realizar unha avaliación comparativa cos 

indicadores doutros municipios que teñan implantado o proceso de Axenda 21 Local. 

Esta práctica permite descubrir puntos fortes e débiles e establecer a evolución e as 

características dos obxectivos medioambientais de cada Núcleo, cunha maior 

perspectiva. 

Os indicadores de sostibilidade que se proporán en documentos posteriores para a 

Reserva da Biosfera “Área de Allariz” miden, como o seu nome indica, factores que 

inciden no desenvolvemento sostible dos municipios. Este constitúe a base do proceso 

de implantación das Axendas 21 locais e avoga por que o consumo dos recursos non 

supere a capacidade da natureza para reemprazalos. Nesta premisa, como xa se 

explicou anteriormente, están incluídos tantos os factores medioambientais como os 

económicos e sociais. 

Xunto con este grupo de indicadores, defínense tamén os indicadores de proxecto, que 

son específicos de cada concello. O criterio para a elección dos mesmos baséase na 

capacidade de reflectir o estado do municipio en relación co desenvolvemento sostible 

atendendo a factores económicos, sociais e medioambientais implicados. Non teñen 

porque ser comparables cos indicadores doutros municipios. 

No Plan de Acción do Núcleo de Sostibilidade da Reserva propóñense 119 indicadores 

de proxecto que se atopan reflectidos na fichas de proxecto desenvolvidas no apartado 9 

do presente documento. 
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Exemplo de presentación dun Indicador de Sostibilidade: 

 

Denominación do indicador: 

 

Código: 

Descrición: 

 

Actores implicados: 

 

Periodicidade de medida: 

 

Indicador proposto: 
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6 PRIORIZACIÓN DOS PROXECTOS 

Durante a elaboración do Plan de Acción priorizaranse as accións en función da súa 

importancia para unha boa consecución dos obxectivos do concello, tanto a nivel 

medioambiental, como económico e social. 

Todas as actuacións propostas deben ter en conta calquera actuación vixente ou en 

elaboración que se estea levando a cabo no concello. 

Os aspectos seleccionados con vista a ter en conta os obxectivos medioambientais, 

económicos e sociais do concello son: importancia para o medio ambiente, demanda 

social e contribución ao desenvolvemento económico. 

Tendo en conta os obxectivos do concello a nivel medioambiental, económico e social, 

priorizaranse cada un dos proxectos en función da súa importancia. Establecerase unha 

orde de prioridade: prioridade alta, prioridade media ou prioridade baixa. 

A asignación das prioridades non implica que os proxectos aos que se lles asignase unha 

prioridade alta teñan que levarse a cabo en primeiro lugar. Pode darse o caso de que, por 

demanda social, administración, custo, tempo necesario, dispoñibilidade de 

financiamento ou apoio a outras actuacións, sexa posible ou preferible executar un dos 

proxectos de prioridade media ou baixa. 

A continuación preséntanse as liñas estratéxicas trazadas a raíz da realización do 

prediagnóstico, o diagnóstico e os foros de participación cidadá. Achéganse, ademais, as 

fichas dos programas e proxectos individuais, onde se recolle a prioridade de cada un 

deles. 
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7 LIÑAS ESTRATÉXICAS  

7.1 INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIZOS 

Liña 1 Mellora das infraestruturas do Núcleo 

Programa de actuación 1.1 Mellora do abastecemento de auga 

 1.1.1 Mellora dos sistemas de potabilización e de control da calidade de auga 

de abastecemento dos concellos 

1.1.2 Creación dunha empresa de augas a nivel da Reserva 

Programa de actuación 1.2 Mellora do saneamento 

 1.2.1  Desenvolvemento e mellora das redes de saneamento municipais 

 1.2.2 Mellora do sistema de tratamento de augas residuais  

 1.2.3 Realización dun estudo das necesidades de depuración dos concellos e as 

mellores tecnoloxías a aplicar no rural 

 1.2.4 Potenciar o uso de depuradoras compactas para núcleos illados  

Programa de actuación 1.3 Mellora das infraestruturas enerxéticas 

 1.3.1 Mellora da rede eléctrica e do alumeado público  

 1.3.2 Desenvolvemento da rede de gas natural municipal 

Programa de actuación 1.4 Mellora das infraestruturas viarias  

 1.4.1 Mellora do estado das estradas no ámbito rural 

 1.4.2 Potenciar a mobilidade e as vías de comunicación entre Ourense e Allariz 

Programa de actuación 1.5 Mellora das infraestruturas de telecomunicacións 

 1.5.1 Expansión da rede de internet Wimax 

Liña 2 Ordenación do tráfico rodado 

Programa de actuación 2.1 Mellora do transporte público 

 2.1.1 Elaboración dun estudo de mobilidade a nivel da Reserva para conseguir a 

mellora do transporte público 
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 2.1.2 Creación dunha rede de transporte público eficiente para toda a Reserva 

da Biosfera  

 2.1.3 Organización de campañas de concienciación cidadá sobre o uso do 

transporte público 

Liña 3 Mellora dos servizos sanitarios do concello 

Programa de actuación 3.1 Ampliación dos servizos sanitarios 

 3.1.1 Ampliación do centro de saúde de Allariz ou construción dun novo  

3.1.2 Mellora dos servizos sanitarios 

3.1.3 Construción dun novo centro de saúde en Vilar de Santos 

Liña 4 Mellora dos servizos educativos 

Programa de actuación 4.1 Ampliación da oferta educativa 

 4.1.1 Elaboración dun estudo – enquisa para coñecer as necesidades formativas 

das empresas localizadas na Reserva 

 4.1.2 Realización de cursos de novas tecnoloxías 

 4.1.3 Realización de cursos específicos de formación profesional dirixidos ás 

necesidades das empresas localizadas nos municipios 

Programa de actuación 4.2 Mellora dos equipamentos educativos 

 4.2.1 Aumentar o número de prazas de gardería en Allariz 

4.2.2 Construción dun novo centro educativo de formación profesional en Allariz 

Liña 5 Mellora dos servizos sociais do concello 

Programa de actuación 5.1 Ampliación dos servizos sociais  

 5.1.1 Ampliación do servizo municipal de atención a domicilio para persoas 

maiores 
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Liña 6 Mellora dos servizos culturais, deportivos e de ocio  

Programa de actuación 6.1 Aumento dos equipamentos de servizos culturais deportivos e de ocio 

 6.1.1 Construción e ampliación das instalacións deportivas 

 6.1.2 Creación de zonas verdes e acondicionamento das existentes 

6.1.3 Creación dun carril bici 

Programa de actuación 6.2 Ampliación dos servizos culturais, deportivos e de ocio 

 6.2.1 Creación dun programa de actividades culturais, deportivas e de ocio 

dirixidas á xuventude e á terceira idade 

 6.2.2 Potenciar as rutas a pé e en bici pola Reserva 

 6.2.3 Potenciación de actividades deportivas e de ocio en contacto coa natureza 

 6.2.4 Fomentar a colaboración entre asociacións para a realización de 

actividades conxuntas 

Liña 7 Urbanismo e Ordenación do Solo  

Programa de actuación 7.1 Solo e vivenda 

 7.1.1 Realización do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no concello de 

Rairiz de Veiga e  finalización no de A Bola 

 7.1.2  Control do prezo do solo industrial 

 7.1.3  Ordenanza municipal que regule as características arquitectónicas 

 7.1.4 Fomento da restauración de vivendas rurais nos municipios da Reserva 

mediante axudas e mecanismos legais  

Liña 8 Xestión municipal  

Programa de actuación 8.1 Emprego de ferramentas de información dixital 

 8.1.1 Emprego de ferramentas telemáticas para a xestión administrativa de 

documentos municipais e a axilización dos trámites. 

 8.1.2 Emprego de ferramentas informáticas de xestión de documentación interna 

nos Concellos 
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 8.1.3 Elaboración dun SIX nos municipios que non dispoñan del e ampliación do 

de Allariz 

Programa de actuación 8.2 Fomento da participación e da colaboración 

 8.2.1 Creación dun comité con representantes de cada Núcleo de Sostibillidade  

para o intercambio de experiencias 

 8.2.2 Potenciar a participación cidadá 

Programa de actuación 8.3 Facilitar o acceso á información sobre financiamento e subvencións 

 8.3.1 Xestión informática da información sobre subvencións e fondos europeos 

 8.3.2 Procura de alternativas de financiación  para infraestruturas locais (Banco 

Europeo de Inversiones, modalidade de concesións) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE                                                             23 

 

7.2 VECTORES AMBIENTAIS  

Liña 9 Mellora da calidade das augas superficiais (ríos, lagos, fontes)  

Programa de actuación 9.1 Control da calidade das augas superficiais 

 9.1.1 Control dos vertidos agrícolas, industriais e urbanos  

Liña 10 Mellora dos sistemas de xestión de residuos  

Programa de actuación 10.1 Aumento do control da xestión de residuos 

 10.1.1 Dotar ao SIX dunha ferramenta de control de residuos (rutas, situación 

dos colectores, incidencias…) 

 10.1.2 Limpeza de puntos de vertido incontrolados  

 10.1.3 Mellora da xestión do cartón no sector do comercio textil de Allariz 

 10.1.4 Mellora da xestión de residuos da construción e demolición 

 10.1.5 Maior control e mellora na xestión de xurros 

Programa de actuación 10.2 Mellora do servizo municipal de recollida de residuos 

 10.2.1 Aumento da dotación de contedores de recollida selectiva nos núcleos 

máis rurais e implantación da mesma no concello de Rairiz de Veiga. 

 10.2.2 Adecuación do entorno dos puntos de recollida de lixo 

 10.2.3 Aumentar a frecuencia da recollida de lixo nos núcleos rurais 

Programa de actuación 10.3 Ampliación das redes de recollida selectiva 

 10.3.1 Realización nalgúns casos, ou aumento da frecuencia noutros, da 

recollida de voluminosos  

 10.3.2 Creación dunha rede de recollida de aceites usados 

 10.3.3 Fomento da compostaxe de residuos orgánicos nas vivendas do medio 

rural mediante a utilización de composteiros. 

Programa de actuación 10.4 Adecuación e ampliación dos centros de xestión e tratamento de 

residuos 

 10.4.1 Construción dun punto limpo para os concellos da Reserva da Biosfera 
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 10.4.2 Creación dun vertedoiro de RCD comarcal 

 10.4.3  Adhesión ao programa de recollida de envases de produtos fitosanitarios 

Liña 11 Promoción do aproveitamento racional dos recursos 

Programa de actuación 11.1 Redución dos niveis de consumo de enerxía 

 11.1.1 Implantación de medidas de aforro e eficiencia enerxética 

 11.1.2 Estudo enerxético para o cambio das lámpadas por outras de baixo 

consumo 

Programa de actuación 11.2 Fomento do uso de enerxías renovables e menos contaminantes 

 11.2.1 Aumento do uso de enerxías renovables en instalacións municipais 

 11.2.2 Informa á poboación sobre  as enerxías renovables e as axudas para a 

súa instalación 

Programa de actuación 11.3 Redución do consumo de auga 

 11.3.1 Incremento da eficiencia no uso da auga nas actividades agrarias 

 11.3.2 Incremento da eficiencia no uso da auga nas instalacións municipais 

Liña 12 Preservación e recuperación dos valores naturais da zona 

Programa de actuación 12.1 Conservación dos valores naturais da Reserva 

 12.1.1 Restauración dunha lagoa para as aves en Vilar de Santos e Rairiz de 

Veiga 

 12.1.2 Limpeza dos camiños 

 12.1.3 Recuperación do contorno das canteiras 

 12.1.4 Limpeza das marxes dos ríos e corredoiras 

 12.2 Promoción e potenciación dos espazos naturais  

 12.2.1 Aumento da superficie dos concellos integrada na Rede Natura 

 12.2.2 Promoción da Reserva da Biosfera Área de Allariz 

 12.2.3 Promoción do LIC de Veiga de Ponteliñares en Rairiz de Veiga 
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Liña 13 Control da contaminación acústica e atmosférica 

Programa de actuación 13.1 Control e seguimento de ruídos  

 13.1.1 Creación dunha ordenanza municipal que limite a emisión de ruídos  

 13.1.2 Dotar á Reserva de recursos técnicos e humanos para o control de ruídos 

e vibracións   

Programa de actuación 13.2 Control da contaminación atmosférica  

 13.2.1 Regulación para o control dos cheiros dos xurros e as granxas de polos 

Liña 14 Educación Ambiental 

Programa de actuación 14.1 Formación ambiental  

 14.1.1 Campañas de sensibilización ambiental en consumo e calidade da auga 

 14.1.2 Campañas ambientais para facer un uso racional da enerxía e 

implantación de enerxías renovables 

 14.1.3 Campañas para fomentar a reciclaxe e a correcta xestión dos residuos 
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7.3 CONTORNO ECONÓMICO 

 

Liña 15 Potenciación do desenvolvemento local 

Programa de actuación 15.1 Potenciación do desenvolvemento local 

 15.1.1 Elaboración dun plan de desenvolvemento rural dos concellos vinculados 

á Reserva 

 15.1.2 Modernización do sector primario mediante a potenciación das TIC 

 15.1.3 Fomento da utilización de maquinaria en réxime asociativo 

Liña 16 Desenvolvemento do sector agrogandeiro 

Programa de actuación 16.1 Aumento da dispoñibilidade de terras para explotar 

 16.1.1 Promoción da realización da concentración parcelaria de terreos agrícolas 

e forestais 

 16.1.2 Potenciar a introdución de fincas no Bantegal (Banco de Terras de 

Galicia) 

Programa de actuación 16.2 Mellora da estabilidade económica do sector agrogandeiro 

 16.2.1 Mellora da eficiencia das explotacións agrarias a través da transformación 

e a venta in situ 

 16.2.2 Potenciación do asociacionismo para aumentar a rendibilidade e a 

situación laboral do sector 

Programa de actuación 16.3 Aumento da rendibilidade e imaxe do produto 

 16.3.1 Potenciación da vaca da Limia 

 16.3.2 Introdución do cabalo galego 

 16.3.3 Potenciación do sector da castaña 

 16.3.4 Aumento da promoción dos produtos da Reserva mediante a creación de 

distintivos de calidade  

 16.3.5 Estudo de mercado sobre a demanda de produtos na Reserva 
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 16.3.6 Creación de axudas para a limpeza das parcelas 

Programa de actuación 16.4 Aumento da formación e da información 

 16.4.1 Dar información e asesoramento sobre lexislación, subvencións, 

asociacionismo, etc. 

 16.4.2 Realización de campañas comarcais de concienciación sobre boas 

prácticas agrogandeiras 

 16.4.3 Intercambio de experiencias con zonas innovadoras en proxectos de 

dinamización do rural. 

 16.4.4  Información e potenciación de novas producións (agricultura ecolóxica 

integrada, explotacións con trazabilidade…). 

Liña 17 Desenvolvemento do sector forestal 

Programa de actuación 17.1 Mellora da estabilidade económica do sector forestal 

 17.1.1 Instauración de máis postos de vixilancia contra incendios 

 17.1.2 Mellora na limpeza dos montes 

 17.1.3 Fomento das repoboacións con especies autóctonas 

 17.1.4 Creación dun consello de asesoramento en temas forestais a nivel de 

distritos 

 17.1.5 Realización de Plans de Ordenación Forestal 

 17.1.6 Creación dunha mesa de ventas da madeira provincial 

 17.1.7 Promover a certificación dos montes do municipio (PEFC/FSC) 

 17.1.8 Potenciación do asociacionismo (UXFOR) 

 17.1.9 Realización de campañas de sensibilización sobre a multifuncionalidade 

do monte e a súa explotación produtiva (non de subsistencia) 

 17.1.10 Potenciación de empresas de comercialización e transformación de 

produtos forestais 
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Liña 18 Desenvolvemento do sector industrial 

Programa de actuación 18.1 Potenciación do tecido industrial da Reserva 

 18.1.1 Creación dun polígono industrial conxunto entre Rairiz de Veiga e A Bola 

 18.1.2 Fomento da instalación de empresas do sector industrial 

Programa de actuación 18.2 Diversificación da actividade industrial 

 18.2.1 Potenciación das industrias manufactureiras de produtos do sector 

primario da Reserva 

18.2.2 Crear un centro de envasado 

Programa de actuación 18.3 Modernización do sector industrial 

 18.3.1 Desenvolvemento de proxectos industriais de I+D+i 

 18.3.2 Potenciar a implantación de sistemas de xestión ambiental e de calidade 

nas industrias 

Liña 19 Desenvolvemento do turismo 

Programa de actuación 19.1 Potenciación do turismo 

 19.1.1 Fomento de infraestruturas hoteleiras e hostaleiras de calidade 

 19.1.2 Conservación e recuperación de puntos de interese turístico da Reserva 

Programa de actuación 19.2 Diversificación da oferta turística 

 19.2.1 Fomento do turismo gastronómico de calidade 

 19.2.2 Fomento do turismo rural 

 19.2.3 Aumento da oferta de ocio para os turistas 

Programa de actuación 19.3 Establecemento dunha estratexia para a promoción do turismo na 

Reserva 

 19.3.1 Creación dunha oficina de información turística para toda a Reserva 

 19.3.2 Fomento do asociacionismo de empresarios do sector turístico 

 19.3.3 Fomento do uso de internet como ferramenta  de comunicación turística 
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 19.3.4 Realización de xornadas gastronómicas de degustación de produtos 

locais 

 19.3.5 Catalogación das zonas de interese histórico e natural 

 19.3.6 Emprego da ferramenta SIX para dar información ao turista e á poboación 

en xeral 
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8 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

 

LIÑA 1: MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1 

Mellora do abastecemento de auga 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Cada vez son maiores os niveis de consumo de auga rexistrados e cada vez menor a calidade e a 

cantidade das mesmas. Isto lévanos a pensar na necesidade de promover unha nova xestión da 

auga, na que se faga un consumo responsable e se diminúan na medida do posible as perdas. 

As infraestruturas de abastecemento municipais da Reserva non dan servizo á totalidade dos 

habitantes dos concellos que a conforman. Existen diferenzas cuantiosas no que respecta o grado 

de cobertura de rede en cada un dos municipios.  

Os veciños que non dispoñen de abastecemento súrtense a través de traídas veciñais ou de 

pozos individuais que se reparten en porcentaxes moi variables segundo o municipio do que se 

trate. 

Con este programa preténdese dar servizo municipal á totalidade da poboación sen interferir no 

que presten as comunidades veciñais.  

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Cubrir as necesidades de auga potable  

 Garantir o uso eficiente do recurso 

 Preservar os recursos hídricos da Reserva 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 1.1.1      Mellora dos sistemas de potabilización e do control da calidade da auga de 

abastecemento dos concellos 

PROXECTO 1.1.2      Creación dunha empresa de augas a nivel da Reserva 
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LIÑA 1: MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2 

Mellora do saneamento  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

As infraestruturas actuais de saneamento non son suficientes para dar servizo aos requirimentos 

dos habitantes da Reserva. En Vilar de Santos este servizo achégase á totalidade da poboación; 

en Allariz e Rairiz de Veiga a rede de saneamento cubre case a totalidade da poboación mentres 

que na Bola resulta insuficiente. 

O problema da depuración das augas residuais en Galicia vese incrementado pola excesiva 

dispersión da poboación. Isto imposibilita o tratamento de augas nun único punto do concello e 

incrementa os custes en depuración. 

 As augas residuais non tratadas supoñen un problema ecolóxico de primeira orde, xa que poden 

provocar a contaminación de acuíferos, ríos e zonas naturais. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Mellora da rede de sumidoiros municipais. 

 Depurar a totalidade de augas residuais dos concellos. 

 Abandonar a utilización de pozos negros. 

 Reducir o impacto sobre o medio ambiente, preservando os recursos hídricos. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 1.2.1      Desenvolvemento e mellora das redes de saneamento municipais. 

PROXECTO 1.2.2 Mellora do sistema de tratamento de augas residuais.  

PROXECTO 1.2.3 Realización dun estudo das necesidades de depuración dos concellos e as 

mellores tecnoloxías a aplicar no rural. 

PROXECTO 1.2.4 Potenciar o uso de depuradoras compactas para núcleos illados. 
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LIÑA 1: MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3 

Mellora das infraestruturas enerxéticas  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A utilización da enerxía en todas as súas formas mellorou o nivel de vida das persoas pero para 

seguir avanzando neste senso é fundamental desenvolver convenientemente as infraestruturas 

enerxéticas. 

Na actualidade a Reserva necesita unha mellora das súas instalacións de alumeado público en 

puntos concretos.  

Respecto ás infraestruturas de gas, estas instalacións só dan cobertura a unha pequena superficie 

do concello de Allariz e do seu polígono industrial, polo que sería necesario incrementala para dar 

servizo aos habitantes da Reserva que o demanden.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Ampliación e mellora da rede enerxética na Reserva. 

 Dar servizo enerxético aos polígonos industriais e aos habitantes que o demanden. 

 Acadar unha rede de infraestruturas enerxéticas sen perdas. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 1.3.1      Mellora da rede eléctrica e do alumeado público. 

PROXECTO 1.3.2      Desenvolvemento da rede de gas natural municipal.  
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LIÑA 1: MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4 

Mellora das infraestruturas viarias  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

O aumento do número de vehículos privados ao longo dos anos e o seu uso constante para 

traxectos curtos incrementou a densidade nas estradas, o que provoca o deterioro das mesmas e 

a saturación nos accesos aos núcleos de poboación.   

Na actualidade un bo nivel nas infraestruturas de comunicación é fundamental para facer crecer a 

economía dun lugar. 

Ditas infraestruturas e a mobilidade da Reserva deben ser melloradas para incrementar o nivel de 

negocio con poboacións limítrofes e facilitar os desprazamentos da poboación. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Mellorar a comunicación entre núcleos. 

 Mellorar o acceso aos núcleos de poboación.  

 Facilitar as interaccións económicas entre as diferentes poboacións. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 1.4.1      Mellora do estado das estradas no ámbito rural. 

PROXECTO 1.4.2      Potenciar a mobilidade e as vías de comunicación entre Ourense e Allariz. 
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LIÑA 1: MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.5 

Mellora das infraestruturas de telecomunicacións  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Na sociedade actual cada vez é maior a importancia das telecomunicacións. En Galicia, fóra das 

grandes cidades, as infraestruturas que dan servizo aos habitantes presentan deficiencias 

importantes.  

Nos concellos da Reserva, o servizo de acceso a internet de banda ancha está limitado as zonas 

dos municipios con maior dinámica como son os núcleos máis urbanos, polo que moitas empresas 

e fogares non poden dispor deste servizo. 

É importante acometer os proxectos necesarios de mellora de infraestruturas de 

telecomunicacións para poder dar servizo a todos aqueles habitantes da Reserva que o soliciten e 

así non limitar as súas actividades. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Ampliación da rede de internet.  

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 1.5.1      Expansión da rede de internet WIMAX.  
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LIÑA 2: ORDENACIÓN DO TRÁFICO RODADO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1 

Mellora do transporte público  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A oferta en transporte público constitúe un punto crítico para todos os concellos da Reserva, por 

non existir un número de liñas e unha frecuencia suficientes para cubrir as necesidades da 

poboación. 

A mellora deste sector pode provocar un desenvolvemento tanto socioeconómico como 

medioambiental debido a súa incidencia no entorno e nos concellos. Por un lado, aumentaranse 

as posibilidades de mobilidade a outros termos municipais permitindo unha maior diversidade en 

ofertas de traballo e ocio, e por outro facilitará o desenvolvemento da economía da zona, sobre 

todo do sector turístico.   

Ademais, a materialización dunha liña de  transporte público adecuada, unida a traballos de 

concienciación e información cidadá, ten tamén a finalidade de promover o desenvolvemento 

sostible, diminuíndo a utilización de recursos non renovables e a contaminación do medio.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Diagnosticar as necesidades dos concellos en materia de transporte. 

 Programar un transporte público que cubra a demanda da poboación. 

 Aumentar as posibilidades de emprego mediante a diminución das trabas de mobilidade. 

 Diminuír a dependencia do vehículo privado en favor do público. 

 Informar á poboación sobre os beneficios ambientais que proporciona o uso do 

transporte público. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 2.1.1      Elaboración dun estudo de mobilidade a nivel Reserva para conseguir a 

mellora do transporte público. 

PROXECTO 2.1.2      Creación dunha rede de transporte público eficiente para toda a Reserva da 

Biosfera. 

PROXECTO 2.1.3      Organización de campañas de concienciación cidadá sobre o uso do 

transporte público. 
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LIÑA 3: MELLORA DOS SERVIZOS SANITARIOS DO CONCELLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1 

Ampliación dos servizos sanitarios  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A saúde representa unha necesidade básica e de primeiro orden para a poboación, e ten un 

importante peso dentro das preocupacións diarias dos individuos, polo que se deben poñer a 

disposición dos mesmos, todos os medios necesarios para contar co mellor servizo posible; isto 

traducirase nunha mellora da súa calidade de vida.  

Con respecto a esta cuestión, os problemas que se atoparon en todos os concellos, agás en Rairiz 

de Veiga, foi nalgúns casos a falta de equipamentos e noutros a escaseza nas horas de consulta 

médica, polo que este programa terá a finalidade de intentar adecuar os servizos sanitarios ás 

demandas dos pacientes. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Dispoñer de persoal sanitario adecuado ás necesidades básicas da poboación.  

 Dotar de medios técnicos aos centros de saúde. 

 Creación de novos centros de saúde.  

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 3.1.1 

PROXECTO 3.1.2 

PROXECTO 3.1.3      

Ampliación do centro de saúde de Allariz ou construción dun novo. 

Mellora dos servizos sanitarios.  

Construción dun novo centro de saúde en Vilar de Santos. 
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LIÑA 4: MELLORA DOS SERVIZOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.1 

Ampliación da oferta educativa  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A educación é un medio de difusión de coñecementos que marca as actitudes e as pautas de 

comportamento das persoas ao longo do tempo. É importante, polo tanto, intentar adecuar as 

ofertas educativos ás necesidades da poboación en todo o que sexa posible. 

Con este programa preténdese aumentar o número e a diversidade de cursos formativos dentro do 

concello, xa que a oferta educativa practicamente se concentra nas escolas e institutos. Polo 

tanto, este apartado basearase sobre todo na planificación de estudos non regrados orientados á 

formación sobre potencialidades económicas do municipio, que lle permitirá á cidadanía ampliar e 

adquirir novos coñecementos. 

Así mesmo, debido á importancia de coñecer as novas tecnoloxías para o desempeño de gran 

parte dos postos de traballo, será de gran importancia aumentar o número e a tipoloxía de cursos 

desta temática. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Pór a disposición da poboación un maior número de servizos educativos. 

 Dotar de medios educativos suficientes aos municipios, para facilitar a preparación 

profesional dos cidadáns de cara á obtención dun emprego. 

 Introducir á cidadanía no coñecemento de novas tecnoloxías. 

 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 4.1.1      Elaboración dun estudo – enquisa para coñecer as necesidades formativas 

das empresas localizadas na Reserva  

PROXECTO 4.1.2      Realización de cursos de novas tecnoloxías 

PROXECTO 4.1.3      Realización de cursos específicos de formación profesional dirixidos ás 

necesidades das empresas localizadas nos municipios 
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LIÑA 4: MELLORA DOS SERVIZOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.2 

Mellora dos equipamentos educativos 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Os equipamentos nos centros escolares deben estar acondicionados convenientemente para 

adecuarse ás necesidades educativas do sector estudantil. Non se debe esquecer que, na maioría 

dos casos, constitúen unha ferramenta complementaria ao propio plan de formación. 

Este programa propón que se realicen melloras en diferentes aspectos demandados pola 

poboación da Reserva. Entre eles atópase por un lado o número de prazas de gardería en Allariz, 

que non está cubrindo a demanda, o que repercute na educación dos máis pequenos e na 

dispoñibilidade laboral dos seus proxenitores. E por outro lado, a construción dun novo centro 

educativo de formación profesional no municipio de Allariz.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Por a disposición dos estudantes un maior número de servizos. 

 Posibilitar a actividade laboral dos pais. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 4.2.1      Aumentar o número de prazas de gardería en Allariz. 

PROXECTO 4.2.2      Construción dun novo centro educativo de formación profesional en Allariz. 
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LIÑA 5: MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.1 

Ampliación dos servizos sociais 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Este tipo de servizos teñen un amplo campo de acción e aportan asesoramento e axuda en 

numerosos problemas de ámbito social: atención a domicilio a persoas maiores que viven soas,  

discriminación ou marxinación social, falta de emprego, etc. 

Nos concellos da Reserva da Biosfera estes servizos non está suficientemente desenvolvidos. 

Polo tanto, é necesario que se vaian ampliando para lograr cubrir as necesidades básicas da 

poboación. Actualmente o servizo mais demandado na Reserva e atención domiciliaria a persoas 

maiores.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Aumentar a calidade de vida e o benestar social da poboación. 

 Ofrecer máis atención para as persoas maiores. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 5.1.1      Ampliación do servizo municipal de atención a domicilio para persoas maiores.  
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LIÑA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.1 

Aumento dos equipamentos de servizos culturais, deportivos e de ocio 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Contar con instalcións culturais, deportivos e de ocio que posibiliten o desfrute do tempo libre é 

unha necesidade básica para a poboación de cada concello.  

A cultura ten como principal finalidade cultivar os coñecementos humanos pero tamén é un medio 

de ocio e entretemento moi positivo para o desenvolvemento da sociedade.  

As medidas que se deberían tomar para mellorar as relacións sociais dos concellos pasan pola 

ampliación dos equipamentos deportivos existentes (pavillóns, ximnasios, piscinas, etc.) e pola 

adecuación das zonas verdes, como forma de aumentar o contacto coa natureza.  

Este tipo de pautas non só serven para enriquecerse intelectualmente e mellorar o estado físico da 

poboación senón que fomentan ademais o asociacionismo e a relación con outras persoas. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Fomentar a relación entre as persoas. 

 Ampliar os lugares de deporte e de ocio. 

 Fomentar o contacto coa natureza. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 6.1.1      Construción e ampliación das instalacións deportivas. 

PROXECTO 6.1.2      Creación de zonas verdes e acondicionamento das existentes. 

PROXECTO 6.1.3      Creación dun carril bici. 
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LIÑA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.2 

Ampliación dos servizos culturais, deportivos e de ocio 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Este programa intenta potenciar a creación dun maior número de actividades deportivas, culturais 

e de ocio, sobre todo durante os meses de inverno que é cando, debido ás inclemencias do 

tempo, non se poden realizar actividades ao aire libre. 

O problema de moitos concellos, sobre todo os de carácter máis rural (A Bola, Rairiz de Veiga e 

Vilar de Santos) é que moitas veces as ofertas de ocio son moi reducidas de modo que a xente da 

terceira idade non ten ningunha ocupación e a xuventude vese obrigada a buscar diversión 

noutros concellos de maior tamaño. 

Ambos sectores da poboación precisan unha ampliación deste tipo de servizos para fomentar, 

entre outros aspectos, a relacións persoais. Sería importante polo tanto aumentar o número de 

asociacións e para elo é imprescindible mellorar a súa imaxe. 

Para cumprir con este programa deberíase aproveitar os recursos de interese natural e cultural 

cos que xa conta cada concello e ademais ampliar a oferta de ocio con novas actividades.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Ampliar a oferta de actividades deportivas, culturais e de ocio, sobre todo para novos e 

maiores. 

 Fomentar actividades deportivas e de ocio en contacto coa natureza. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 6.2.1      Creación dun programa de actividades culturais, deportivas e de ocio dirixidas 

á xuventude e á terceira idade. 

PROXECTO 6.2.2      Potenciación de rutas a pé e en bici pola Reserva. 

PROXECTO 6.2.3   

PROXECTO 6.3.4    

Potenciación de actividades deportivas e de ocio en contacto coa natureza. 

Fomentar a colaboración entre asociacións para a realización de actividade 

conxuntas. 
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LIÑA 7: URBANISMO E ORDENACIÓN DO SOLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.1 

Solo e Vivenda  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Débese xestionar adecuadamente o espazo rural e as súas infraestruturas para obter maior e 

mellor aproveitamento social e recreativo que permita conseguir un medio rural de calidade. As 

directrices de ordenación territorial deben compatibilizar o desenvolvemento do sistema produtivo 

e a urbanización ca protección do medio ambiente e do patrimonio cultural. 

Dispor dun PXOM é fundamental para establecer os usos de cada parcela e así realizar un 

crecemento urbanístico ordenado cumprindo coa normativa establecida para non deteriorar o 

patrimonio de cada concello.  

Nas novas construcións e restauracións de vivendas debe primarse a utilización de materiais 

autóctonos e a arquitectura tradicional, para evitar caer no tan falado feismo arquitectónico. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Asignación correcta dos usos ao chan de maneira que se consiga un desenvolvemento 

equilibrado da zona. 

 Conseguir unha tipoloxía de construción mantendo as liñas da arquitectura rural galega. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 7.1.1      Realización do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no concello de 

Rairiz de Veiga e  finalización no de A Bola. 

PROXECTO 7.1.2 Control do prezo do solo industrial. 

PROXECTO 7.1.3 Ordenanza municipal que regule as características arquitectónicas.   

PROXECTO 7.1.4 Fomento da restauración de vivendas rurais nos municipios da Reserva 

mediante axudas e mecanismos legais. 
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LIÑA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.1 

Emprego de ferramentas de información dixital 

 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

As novas tecnoloxías e as novas ferramentas informáticas deben ser empregadas e aplicadas en 

procesos a nivel municipal co fin de diminuír e tratar problemas que afecten o desenvolvemento 

social, económico e ambiental do municipio. Ademais este tipo de aplicacións permite contar con 

información áxil e de sinxela actualización o que facilita a toma de decisións na execución de 

plans, programas e proxectos que se desenvolven no municipio.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Axilizar os trámites burocráticos. 

 Facilitar a posta en marcha de novos proxectos e a toma de decisións. 

 Modernizar o sistema de xestión dos Concellos. 

 Aplicar os SIX  para o desenvolvemento de proxectos estratéxicos.  

 Aplicar os SIX como ferramenta para solucionar problemas de infraestruturas, servizos, 

ordenación do territorio e equipamentos do municipio. 

 Conseguir desenvolver que o municipio sexa punteiro na utilización de novas 

tecnoloxías.  

 

 
PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 8.1.1      Emprego de ferramentas telemáticas para a xestión administrativa de 

documentos municipais e a axilización dos trámites. 

PROXECTO 8.1.2      Emprego de ferramentas informáticas de xestión de documentación interna 

nos Concellos. 

PROXECTO 8.1.3      Elaboración dun SIX nos municipios que non dispoñan del e ampliación do de 

Allariz. 
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LIÑA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.2 

Fomento da participación e da colaboración 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Este programa o que intentará é que se continúe potenciando a participación cidadá co fin de 

conseguir que se establezan canles de comunicación entre os cidadáns e os municipios. Desta 

forma, a toma de decisións e o deseño de novos proxectos e actuacións a desenvolver nos 

concellos serán de maior valor engadido.  

Ademais disto sería moi importante para os municipios da Reserva da Biosfera incrementar a 

participación en comités e  reunións con outros concellos que estean a levar a cabo actividades 

orientadas a potenciar a sostibilidade co fin de promover o intercambio de experiencias e a 

creación de proxectos de desenvolvemento de maior valor engadido.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Aumentar a colaboración na toma de decisións entre a cidadanía e os concellos. 

 Intercambiar experiencias de desenvolvemento entre municipios.  

 Conseguir poñer en marcha proxectos máis innovadores. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 8.2.1      Creación dun comité con representantes de cada Núcleo de Sostibilidade para 

o intercambio de experiencias. 

PROXECTO 8.2.2      Potenciar a participación cidadá. 
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LIÑA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.3 

Facilitar o acceso á información sobre financiamento e subvencións 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Para poder levar a cabo determinadas actuacións de desenvolvemento dentro do concello é 

necesario buscar diferentes liñas de financiamento polo que sería de especial interese a creación 

dun departamento local que se encargara de buscar e xestionar axudas das distintas entidades 

públicas e privadas. A isto habería que unirlle ademais un incremento na dotación técnica e 

humana dirixida a informar á poboación sobre subvencións e lexislación orientadas 

fundamentalmente á creación de empresas ou ao aumento da calidade de vida.   

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Incrementar a eficiencia na busca e solicitude de subvencións para os diferentes 

proxectos a desenvolver nos concellos 

 Aumentar a dotación económica local para a posta en marcha de proxectos de 

desenvolvemento e mellora dos municipios da Reserva 

 Aumentar a calidade de vida da poboación 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 8.3.1      Xestión informática da información sobre subvencións e fondos europeos 

PROXECTO 8.3.2      Procura de alternativas de financiación para infraestruturas locais (Banco 

Europeo de Inversións, modalidade de concesións) 
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LIÑA 9: MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS SUPERFICIAIS (ríos, lagos, fontes) 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.1 

Control da calidade das augas superficiais 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A auga contaminada supón un problema ecolóxico de primeira orde xa que provoca a desaparición 

de formas de vida acuática e ademais faina inútil para o seu uso. 

Cada vez son maiores os niveis de consumo de auga e menor a calidade da mesma debido á 

contaminación que o seu uso xera, o que leva a propoñerse unha nova cultura da auga. 

Actualmente os concellos da Reserva da Biosfera non tratan a totalidade das augas residuais que 

se producen; isto provoca un aumento dos vertidos incontrolados e por conseguinte da 

contaminación dos recursos hídricos. 

Por outra banda o impacto das actividades industriais sobre as augas naturais, tamén está a crear 

problemas de contaminación debido á complexidade dos seus efluentes. Para conseguir que o 

impacto ambiental sexa o menor posible, os poderes públicos deben garantir que a composición 

dos vertidos se axuste aos límites legais. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Controlar periodicamente a calidade das augas e a composición dos vertidos municipais, 

industriais e agrícolas 

 Mellorar a calidade das augas dos recursos hídricos dos concellos 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 8.1.1      Control dos vertidos agrícolas, industriais e urbanos 
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LIÑA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.1 

Aumento do control da xestión dos residuos 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A xeración de residuos prodúcese como consecuencia dos hábitos de vida e de consumo da 

poboación, e aumenta ano a ano. É preciso tomar conciencia da dimensión real do problema para 

que exista unha planificación efectiva que mellore a xestión dos residuos.  

Para ir solucionando estes inconvenientes sería moi positivo dotar aos SIX municipais dunha 

ferramenta de control que mellorara a xestión mediante a posta en marcha dunha aplicación que 

incorporara toda a información sobre  residuos, calculara as rutas máis efectivas, incluíra un parte 

de incidentes ou que localizara xeograficamente por tipoloxía os contedores que se atopan nos 

municipios. 

Por outro lado, existe lixo que se deposita de forma incontrolada impedindo así a súa correcta 

xestión e provocando, ademais, un forte impacto no medio natural. Os principais residuos que son 

abandonados en zonas de monte son os voluminosos e tamén os residuos da construción e 

demolición.  

Por tanto, é necesario mellorar a xestión dos residuos que se producen anualmente, que se limpen 

as zonas de vertido incontrolado e se que se poñan medidas para evitar novos depósitos. 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Aplicación de ferramentas informáticas para a xestión de residuos. 

 Eliminar os puntos de vertido incontrolados 

 Mellorar a xestión dos RSU  

 Xestionar de forma axeitada os residuos da construción e demolición e os xurros. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 10.1.1      Dotar ao SIX dunha ferramenta de control de residuos (rutas, situación de 
colectores, incidencias…). 

PROXECTO 10.1.2    Limpeza de puntos de vertido incontrolados. 

PROXECTO 10.1.3 Mellora da xestión do cartón no sector do comercio textil de Allariz. 

PROXECTO 10.1.4 Mellora da xestión dos residuos da construción e demolición. 

PROXECTO 10.1.5 Maior control e mellor xestión dos xurros. 
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LIÑA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.2 

Mellora do servizo municipal de recollida de residuos 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

O bo funcionamento do servizo de recollida de lixo é fundamental para manter un concello limpo e 

en boas condicións en canto a saúde e hixiene. Neste aspecto é importante considerar a 

frecuencia da recollida e o número de contedores para cada fracción do lixo. A dotación de 

contedores de recollida selectiva debe ser aumentada para acadar unha maior eficacia.  

Tamén será importante para todos os concellos acondicionar correctamente os puntos de recollida 

de lixo, mediante o emprego de pantallas que melloren a estética á vez que permitan fixar os 

contedores, evitando desprazamentos a causa do vento ou da pendente.  

Outra mellora importante, neste caso para o concello de Rairiz de Veiga, sería a implantación da 

recollida selectiva, xa que ata o de agora non están levando a cabo esta actividade. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Posibilitar unha recollida total dos residuos evitando desbordamentos de contedores 

 Mellorar a estética dos puntos de recollida de lixo 

 Facilitar a recollida selectiva en todos os núcleos da Reserva. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 10.2.1      Aumento da dotación de contedores de recollida selectiva nos núcleos máis 

rurais e implantación da mesma no concello de Rairiz de Veiga. 

PROXECTO 10.2.2      Adecuación do entorno dos puntos de recollida de lixo. 

PROXECTO 10.2.3      Aumentar a frecuencia de recollida de lixo nos núcleos rurais. 
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LIÑA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.3 

Ampliación das redes de recollida selectiva 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

É importante potenciar a reutilización e a reciclaxe antes de recorrer á eliminación dos residuos 

por incineración ou depósito en vertedoiro. A recollida selectiva das diferentes fraccións que se 

atopan no lixo pode xogar un papel moi importante neste sentido. 

Actualmente a rede de recollida selectiva pódese ampliar cara outras fraccións como son os 

aceites domésticos ou outros xerados polo sector primario (plásticos agrícolas, envases 

fitosanitarios, etc). 

Unha fracción moi importante en cantidade dentro dos RSU é a materia orgánica xa que resulta de 

gran interese ambiental e económico a súa reciclaxe. Dada a natureza rural de moitas das zonas 

dos concellos de estudo é interesante o emprego de composteiros individuais onde cada familia 

poda botar os seus restos orgánicos e empregar despois o compost xerado para abonar as súas 

hortas. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Completar a rede básica de recollida selectiva en Rairiz de Veiga e aumentala en todos 

os concellos 

 Mellorar ambientalmente e economicamente a xestión da materia orgánica 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 10.3.1      Realización nalgúns casos, ou aumento da frecuencia noutros, da recollida de 

voluminosos.  

PROXECTO 10.3.2      Creación dunha rede de recollida de aceites usados. 

PROXECTO 10.3.3      Fomento da compostaxe de residuos orgánicos nas vivendas do medio rural 

mediante a utilización de composteiros. 
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LIÑA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.4 

Adecuación e ampliación dos centros de xestión e tratamento de residuos 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

É necesario contar cunha serie de instalacións que faciliten a xestión dos residuos e posibiliten o 

tratamento axeitado destes.  

Existe a necesidade de que haxa puntos onde se poidan levar por un lado residuos domiciliarios 

de recollida selectiva (puntos limpos) e por outro os envases de produtos fitosanitarios 

(establecementos ou cooperativas adheridas a este servizo). Ademais tamén é necesaria a 

creación dalgún vertedoiro de RCD para facilitar a xestións dos residuos xerados nas obras e 

evitar así os depósitos incontrolados. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Facilitar a xestión dos residuos domésticos e industriais. 

 Crear puntos de achega voluntaria de residuos domésticos e industriais. 

 Posibilitar a correcta xestión de RCD. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 10.4.1      Construción dun punto limpo para os concellos da Reserva da Biosfera. 

PROXECTO 10.4.2      Creación dun vertedoiro de RCD comarcal. 

PROXECTO 10.4.3 Adhesión o programa de recollida de envases de produtos fitosanitarios. 
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LIÑA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.1 

Redución dos niveis de consumo de enerxía 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A utilización de enerxía en todas as súas formas, mellorou o nivel de vida das persoas, pero a 

forma na que se usa afecta á posibilidade de manter un desenvolvemento sostible.  

Aínda que o problema da enerxía ten unha dimensión que transcende os límites municipais tamén 

dende os concellos se poden tomar medidas para axudar a solucionalo a nivel global.  

Con este programa preténdese diminuír o consumo mediante a implantación de medidas de aforro 

e eficiencia enerxética e enerxías renovables, tanto en edificios públicos como privados.  

Ademais, mediante campañas ambientais intentarase concienciar aos habitantes do concello de 

que se debe reducir o consumo de enerxía de cara á sostibilidade, considerando que a enerxía 

que non contamina é aquela que non se consume. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Cambiar o modelo enerxético de consumo 

 Usar racionalmente a enerxía 

 Reducir o consumo enerxético nos fogares e nas instalacións municipais 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 11.1.1      Implantación de medidas de aforro e eficiencia enerxética 

PROXECTO 11.1.2      Estudo enerxético para o cambio das lámpadas por outras de baixo consumo 
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LIÑA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.2 

Fomento do uso de enerxías renovables e menos contaminantes 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Moitos dos problemas ambientais do planeta son consecuencia do actual sistema enerxético 

baseado nun crecemento ilimitado da demanda de enerxía e na utilización de combustibles fósiles. 

Ata o momento non houbo un posicionamento firme que apoie o investimento de instalacións para 

o aproveitamento de enerxías renovables. Estas son de sobra coñecidas e entre elas podemos 

destacar as seguintes: solar, eólica, da biomasa e hidráulica. 

Unha das vantaxes máis importantes do uso das mesmas é que cada lugar poida desenvolver as 

súas propias enerxías locais, eliminando así gran parte do gasto que se fai actualmente nas non 

renovables. Dende a Xunta estanse a promover este tipo de enerxías con iniciativas como o Plan 

Eólico de Galicia (posibilita a creación de parques eólicos singulares para abastecer aos 

concellos) ou o Programa de fomento da enerxía solar (posibilita a instalación de paneis solares 

en instalacións municipais). 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Estudar as distintas alternativas de enerxías renovables que se poden aproveitar 

eficazmente nos concellos. 

 Aumentar o consumo de enerxías renovables reducindo o consumo das non renovables. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 11.2.1      Aumento do uso de enerxías renovables en instalacións municipais. 

PROXECTO 11.2.2 Informar á poboación sobre as enerxías renovables e as axudas para a súa 

instalación. 
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LIÑA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.3 

Redución do consumo de auga 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A escaseza cada día maior do recurso vital auga, obriga a tomar medidas para buscar a 

moderación do seu consumo nas actividades humanas. O sector agrícola é o maior consumidor de 

auga no mundo con un 65% debido na maioría dos casos, a que non se conta con sistemas 

eficientes de rego, razón principal que provoca grandes perdas. Séguelle o sector industrial que 

require do 25% e o consumo doméstico, comercial e de outros servizos urbanos municipais que 

requiren o 10%. 

Conscientes desta situación, é preciso implantar sistemas de aforro e eficiencia da auga nas 

instalacións e nas tarefas humanas. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Mellorar a eficiencia da utilización da auga nas actividades humanas. 

 Fomentar un consumo responsable deste recurso. 

 Favorecer a un desenvolvemento máis sostible. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 11.3.1      Incremento da eficiencia no uso da auga nas actividades agrarias. 

PROXECTO 11.3.2 Incremento da eficiencia no uso da auga nas instalacións municipais. 
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LIÑA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.1 

Conservación dos valores naturais da Reserva 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Os recursos naturais son un patrimonio moi importante para un concello. A flora e a fauna de cada 

zona teñen unhas características diferentes e é moi importante protexelas para permitir a súa 

conservación. O problema reside en que cada vez o home provoca un maior impacto na natureza 

chegando a comprometer a supervivencia de moitas especies e alterando a paisaxe con diferentes 

actividades. Os concellos que conforman a Reserva da Biosfera teñen unha gran riqueza en 

recursos naturais polo que será importante que se faga un esforzo para acadar a súa protección. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Protexer e conservar os recursos naturais dos concellos. 

 Fomentar a biodiversidade e a conservación de especies.  

 Restauración de espazos antropizados polo home. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 12.1.1      Restauración dunha lagoa para as aves en Vilar de Santos e Rairiz de Veiga.  

PROXECTO 12.1.2 Limpeza dos camiños. 

PROXECTO 12.1.3 Recuperación do contorno das canteiras. 

PROXECTO 12.1.4 Limpeza das marxes dos ríos e corredoiras. 
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LIÑA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.2 

Adecuación do contorno dos ríos  

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Un dos principais efectos da utilización non sostible do noso patrimonio natural é a contaminación 

dos nosos ríos coa destrución da flora e fauna asociada. Así, as paisaxes actuais difiren en gran 

medida das de tempos pasados e constitúen un escenario marcado pola acción antrópica.  

O bosque de ribeira dos concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz” están formados por 

especies arbóreas autóctonas e este, xunto coa presenza das canles fluviais, é un dos seus 

grandes valores ambientais. Ante isto, debemos considerar a protección do noso medio natural e o 

mantemento da flora e fauna, xa que contén un gran valor ecolóxico, paisaxístico e recreativo.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Manter o bosque de galería. 

 Eliminar elementos contaminantes dos ríos. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 11.2.1      Limpeza das marxes dos ríos e corredoiras. 
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LIÑA 13: CONTROL DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA E ATMOSFÉRICA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 13.1 

Control e seguimento de ruídos 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A contaminación atmosférica que supón o ruído é un problema crecente que provoca efectos 

nocivos sobre as persoas. 

O tráfico rodado é actualmente a fonte máis importante de contaminación acústica nos concellos 

da Reserva. Será necesario un control do ruído segundo horarios en zonas dos municipios para 

poder así actuar sobre os puntos máis problemáticos. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Aumentar o control dos ruídos xerados. 

 Reducir o ruído e vibracións nos concellos. 

 Mellorar a calidade de vida da poboación. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 12.1.1      Creación dunha ordenanza municipal que limite a emisión de ruídos. 

PROXECTO 12.1.2      Dotar á Reserva de recursos técnicos e humanos para o control de ruídos e 

vibracións. 
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LIÑA 13: CONTROL DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA E ATMOSFÉRICA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 13.2 

Control da contaminación atmosférica 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A contaminación atmosférica afecta directamente á saúde das persoas e do medio biótico da 

zona,  polo que é moi importante manter unha calidade do aire boa permanente. As principais 

fontes que poden contribuír a esta contaminación na Reserva son as actividades gandeiras debido 

aos malos cheiros que desprende a aplicación de xurros e as granxas de polos que se encontran 

nos municipios. 

É preciso elaborar unhas medidas para a aplicación destes fertilizantes agrícolas e para o control 

dos malos cheiros producidos polas granxas avícolas. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Control sobre os cheiros producidos polas granxas de polos 

 Control sobre os cheiros producidos polos xurros 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 13.2.1      Regulación para o control dos cheiros dos xurros e as granxas de polos 
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LIÑA 14: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 14.1 

Formación Ambiental 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Os programas de mellora ambiental que se levan a cabo nun concello deben contar coa 

colaboración dos habitantes do mesmo, senón están abocados ao fracaso. 

Se se quere que a xente adquira compromisos ambientais hai que informala, sensibilizala e 

educala, no contrario fallarase neste cometido. 

Actualmente os Concellos que conforman a Reserva da Biosfera Área de Allariz teñen o 

compromiso de aumentar a conciencia ambiental da poboación, para o cal se está desenvolvendo, 

entre outros proxectos, o de Núcleos de Sostibilidade; pero isto non debe ser visto como unha 

actuación puntual, senón que ten que manter unha proxección no tempo, e avanzar ano tras ano 

na concienciación e no coidado do entorno, mediante programas de formación ambiental. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Aumentar o compromiso ambiental  

 Formar unha conciencia ambiental 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 14.1.1      Campañas de sensibilización ambiental en consumo e calidade da auga 

PROXECTO 14.1.2 Campañas ambientais para facer un uso racional da enerxía e a implantación 

de enerxías renovables 

PROXECTO 14.1.3 Campañas para fomentar a reciclaxe e a correcta xestión dos residuos 
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LIÑA 15: POTENCIACIÓN DO DESENVOLVEMENTO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 15.1 

Potenciación do desenvolvemento local 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

O obxectivo deste programa é a creación dunhas pautas e liñas de actuación concretas que 

consigan que os municipios e toda a súa área de influencia se desenvolvan 

socioeconomicamente. Haberá que buscar por tanto, diferentes alternativas económicas con 

potencial que aumenten a diversidade empresarial na zona, para o que se recorrerá tanto á 

experiencia da poboación dos concellos como á consulta dun grupo de expertos. Ademais teranse 

que estudar as estratexias e as fontes de financiamento existentes co fin de alcanzar o 

desenvolvemento dos proxectos de futuro. 

Na Reserva da Biosfera será moi interesante aproveitar  dunha forma sostible os recursos naturais 

cos que conta, tanto dende o punto de vista da produción agroalimentaria e forestal como da 

promoción do turismo en contacto co medio ambiente. Para elo será fundamental o fomento do 

asociacionismo e cooperativismo local.  

O desenvolvemento local dos concellos e a posta en valor do territorio promoverá un aumento da 

conciencia e do arraigo da cultura dos municipios por parte da cidadanía.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Aumentar a diversidade empresarial da zona en todos os sectores económicos 

 Introducir actividades económicos con potencial e innovadoras 

 Diminuír  o descenso demográfico e a paulatina perda de poboación 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 15.1.1      Elaboración dun plan de desenvolvemento rural dos concellos vinculados á 

Reserva 

PROXECTO 15.1.2 Modernización do sector primario mediante a utilización das TIC 

PROXECTO 15.1.3 Fomento da utilización de maquinaria en réxime asociativo 
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LIÑA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.1 

Aumento da dispoñibilidade de terras para explotar 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Dende as últimas décadas o sector agrogandeiro está a sufrir unha progresiva regresión que se 

ven manifestando no abandono das terras de cultivo e nun descenso acelerado da produtividade 

do campo. Os concellos da Reserva teñen un gran recurso no sector primario que deberían 

potenciar e modernizar, e converter no motor de desenvolvemento doutras actividades 

económicas.  

O primeiro paso para explotar dun xeito organizado a agricultura e a gandería é a habilitación das 

terras de cultivo abandonadas mediante proxectos de desenvolvemento do medio rural 

promovidos pola administración autonómica: a concentración parcelaria e a creación dun banco de 

terras. Deste modo poderanse poñer a disposición dos agricultores e gandeiros parcelas cunha 

extensión apta para obter beneficios a rendas adecuadas. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Aumentar o tamaño medio das explotacións 

 Facilitar o acceso a terras aos agricultores e gandeiros 

 Cultivar parcelas actualmente improdutivas debido ao seu abandono 

 Manter coidadas as parcelas para diminuír o risco de incendios 

 Aumentar a rendibilidade do campo e convertelo nun medio de vida 

 Mellorar a imaxe social do sector primario 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 16.1.1      Promoción da realización da concentración parcelaria de terreos agrícolas e 

forestais 

PROXECTO 16.1.2 Potenciar a introdución de fincas no Bantegal (Banco de Terras de Galicia) 
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LIÑA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.2 

Mellora da estabilidade económica do sector agrogandeiro 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

O desenvolvemento do sector primario non só pasa por poñer a disposición dos agricultores e 

gandeiros terras de cultivo con potencial económico, senón que se lle debe dar unha estabilidade 

equiparable á de outras actividades para promover a incorporación de novas persoas con vontade 

para traballar no campo. 

Este programa avoga pola mellora da eficiencia das explotacións agrarias a través da venta in situ 

e pola creación dunha asociación ou cooperativa que vele polos intereses socioeconómicos dos 

produtores. Este tipo de actividades teñen por obxectivo dinamizar o sector primario garantindo 

unha rendibilidade mínima nas ventas dos produtos.   

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Mellorar a rendibilidade e a estabilidade do sector 

 Xestionar o campo para aumentar a súa competitividade 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 16.2.1      Mellora da eficiencia das explotacións agrarias a través da venta in situ 

PROXECTO 16.2.2 Potenciación do asociacionismo para aumentar a rendibilidade e a situación 

laboral do sector 
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LIÑA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.3 

Aumento da rendibilidade e imaxe do produto 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Con este programa intentaranse incluír os produtos da Reserva dentro de distintivos de calidade 

xa existentes e arraigados en Galicia e crear outros novos acordes coa produción e características 

dos cultivos da Área de Allariz. Deste xeito aumentará a súa rendibilidade,  xa que tanto a calidade 

como a promoción comercial son factores básicos para potenciar a venta e consumo dun  produto. 

Ademais, para poder entrar dentro dun mercado tan variado como o que hai actualmente 

deberíase facer un estudo previo que detectase ocos dentro destes e identificase as demandas 

reais da poboación.   

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Aumentar a rendibilidade do produto e os beneficios dos agricultores e gandeiros 

 Aumento da agricultura extensiva 

 Mellorar a imaxe dos produtos da zona 

 Potenciar o sector primario 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 16.3.1      Potenciación da vaca da Limia 

PROXECTO 16.3.2     Introdución do cabalo galego 

PROXECTO 16.3.3      Potenciación do sector da castaña  

PROXECTO 16.3.4      Aumento da promoción dos produtos da Reserva mediante a creación de 

distintivos de calidade 

PROXECTO 16.3.5      Estudo de mercado sobre a demanda de produtos na Reserva 

PROXECTO 16.3.6 Crear axudas para a limpeza das parcelas 
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LIÑA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.4 

Aumento da formación e información 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Outra estratexia que se debe levar a cabo para potenciar a incorporación de traballadores no 

campo, é aumentar a formación e información da poboación, sobre todo dos máis novos que son 

os que soen contar con máis iniciativa empresarial.  

Por tanto, é importante que exista en cada un dos concellos unha figura de asesoramento que 

informe sobre aspectos burocráticos (subvencións, lexislación, etc.), económicos ou 

medioambientais (boas prácticas agrogandeiras) referentes ao campo.  

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Facilitar a incorporación de traballadores no campo. 

 Potenciar a incorporación de xente nova no sector primario. 

 Promover un sector primario sostible co medio ambiente. 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 16.4.1      Dar información e asesoramento sobre lexislación, subvencións, 

asociacionismo, etc. 

PROXECTO 16.4.2     Realización de campañas comarcais de concienciación sobre boas prácticas 

agrogandeiras. 

PROXECTO 16.4.3     Intercambio de experiencias con zonas innovadoras en proxectos de 

dinamización do rural.  

PROXECTO 16.4.4     Información e potenciación de novas producións (agricultura ecolóxica 

integrada, explotacións con trazabilidade, …). 
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LIÑA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1 

Mellora da estabilidade económica do sector forestal 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A Reserva da Biosfera conta cunha elevada extensión de monte que supón un recurso económico 
e ambiental en potencia. O problema é que na actualidade a maior parte do mesmo non se está a 
xestionar adecuadamente, polo que carece dunha estabilidade económica.  

Este programa promoverá a realización de Plans de Ordenación Forestal en todas as 
Comunidades de Montes da Reserva co fin de mellorar a súa organización e aumentar a 
competitividade do sector. Con ditos plans pódense elaborar actuacións tales como: 
aproveitamentos complementarios á madeira (setas, rutas ecolóxicas, etc.), localización e tipo de 
plantacións arbóreas, cooperación con outros sectores (gandeiro por exemplo), etc. 

Outros aspectos a ter en conta á hora de mellorar a estabilidade económica do monte son a 
creación dunha mesa de ventas provincial na que se discutirá o prezo mínimo da madeira, e a 
promoción de distintivos de calidade que mellorarán a imaxe do produto. 

Para xestionar todo isto e para proporcionar asesoramento na loita contra incendios e na limpeza 
dos montes será importante a creación dun consello a nivel distrito que aglutine a todos os entes 
implicados no sector forestal (administración, Comunidades de Montes, etc.). 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Explotar o monte de forma sostible co medio ambiente 

 Facer tan competitivo o sector forestal como o resto das actividades 

 Mellorar a limpeza dos montes e evitar incendios 
 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 17.1.1 Instauración de máis postos de vixilancia contra incendios 

PROXECTO 17.1.2 Mellora na limpeza dos montes 

PROXECTO 17.1.3 Fomento das repoboacións con especies autóctonas 

PROXECTO 17.1.4 Creación dun consello de asesoramento en temas forestais a nivel distrito 

PROXECTO 17.1.5      Realización de Plans de Ordenación Forestal 

PROXECTO 17.1.6      Creación dunha mesa de ventas de madeira provincial 

PROXECTO 17.1.7      Promover a certificación dos montes do municipio (PEFC/FSC) 

PROXECTO 17.1.8      Potenciación do asociacionismo (UXFOR) 

PROXECTO 17.1.9      Realización de campañas de sensibilización sobre a muntifuncionalidade do 
monte e a súa explotación produtiva (non de subsistencia). 

PROXECTO 17.1.10      Potenciación das empresas de comercialización e transformación de produtos 
forestais. 
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LIÑA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.1 

Potenciación do tecido industrial da Reserva 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A potenciación do tecido industrial é un aspecto que hai que ter moi en conta á hora de intentar 

aportar maior dinamismo aos concellos, xa que pode xerar postos de traballo e mellorar o nivel 

económico da zona. 

Os concellos da Bola e Rairiz de Veiga non dispoñen de solo industrial, o que impide a instalación 

de empresas deste sector. Nun primeiro momento é necesario que se axilicen todos os trámites 

para dispor de solo industrial urbanizado suficiente, e posteriormente fomentar a instalación de 

empresas. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Potenciar a creación de industrias 

 Promocionar o emprego 

 Activar economicamente a zona 

 Crear unha estrutura económica diversificada 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 18.1.1      Creación dun polígono industrial en Rairiz de Veiga e outro en A Bola 

PROXECTO 18.1.2    Fomento da instalación de empresas do sector industrial 
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LIÑA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.2 

Diversificación da actividade industrial 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

A actividade industrial predominante nos concellos da Reserva é a construción, á que se dedican 

entorno ao 66% das empresas do sector industrial da zona. Na actualidade e importante a 

diversificación industrial dando cabida a industrias con diferentes actividades xa que isto confire 

unha maior estabilidade económica á rexión. 

Ademais tamén é importante o fomento de actividades artesanais e da pequena industria. Unha 

opción interesante pode ser a instalación de industrias manufactureiras de produtos do sector 

primario xerados na propia Reserva xa que desta maneira se reducen os gastos de transporte e se 

potencia tanto o sector primario como o secundario. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Fomentar a instalación de novas industrias 

 Potenciar as conexións sector primario - sector secundario 

 Aumentar a oferta laboral dos concellos 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 18.2.1      Potenciación das industrias manufactureiras de produtos do sector primario da 

Reserva  

PROXECTO 18.2.2 Creación dun centro de envasado 
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LIÑA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.3 

Modernización do sector industrial 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

O sector industrial ten que actualizarse constantemente e ser consciente dos novos adiantos para 

manter a súa competividade. O desenvolvemento de proxectos de I+D+i e a implantación de 

sistemas de xestión ambiental e de calidade son necesarios para a modernización da industria. 

Por outro lado, o desenvolvemento do sector secundario debe realizarse dunha forma coidadosa, 

procurando non interactuar negativamente co medio que lle rodea e evitando a perda das riquezas 

naturais existentes na Reserva. A labor dos Concellos é de esixirlles isto ás industrias de modo 

que á hora de contratar os servizos dalgunha debería de primar as empresas con sistemas de 

xestión ambiental implantados. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Fomentar o I+D+i nas empresas 

 Fomentar a implantación de sistemas de xestión ambiental e de calidade nas industrias 

 Modernizar o sector industrial 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 16.3.1      Desenvolvemento de proxectos industriais de I+D+i  

PROXECTO 16.3.2      Potenciar a implantación de sistemas de xestión ambiental e de calidade nas 

industrias 
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LIÑA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.1 

Potenciación do turismo 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

O turismo supón unha oportunidade para realizar actuacións de promoción económica claramente 

enmarcadas no desenvolvemento sostible. Os concellos da Bola, Allariz, Rairiz de Veiga e Vilar de 

Santos teñen un importante potencial por desenvolver, sobre todo baseado nun entorno natural de 

gran beleza. É necesario mellorar as infraestruturas existentes e construír outras de alta calidade. 

Ademais hai que potenciar os lugares de interese turístico da Reserva e mellorar a súa 

sinalización. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Ampliar as infraestruturas hoteleiras e hostaleiras fomentando os servizos de calidade 

 Potenciar os puntos de interese turístico da Reserva e mellorar a súa sinalización 

 Conservar adecuadamente os recursos culturais do municipio 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 19.1.1      Fomento de infraestruturas hoteleiras e hostaleiras de calidade 

PROXECTO 19.1.2      Conservación e recuperación de puntos de interese turístico da Reserva 
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LIÑA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.2 

Diversificación da oferta turística 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Débese fomentar o aproveitamento dos recursos presentes nos concellos á hora de planificar as 

actuacións de promoción do turismo. Os municipios da Reserva da Biosfera ofrecen atractivos 

para os visitantes en moi diversos ámbitos, os cales se deben explotar estudando as diferentes 

posibilidades que presenta cada unha das actividades turísticas, evitando a estacionalidade. 

Por tanto, é importante diversificar e potenciar o atractivo dos concellos para así captar unha maior 

cantidade de turistas, o que pode supoñer un importante pulo económico. Existen moitas opcións,  

a maioría actividades ligadas ao medio natural: rutas de sendeirismo, turismo rural, turismo 

gastronómico, turismo de balneario, etc. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Diversificar a oferta turística 

 Potenciar as posibilidades turísticas da zona 

 Buscar dentro de cada tipo de actividade turística a forma de combater a estacionalidade 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 19.2.1      Fomento comarcal do turismo gastronómico de calidade 

PROXECTO 19.2.2      Fomento comarcal do turismo rural 

PROXECTO 19.2.3      Aumento da oferta de ocio para os turistas 
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LIÑA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.3 

Establecemento dunha estratexia para a promoción do turismo na Reserva 

 

DESCRICIÓN DO PROGRAMA 

Os concellos da Bola, Allariz, Vilar de Santos e Rairiz de Veiga teñen un gran número de puntos 

de interese turísticos. O establecemento dunha estratexia común para toda a Reserva pode ter un 

efecto sinérxico activando de forma moi importante a zona. Será por tanto necesaria unha 

promoción conxunta usando todo tipo de recursos (oficina de turismo, folletos, presentación en 

feiras de turismo, creación de packs de vacacións, etc). Para poder levar a cabo todo isto é vital o 

asociacionismo dos empresarios do sector. 

 

OBXECTIVOS DO PROGRAMA 

 Potenciar a promoción conxunta da Reserva 

 Fomentar o asociacionismo do sector turístico 

 

PROXECTOS QUE INCLÚE 

PROXECTO 19.3.1      Creación dunha oficina de información turística para toda a Reserva 

PROXECTO 19.3.2      Fomento do asociacionismo de empresarios do sector turístico 

PROXECTO 19.3.3      Fomento do uso de internet como ferramenta de comunicación turística 

PROXECTO 19.3.4      Realización de xornadas gastronómicas de degustación de produtos locais 

PROXECTO 19.3.5      Catalogación das zonas de interese histórico e natural 

PROXECTO 19.3.6      Emprego da ferramenta SIX para dar información ao turista e á poboación en 

xeral 
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9 PROXECTOS 

LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1 Mellora do abastecemento de auga 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Mellora dos sistemas de potabilización e de control da calidade da auga de 

abastecemento dos concellos CÓDIGO DO PROXECTO 1.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Media 

 

DESCRICIÓN 

Actualmente, os sistemas de potabilización dos municipios da Reserva da Biosfera non se encontran en bo 

estado polo que é necesario o seu arranxo ou mellora. Tamén se debe manter un control periódico sobre a 

calidade da auga coa que se abastece á poboación dos municipios. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das necesidades de mellora dos sistemas de potabilización. 

 Arranxo ou cambio dos sistemas de potabilización que sexan necesarios. 

 Realización de controis periódicos da calidade da auga de abastecemento. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente, Real Decreto 140/2003, polo 

que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga do consumo humano, Directiva 2000/60/CE do 

Parlamento Europeo e do Consello sobre política de augas. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuar realizando análises periódicos das augas. 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.1.2, 8.3.1, 11.3.1, 11.3.2, 14.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación 

de Ourense, Fondos FEDER 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de melloras realizadas nos sistemas de potabilización Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera e empresa concesionaria de obras Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1 Mellora do abastecemento de auga 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Creación dunha empresa de augas a nivel da Reserva 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

-- -- -- Media 

 

DESCRICIÓN 

A finalidade que se persegue coa realización deste proxecto é a creación dunha empresa de augas a nivel dos 

concellos da Reserva da Biosfera da Área de Allariz. Esta empresa encargaríase de realizar as actividades 

relacionadas con este recurso, como a captación de auga potable, o tratamento de augas residuais, 

mantemento das infraestruturas existentes…e demais aspectos relacionados. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de encontros entre os concellos para tratar a creación da empresa de augas. 

 Execución das xestións necesarias para a súa creación e definir as liñas de xestión. 

 Creación da empresa de augas da Reserva da Biosfera. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente, Directiva 2000/60/CE do 

Parlamento Europeo e do Consello sobre política de augas. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.1.1, 11.3.1, 11.3.2, 14.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación de 

Ourense, Fondos europeos 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  fase de creación Unidade de medida:  fase 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2 Mellora do saneamento 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Desenvolvemento e mellora das redes de saneamento municipais 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Media 

 

DESCRICIÓN 

O obxectivo deste proxecto é continuar co desenvolvemento das redes de saneamento municipais para que 

nun futuro estea saneado todo o territorio da Reserva da Biosfera. Tamén se pretende identificar as 

deficiencias que existen na actual rede e subsanalas. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Identificar as deficiencias da actual rede de saneamento. 

 Subsanar as mencionadas deficiencias e cambiar os tramos de rede unitaria por rede separativa. 

 Deseño da rede de saneamento para dar servizo a toda a poboación. 

 Desenvolvemento de novas redes de saneamento. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente, Lei  8/2001, de protección da 

calidade das augas dos ríos de Galicia e da ordenación do servizo público de depuración de augas residuais 

urbanas, Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre política de augas. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 - 3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.3, 1.2.4, 7.1.1, 8.3.2, 9.1.1, 11.3.1, 11.3.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos 

FEDER 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de vivendas con saneamento / nº de vivendas totais Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Concellos da Reserva e empresa concesionaria de obras Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2 Mellora do saneamento 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Mellora do sistema de tratamento de augas residuais 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Med/alt Alta Alta 

 

DESCRICIÓN 

A dispersión existente no territorio galego fai que o desenvolvemento da rede de saneamento sexa unha labor 

complicada e moi custosa. Ante isto, é preciso buscar novas alternativas de depuración para chegar ata os 

núcleos rurais máis illados dando un servizo eficiente tanto desde o punto de vista ambiental como económico. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das características territoriais do municipio. 

 Procura das mellores alternativas de depuración para os casos estudados. 

 Creación de novas depuradoras nos núcleos rurais dando prioridade aos que presenten maiores 

afeccións ambientais. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei  8/2001, de protección da calidade das augas dos 

ríos de Galicia e da ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas (¿?), Directiva 

2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre política de augas, lexislación sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 - 3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 8.3.1, 9.1.1, 11.3.1, 11.3.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación 

de Ourense, Fondos FEDER 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de vivendas con depuración / nº de vivendas totais  Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2 Mellora do saneamento 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Realización dun estudo das necesidades de depuración dos concellos e as 

mellores tecnoloxías a aplicar no rural CÓDIGO DO PROXECTO 1.2.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A depuración das augas residuais no rural é unha labor que se debe realizar para favorecer un 

desenvolvemento máis sostible do medio. A elevada dispersión característica do territorio galego orixina 

importantes dificultades técnicas e económicas á hora de executar este tipo de proxecto. Ante esta situación é 

preciso realizar un estudo dos núcleos para coñecer as necesidades de depuración e as mellores tecnoloxías 

a aplicar no territorio coa finalidade de executalo dunha forma ordenada. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das zonas do rural que carecen de saneamento e das súas características territoriais e da 

poboación. 

 Diagnosticar que tipo de tratamento de depuración se adapta mellor a cada zona. 

 Priorización de zonas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente, Lei  8/2001, de protección da 

calidade das augas dos ríos de Galicia e da ordenación do servizo público de depuración de augas residuais 

urbanas, Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre política de augas. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 9.1.1, 11.3.1, 11.3.2, 14.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación de 

Ourense, Fondos FEDER 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fase do estudo Unidade de medida: fase  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2 Mellora do saneamento 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciar o uso de depuradoras compactas para núcleos illados 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.2.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A dispersión existente nos municipios galegos xera dificultades á hora de facer chegar a rede de saneamento 

a núcleos illados. Unha solución adoptada ante este problema é a utilización de depuradoras compactas que 

dean servizo dunha forma eficaz con baixo mantemento e a menores custos á poboación que se encontra 

neles.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Utilización do anterior estudo (proxecto 1.2.3) para obter as características do núcleos rurais, a mellor 

opción de depuración e a prioridade de instalación da depuradora. 

 Redacción do proxecto. 

 Execución das obras. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente, Lei  8/2001, de protección da 

calidade das augas dos ríos de Galicia e da ordenación do servizo público de depuración de augas residuais 

urbanas, Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre política de augas. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación de 

Ourense. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 - 3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 8.3.2, 9.1.1, 11.3.1, 11.3.2, 14.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación de 

Ourense, Fondos FEDER 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº vivendas núcleos illados conectados / nº de vivendas núcleos illados Unidade de medida:  % 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3 Mellora das infraestruturas enerxéticas 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Mellora da rede eléctrica e do alumeado público 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.3.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- -- 

 

DESCRICIÓN 

Segundo datos extraídos do EIEL (Enquisa sobre Infraestruturas e Equipamentos Locais), o subministro 

enerxético na Bola e en Rairiz de Veiga presenta deficiencias na súa calidade, sendo mala para un 41,32 e un 

16,87% respectivamente; por este motivo, é preciso realizar unhas melloras no estado da rede eléctrica e do 

alumeado público nas zonas dos concellos que sexan necesarios.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudar as causas polas que se producen as deficiencias no subministro eléctrico. 

 Posta en marcha de medidas correctoras das deficiencias. 

 Implementación de medidas de aforro e eficiencia enerxética. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, normativa do sector enerxético 

ACTORES IMPLICADOS 

Empresas eléctricas, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Economía e Industria 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.3.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Economía e Industria,  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  lonxitude de rede eléctrica implantada / habitante Unidade de medida: m /habitante 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3 Mellora das infraestruturas enerxéticas 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Desenvolvemento da rede de gas natural municipal 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.3.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

    

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade o gasoduto galego chega ata o municipio de Allariz onde da servizo á poboación da vila e o 

polígono industrial da localidade. Ademais preténdese que esta rede se estenda na fase de ampliación do 

mencionado polígono e chegue tamén ata o parque empresarial do municipio de Vilar de Santos. Con isto 

conseguiríase dar un servizo gasístico de calidade as empresas localizadas nos concellos.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo da demanda de gas existente e das alternativas de trazado 

 Deseño do trazado escollido 

 Implantación da rede de gas  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Directiva 2004/67/CE do Consello relativo a unhas 

medidas para garantir a seguridade do subministro de gas natural, Lei 12/2007 do 2 de xullo sobre normas 

comúns para o mercado interior do gas natural, normativa do sector enerxético 

ACTORES IMPLICADOS 

Empresas gasísticas, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Economía e Industria 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2-3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

7.1.1, 8.3.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Economía e Industria 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  habitantes e empresas con acceso á rede de gas natural / nº 

habitantes totais 

Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4 Mellora das infraestruturas viarias 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Mellora do estado das estradas no ámbito rural 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.4.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

As deficiencias que presentan moitas estradas do rural fai que sexa necesario o seu arranxo. O obxectivo 

deste proxecto é a mellora dos firmes das mesmas para facilitar a circulación e evitar posibles accidentes. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Identificación das estradas que se encontren en mal estado. 

 Arranxo das mesmas dando prioridade as que se atopen en peores condicións. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 4/1994, de estradas de Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 – 3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

2.1.1, 6.1.3, 8.3.2, 12.1.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación 

de Ourense, Fondos de Cohesión 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  km de estradas arranxadas / km de estradas totais Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4 Mellora das infraestruturas viarias 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciar a mobilidade e as vías de comunicación entre Ourense e Allariz 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.4.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

  --  

 

DESCRICIÓN 

A proximidade existente entre Ourense e o municipio de Allariz fai que moitos dos seus habitantes 

desenvolvan a súa actividade laboral ou os seus estudos na cidade das Burgas. Ante isto, é preciso dispoñer 

dunhas liñas de transporte e horarios axeitados ás necesidades da poboación usuaria. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das necesidades e horarios máis demandados polo usuarios que utilizan este servizo. 

 Creación de diversas liñas de transporte que melloren a comunicación coa cidade das Burgas. 

 Creación de axudas ou descontos para potenciar o uso do transporte público entre a cidadanía. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 6/1996, de coordinación dos servizos de transportes 

urbanos e interurbanos por estrada de Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Empresas de transporte, Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

2.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Empresas de transporte, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, Deputación de Ourense 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  liñas de transporte público creadas  Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada:  aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 1: MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS DO NÚCLEO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.5 Mellora das infraestruturas de telecomunicacións 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Expansión da rede de internet WIMAX 

CÓDIGO DO PROXECTO 1.5.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta Alta Alta 

 

DESCRICIÓN 

Despregue da rede WIMAX nos municipios para facilitar o acceso a internet a toda a poboación e ás empresas 

locais. Este proxecto repercutirá na dispoñibilidade de información e de comunicación dos habitantes, na 

posibilidade de formación e na axilización de trámites burocráticos das actividades empresariais, ademais de 

ser unha ferramenta básica para o desenvolvemento dunha empresa. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo do territorio buscando a mellor localización das antenas. 

 Deseño da rede de internet. 

 Execución do proxecto e posta en funcionamento do servizo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 32/2003, Xeral de Telecomunicacións, Lei 34/2002, 

de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, Lei 56/2007, de medidas de impulso da 

sociedade da información. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Economía e Industria 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

4.1.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.3.2, 15.1.1, 18.1.2, 19.1.1, 19.3.3, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Economía e Industria, Deputación de Ourense, Fondos 

FEDER. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: habitantes con acceso a servizo de internet / habitantes totais Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 2: ORDENACIÓN DO TRÁFICO RODADO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1 Mellora do transporte público 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Elaboración dun estudo de mobilidade a nivel da Reserva para conseguir a 

mellora do transporte público CÓDIGO DO PROXECTO 2.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta Alta Alta 

 

DESCRICIÓN 

Realización dun estudo de mobilidade a nivel local e comarcal onde se detecten as deficiencias existentes na 

actualidade e se busquen novas alternativas para mellorar o transporte público da comarca. Unha das 

principais problemáticas é a elevada dispersión do territorio que dificulta a mellora do transporte público. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das actuais liñas de transporte público existentes na comarca. 

 Estudo de diferentes aspectos como a poboación, idade dos potenciais usuarios, principais destinos, 

horarios…coa finalidade de analizar aquelas rutas máis utilizadas. 

 Análise das deficiencias que presenta a mobilidade. 

 Elaboración dun novo deseño de rutas eficiente para toda a comarca. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 6/1996, de coordinación dos servizos de transportes 

urbanos e interurbanos por estrada 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.4.2, 2.1.2, 2.1.3, 6.1.3, 6.2.2, 7.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  fase de redacción do estudo Unidade de medida: fase  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 2: ORDENACIÓN DO TRÁFICO RODADO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1 Mellora do transporte público 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Creación dunha rede de transporte público eficiente para toda a Reserva 

da Biosfera CÓDIGO DO PROXECTO 2.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Creación dunha rede de transporte público a nivel local e comarcal para conseguir mellorar o servizo, 

incluíndo a creación de novas liñas de autobús e a mellora das existentes. Isto facilitará a conexión das zonas 

máis rurais cos núcleos urbanos e tamén a conexión entre parroquias 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Elaboración dun inventario das rutas de transporte público actuais. 

 Estudo das alternativas de posibles novas rutas. 

 Creación de rutas de transporte público que permitan a conexión municipal e comarcal. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 6/1996, de coordinación dos servizos de transportes 

urbanos e interurbanos por estrada 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.4.1, 2.1.1, 2.1.3, 15.1.1, 19.2.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  km de rutas de transporte público / superficie total  Unidade de medida: km 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 2: ORDENACIÓN DO TRÁFICO RODADO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1 Mellora do transporte público 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Organización de campañas de concienciación cidadán sobre o uso do 

transporte público CÓDIGO DO PROXECTO 2.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Realizaranse campañas para promover entre a poboación o uso do transporte público fomentando unha 

mobilidade máis sostible e tendo como obxectivo un uso racional do medio de transporte privado. Estas 

accións favorecerán: unha maior disposición no número de prazas de aparcamento, unha maior fluidez do 

tráfico rodado, a evitar atascos ao mesmo tempo que repercute nun maior respecto cara o medio ambiente 

debido a rebaixa do aporte de gases á atmosfera. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de charlas de concienciación sobre a importancia do uso do transporte público. 

 Continuar promocionando a utilización do autobús mediante axudas locais no prezo do billete. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, “Convenio Aarhus” ou convenio sobre o acceso á 

información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en asuntos ambientais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

3 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.4.1, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de campañas de concienciación realizadas Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 3: MELLORA DOS SERVIZOS SANITARIOS DO CONCELLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1 Ampliación dos servizos sanitarios 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Ampliación do centro de saúde de Allariz ou construción dun novo 

CÓDIGO DO PROXECTO 3.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

-- Media -- -- 

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade, o centro de saúde de Allariz non é suficiente para atender as demandas médicas da 

poboación do municipio, polo que se pretende a ampliación do mesmo ou a construción dun novo. Con isto 

conseguiríase mellorar a calidade de atención aos pacientes e dotar ao centro cuns servizos técnicos acordes 

as necesidades actuais. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudar a demanda existente da poboación para coñecer a necesidade dunha posible ampliación ou 

a construción dun centro novo. 

 Solicitar a Consellería de Sanidade a ampliación do centro ou a construción dun novo. 

 Realización das obras. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, PXOM, lexislación social en xeral  

ACTORES IMPLICADOS 

Concello de Allariz e Consellería de Sanidade 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 3.1.2, 7.1.1, 7.1.3, 8.3.2, 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concello de Allariz e Consellería de Sanidade 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de unidades de obra realizadas Unidade de medida: unidade de obra  

Fonte de datos: empresa concesionaria das obra e Consellería de Sanidade Tendencia desexada: finalizar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 3: MELLORA DOS SERVIZOS SANITARIOS DO CONCELLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1 Ampliación dos servizos sanitarios 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Mellora dos servizos sanitarios 

CÓDIGO DO PROXECTO 3.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Media 

 

DESCRICIÓN 

A obxectivo que se persegue coa realización deste proxecto é a mellora dos servizos sanitarios dos centros de 

saúde que se encontran dentro da Reserva. A escaseza de horas de consulta médica debido a que os 

doutores están compartidos con outros centros sanitarios, ou a falta de servizos técnicos fan que sexa preciso 

unhas melloras. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dun estudo analítico para comprobar as deficiencias en horarios de consulta médica e en 

servizos técnicos. 

 Dotar aos centros de saúde cos servizos técnicos necesarios para realizar as funcións precisas. 

 Aumento do número de horas de consulta médica segundo sexan as necesidades de cada centro. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación social en xeral  

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Sanidade 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 3.1.1, 3.1.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.3.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Sanidade 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº facultativos / nº habitantes Unidade de medida: nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Sanidade Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 3: MELLORA DOS SERVIZOS SANITARIOS DO CONCELLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1 Ampliación dos servizos sanitarios 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Construción dun novo centro de saúde en Vilar de Santos 

CÓDIGO DO PROXECTO 3.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

-- -- Alta -- 

 

DESCRICIÓN 

Preténdese dotar ao municipio de Vilar de Santos cun novo centro de saúde debido a que o existente quédase 

pequeno para atender as necesidades da poboación. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Solicitude á Consellería de Sanidade para a construción dun novo centro de saúde. 

 Estudo da localización do centro médico. 

 Construción do mesmo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación social en xeral  

ACTORES IMPLICADOS 

Concello de Vilar de Santos e Consellería de Sanidade 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 3.1.2, 7.1.1, 7.1.3, 8.3.2, 11.1.1, 11.2.1, 11.3.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concello de Vilar de Santos e Consellería de Sanidade 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de unidades de obra realizadas Unidade de medida: unidade de obra  

Fonte de datos: empresa concesionaria das obra e Consellería de Sanidade Tendencia desexada: finalizar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 4: MELLORA DOS SERVIZOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.1 Ampliación da oferta educativa 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Elaboración dun estudo – enquisa para coñecer as necesidades formativas 

das empresas localizadas na Reserva CÓDIGO DO PROXECTO 4.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta Media Alta 

 

DESCRICIÓN 

O obxectivo do proxecto é coñecer as necesidades e demandas formativas que as empresas localizadas no 

concello demandan para o seu desenvolvemento da súa actividade profesional. Esta consulta levarase a cabo 

mediante a realización dunha enquisa.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dunha enquisa aos empresarios locais. 

 Obtención de resultados e conclusións sobre as necesidades formativas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, “Convenio Aarhus” ou convenio sobre o acceso á 

información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en asuntos ambientais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Traballo e Benestar 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 15.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 19.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Traballo e Benestar, Fondos Europeos. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de enquisas realizadas Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 4: MELLORA DOS SERVIZOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.1 Ampliación da oferta educativa 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Realización de cursos de novas tecnoloxías 

CÓDIGO DO PROXECTO 4.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Debido á entrada incipiente das novas tecnoloxías na sociedade, resulta necesaria a programación de cursos 

de aprendizaxe das mesmas, coa finalidade  de proporcionar á poboación unha formación axeitada aos novos 

tempos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Programación de cursos de novas tecnoloxías para diferentes sectores da poboación en función do 

seu nivel de coñecemento. 

 Promocionar e publicitar ditos cursos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e 

do comercio electrónico, Lei 56/2007, de medidas de impulso da sociedade da información, normativa 

sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Consellería de 

Economía e Industria. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 4.1. 1, 4.1.3, 4.2.2, 8.1.1, 8.3.1, 15.1.1, 15.1.2, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Consellería de 

Economía e Industria, Fondos Europeos. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de cursos de novas tecnoloxías realizados Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 4: MELLORA DOS SERVIZOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.1 Ampliación da oferta educativa 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Realización de cursos específicos de formación profesional dirixidos ás 

necesidades das empresas localizadas nos municipios CÓDIGO DO PROXECTO 4.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media Media Alta 

 

DESCRICIÓN 

O desenvolvemento formativo dos traballadores das empresas é moi importante á hora de impulsar as 

actividades empresariais. Para iso, preténdese organizar cursos de formación non regrada onde a poboación 

poida formarse en temas relacionados coas potencialidades da zona e das empresas locais. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo por parte dos Concellos e as asociacións de empresarios locais das necesidades formativas 

da poboación do municipio. 

 Procura de financiamento para a realización dos cursos. 

 Elaboración dun programa formativo que englobe aos sectores económicos dos concellos. 

 Desenvolvemento dos cursos de formación non regrada.  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, normativa sectorial vixente 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Traballo e Benestar 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 15.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 19.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Traballo e Benestar, Deputación de Ourense, Fondos 

Europeos. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de cursos de formación realizados Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 4: MELLORA DOS SERVIZOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.2 Mellora dos equipamentos educativos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Aumentar o número de prazas de gardería en Allariz 

CÓDIGO DO PROXECTO 4.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

-- Alta -- -- 

 

DESCRICIÓN 

A falta de prazas de gardería na vila de Allariz está a dificultar a moitas familias o compaxinar a vida laboral co 

coidado dos seus fillos. Para solucionar este problema é preciso a creación dunha nova gardería que aumente 

a dispoñibilidade de prazas. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dunha enquisa sobre a demanda existente. 

 Estudo sobre as alternativas de localización. 

 Redacción e licitación do proxecto. 

 Execución das obras da gardería pública. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación social vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concello de Allariz e Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.3.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concello de Allariz, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Deputación de Ourense, Fondos 

FEDER. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de prazas de gardería / nº posibles usuarios  Unidade de medida: nº de prazas  

Fonte de datos: Concello de Allariz Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 4: MELLORA DOS SERVIZOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4.2 Mellora dos equipamentos educativos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Construción dun novo centro educativo de formación profesional en 

Allariz CÓDIGO DO PROXECTO 4.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

-- Alta -- -- 

 

DESCRICIÓN 

No concello de Allariz demandase a creación dun novo centro de educación profesional no que se impartan 

todas aquelas activades formativas que sexan demandadas pola poboación e máis especificamente polo 

sector empresarial da Reserva. Desta maneira a formación académica coincidira ca demanda laboral e 

reducirase o número de persoas inscritas las listas do INEN. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dun estudio das posibles ubicacións. 

 Realización do proxecto construtivo. 

 Construción de edificio que albergará os ciclos formativos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación social vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concello de Allariz e Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.1.1, 7.1.3, 8.3.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.3.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concello de Allariz, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Deputación de Ourense, Fondos 

FEDER. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de unidades de obra realizadas Unidade de medida: nº de prazas  

Fonte de datos: Concello de Allariz Tendencia desexada: finalizar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 5: MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.1 Ampliación dos servizos sociais  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Ampliación do servizo municipal de atención a domicilio para persoas 

maiores CÓDIGO DO PROXECTO 5.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Debido ao envellecemento da poboación e ao abandono do rural, cada vez existen máis persoas que viven 

soas e que requiren axuda para levar a cabo as súas labores cotiáns; por elo os concellos precisa ampliar e 

mellorar o servizo de atención a domicilio que hai na actualidade. Deste modo cubriranse as necesidades 

deste sector da poboación. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo da situación actual: número de persoas que requiren o servizo de atención a domicilio e tipo 

de servizo requirido. 

 Ampliación dos medios técnicos e humanos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 39/2006, de promoción da autonomía persoal e 

atención ás persoas en situación de dependencia, Lei 3/1996 participación de persoas maiores e 

solidariedade  entre xeracións. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Traballo e Benestar. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Deputación de 

Ourense, Fondos FEDER. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de horas mensuais do servizo de asistencia / nº de persoas asistidas Unidade de medida:  horas  / persoas 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21990
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21990


 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE                                                             94 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.1 Aumento dos equipamentos de servizos culturais, deportivos e de ocio 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Construción e ampliación das instalacións deportivas 

CÓDIGO DO PROXECTO 6.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- -- 

 

DESCRICIÓN 

Parte da poboación leva a cabo a práctica de actividades deportivas nas instalacións municipais. A finalidade 

do proxecto é dotar aos concellos dunhas instalacións axeitadas ás necesidades dos usuarios e que cubran a 

demanda existente da poboación. Citando algúns exemplos, en Allariz é preciso rematar as pistas 

complementarias do Seixo, e na Bola a construción dun polideportivo e arranxar o  campo de fútbol. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Identificación das necesidades de construción de novas instalacións deportivas ou rehabilitación das 

mesmas nos concellos da Reserva. 

 Procura de diferentes alternativas de localización para as novas infraestruturas e redacción do 

proxecto. 

 Construción de novas instalacións deportivas e arranxo daquelas que se encontren en mal estado. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación e normativa urbanística e arquitectónica 

vixente, Lei 10/1990, Xeral do deporte. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 6.2.1, 6.2.4, 7.1.1, 7.1.3, 8.3.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.3.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación de 

Ourense, Fondos FEDER. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de instalacións creadas e arranxadas Unidade de medida: nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.1 Aumento dos equipamentos de servizos culturais, deportivos e de ocio 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Creación de zonas verdes e acondicionamento das existentes 

CÓDIGO DO PROXECTO 6.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Media 

 

DESCRICIÓN 

A presenza de zonas verdes nos municipios favorece ao contacto co medio natural e ao seu desfrute por parte 

da poboación, ademais de servir como lugar de encontro. O obxectivo deste proxecto é o de acondicionar as 

existentes que se encontran en mal estado e a creación doutras novas nos municipios onde existan 

deficiencias. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dun inventario de zonas verdes e do seu estado actual. 

 Acondicionamento das que se encontran en mal estado e posterior mantemento. 

 Estudo sobre a necesidade de creación de novas zonas verdes. 

 Creación das mesmas nos lugares máis axeitados. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, ordenanzas municipais, Lei 9/2006 sobre avaliación dos 

efectos de determinados plans e programas no ambiente, Lei 7/2008 de Protección da paisaxe de Galicia.. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e mantemento continuo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 12.1.1, 12.1.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación de 

Ourense, Fondos de Cohesión, Fondos FEDER 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de zonas verdes creadas e acondicionadas Unidade de medida: nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.1 Aumento dos equipamentos de servizos culturais, deportivos e de ocio 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Creación dun carril bici 

CÓDIGO DO PROXECTO 6.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Baixa Baixa Media Media 

 

DESCRICIÓN 

O obxectivo que se persegue con este proxecto é a creación dun carril bici que discorra polos concellos da 

Reserva conectando diferentes puntos de interese local; isto permitiría aos usuarios a posibilidade de facer 

deporte ao mesmo tempo que poden desfrutar de espazos naturais e de elementos culturais do seu territorio. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo de alternativas por onde pode discorrer o carril bici. 

 Elaborar a rede de tramos de carril bici e priorizar a súa creación segundo interese de conexión de 

zonas, paisaxística, cultural… 

 Creación dos tramos do mesmo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, ordenanzas municipais, Lei 9/2006 sobre avaliación dos 

efectos de determinados plans e programas no ambiente, Lei 7/2008 de Protección da paisaxe de Galicia, Lei 

42/2007, do patrimonio natural e da biodiversidade. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 12.1.1, 12.1.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Deputación de 

Ourense, Fondos de Cohesión, Fondos FEDER 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  km de carril bici creados Unidade de medida: km  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.2 Ampliación dos servizos culturais, deportivos e de ocio 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Creación dun programa de actividades culturais, deportivas e de ocio 

dirixidas á xuventude e a terceira idade CÓDIGO DO PROXECTO 6.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A necesidade de crear actividades de entretemento para os diferentes sectores de idade é algo que se 

demanda cada vez máis nos concellos; este proxecto dirixirase fundamentalmente a aumentar e a diversificar 

a oferta de actividades culturais, deportivas e de ocio para a xuventude e a terceira idade. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Enquisas á poboación para coñecer a demanda e as necesidades da mesma. 

 Realizar un programa de actividades en función das preferencias da poboación e os recursos 

municipais. 

 Publicitar as actividades mediante folletos informativos, notas de prensa, etc. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación social vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, asociacións. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.2.1, 12.2.2, 12.1.3, 15.1.1, 19.2.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, asociacións. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de actividades culturais, deportivas ou de ocio / ano Unidade de medida: nº / ano 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.2 Ampliación dos servizos culturais, deportivos e de ocio 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciar as rutas a pé e en bici pola Reserva 

CÓDIGO DO PROXECTO 6.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A creación de rutas de sendeirismo e de bici ofrecen ao usuario a oportunidade de contemplar paraxes de 

gran valor ecolóxico, natural e cultural, ao mesmo tempo que practican deporte. Tamén favorecen á 

dinamización do sector turístico dunha zona, xa que é un atractivo máis do rural que atrae a visitantes que 

teñen a posibilidade de degustar a gastronomía local e hospedarse en casas de turismo rural. Unha destas 

rutas podería discorrer no municipio da Bola potenciando o Castro de Berredo e os numerosos muíños que hai 

na zona. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das posibles alternativas de por onde van a discorrer as rutas de sendeirismo ou de BTT. 

 Creación das mesmas. 

 Difusión das rutas en medios dixitais e en páxinas específicas de turismo de natureza. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local; Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, Lei 

9/2001, de conservación da natureza, lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia; Lei 10/2004, de ordenación 

e promoción do turismo en Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Asociacións de turismo, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, Consellería de 

Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas.  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

2.1.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.1.2, 6.1.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.2.1, 12.2.2, 12.1.3, 19.2.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, Consellería de Medio ambiente, 

Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: km de rutas creados Unidade de medida: km 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.2 Ampliación dos servizos culturais, deportivos e de ocio 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciación de actividades deportivas e de ocio en contacto coa natureza 

CÓDIGO DO PROXECTO 6.2.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A existencia de numerosos recursos naturais no territorio da Reserva da Biosfera fai que o desenvolvemento 

de actividades ligadas á natureza, como rutas de sendeirismo ou a cabalo, bicicleta de montaña, pesca 

fluvial…entre outras, resulte máis sinxelo para a poboación destes municipios. O obxectivo deste proxecto é 

potenciar este tipo de actividades para que os usuarios poidan desfrutar da paisaxe e do medio natural que os 

rodea. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Facilitar desde o Concello a práctica destas actividades mediante o acondicionamento de espazos 

naturais, a creación de rutas (de sendeirismo e BTT), a realización dun inventario que aporte 

información sobre o medio natural da comarca e as súas posibilidades, etc. 

 Realización dun programa de actividades nas que colaboren os diversos tipos de asociacións. 

 Dar a coñecer dito programa mediante folletos informativos, web municipal, carteis… 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local,  Lei 9/2001, de conservación da natureza 

ACTORES IMPLICADOS 

Poboación en xeral, clubs deportivos, asociacións de turismo, concellos da Reserva da Biosfera, Consellería 

de Cultura e Turismo, Consellería de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.2.1, 12.2.2, 12.1.3, 15.1.1, 19.2.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Clubs deportivos, asociacións de turismo, concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de actividades de ocio e deportivas Unidade de medida: nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 6: MELLORA DOS SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE OCIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.2 Ampliación dos servizos culturais, deportivos e de ocio 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Fomentar a colaboración entre asociacións para a realización de 

actividades conxuntas CÓDIGO DO PROXECTO 6.2.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O obxectivo que se persegue neste proxecto e promover a colaboración entre asociacións para a realización 

de actividades conxuntas co fin de potenciar e mellorar tanto a cantidade como a calidade de ditas 

actividades.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Organizar reunións coas asociacións para sensibilizalas sobre os beneficios de realizar actividades 

conxuntas. 

 Facilitar desde o Concello a realización de actividades conxuntas mediante subvencións e informalas 

sobre a existencia doutras subvencións externas. 

 Cesión de instalacións onde poder realizar as mencionadas actividades. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 1/2002, reguladora do dereito de asociación. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, asociacións 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 8.2.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Asociacións, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de actividades realizadas conxuntamente entre asociacións  Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=51
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LIÑA ESTRATÉXICA 7: URBANISMO E ORDENACIÓN DO SOLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.1 Solo e Vivenda 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Realización do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no concello de 

Rairiz de Veiga e finalización do de A Bola CÓDIGO DO PROXECTO 7.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media  Alta -- Alta 

DESCRICIÓN 

A aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal dun concello é a base fundamental para a ordenación 

territorial do mesmo, e a súa vez para o seu desenvolvemento sostible. Regula o uso do solo para unha 

correcta localización das actividades e evita a dispersión. Con este proxecto preténdese a realización do 

PXOM de Rairiz de Veiga e a axilización da fase de redacción e finalización da Bola. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Posta en marcha da redacción do PXOM de Rairiz de Veiga 

 Axilización da redacción do proxecto técnico da Bola e dos trámites burocráticos para a súa 

aprobación. 

 Aprobación dos PXOM por parte da Xunta 

 Aplicación dos PXOM e control da actividade construtiva por parte dos Concellos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 6/2008, de medidas urxentes en materia de vivenda e 

solo, polo que se modifica a lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, Lei 

10/1995, de ordenación do territorio de Galicia, LOUGA (Lei de Ordenación Urbanística de Galicia). 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos de Rairiz de Veiga e A Bola, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.1, 1.3.2, 1.4.2, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.3, 4.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1.3, 7.1.4, 10.4.1, 10.4.2, 12.2.1, 18.1.1, 

15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos de Rairiz de Veiga e A Bola, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fase de redacción Unidade de medida:  fase 

Fonte de datos: Concellos da Rairiz de Veiga e A Bola Tendencia desexada: finalizar 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-1995.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 7: URBANISMO E ORDENACIÓN DO SOLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.1 Solo e Vivenda 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Control do prezo do solo industrial 

CÓDIGO DO PROXECTO 7.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media Media Alta 

 

DESCRICIÓN 

A catalogación de solo industrial nun municipio leva consigo o establecemento dun prezo para a venta do 

mesmo. Para fomentar a instalación de empresas na Reserva pretendese establecer un control sobre o prezo 

deste.  É preciso a creación de medidas de control dos prezos para evitar o encarecemento e a posterior falta 

de compradores. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Creación dunha medida municipal que regule os prezos do solo.  

 Aplicación da medida creada. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 6/2008, de medidas urxentes en materia de vivenda e 

solo, polo que se modifica a lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, Lei 

10/1995, de ordenación do territorio de Galicia.    

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

7.1.1, 15.1.1, 18.1.1, 18.1.2, 18.2.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: m
2 
 de solo industrial adquirido Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 7: URBANISMO E ORDENACIÓN DO SOLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.1 Solo e Vivenda 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Ordenanza municipal que regule as características arquitectónicas 

CÓDIGO DO PROXECTO 7.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Nalgunhas ocasións, a construción de novas vivendas ou edificios provoca alteracións visuais e falta de 

integración na paisaxe debido a presentar materiais construtivos, formas, alturas…non acordes ao entorno e 

que provocan feísmo arquitectónico. Para evitar isto, preténdese elaborar unha ordenanza municipal que 

regule as características construtivas de novas vivendas e evite o feísmo na arquitectura local. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo dos apartados a incluír na nova ordenanza. 

 Discusión e votación no pleno municipal. 

 Redacción da mesma. 

 Publicación no Boletín Oficial da provincia de Ourense 

 Difusión da ordenanza municipal e control do cumprimento. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 18/2008, de vivenda de Galicia, Lei 6/2008, de 

medidas urxentes en materia de vivenda e solo, polo que se modifica a lei 9/2002 de ordenación urbanística e 

protección do medio rural de Galicia.  

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

3.1.3, 4.2.2, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.4, 15.1.1, 19.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fase de redacción da ordeanza Unidade de medida:  fase 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l18-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 7: URBANISMO E ORDENACIÓN DO SOLO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.1 Solo e Vivenda 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Fomento da restauración de vivendas rurais nos municipios da Reserva 

mediante axudas e mecanismos legais CÓDIGO DO PROXECTO 7.1.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media  Media Media Media 

 

DESCRICIÓN 

O abandono das zonas do rural que se está a producir no interior de Galicia orixina que moitas vivendas 

queden baleiras. A finalidade do proxecto é evitar que isto se produza, polo que se pretende a recuperación 

das mesmas mediante mecanismos legais que faciliten a súa venda ou restauración. En moitas ocasións, 

estas vivendas rurais poden servir como un segundo domicilio de familias que viven nas cidades. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Creación de subvencións para a restauración de vivendas con tipoloxía galega. 

 Establecer axudas para o aluguer de vivendas no rural. 

 Aprobación de ordenanzas municipais que desenvolvan mecanismos legais para a restauración de 

vivendas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 18/2008, de vivenda de Galicia, Lei 6/2008, de 

medidas urxentes en materia de vivenda e solo, polo que se modifica a lei 9/2002 de ordenación urbanística e 

protección do medio rural de Galicia.  

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos e continuidade no tempo  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

7.1.1, 7.1.3, 8.1.1, 8.3.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de vivendas recuperadas  Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l18-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2008.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.1 Emprego de ferramentas de información dixital 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Emprego de ferramentas telemáticas para a xestión administrativa de 

documentos municipais e a axilización dos trámites CÓDIGO DO PROXECTO 8.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN  

O emprego de técnicas de telecomunicación e de informática para a xestión administrativa de documentos 

municipais sirve para a axilización dos trámites burocráticos, podendo realizarse a calquera hora do día e 

evitando desprazamentos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Adquisición por parte dos Concellos de aplicacións informáticas para desenvolver a labor. 

 Creación dun apartado na páxina web municipal de xestión de trámites burocráticos. 

 Dar a coñecer a poboación dos concellos a posibilidade de realizar as xestións por este método. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local,  Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos 

servizos públicos, Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, Lei 

56/2007, de medidas de impulso da sociedade da información, Lei 5/1998, de incorporación ao dereito 

español da directiva 96/6/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a protección xurídica das bases de 

datos. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 7.1.4, 8.1.2, 8.3.1, 15.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 19.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de xestións realizadas con ferramentas telemáticas / nº total de 

xestións realizadas 

Unidade de medida: %  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 



 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE                                                             106 

 

 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.1 Emprego de ferramentas de información dixital 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Emprego de ferramentas informáticas de xestión de documentación 

interna nos Concellos CÓDIGO DO PROXECTO 8.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O emprego de ferramentas informáticas para a xestión de documentación é fundamental para axilizar o 

traballo, para a dispoñibilidade de información, o seu almacenamento, e outros moitos beneficios que 

melloraran o funcionamento administrativo dos Concellos. Con este proxecto preténdese dotar aos municipios 

con ferramentas informáticas necesarias para que poidan levar a cabo de forma axeitada as xestións 

administrativas. A súa vez, realizaranse cursos de aprendizaxe dos programas informáticos específicos para 

aquelas persoas que teñan que desenvolver con eles a súa actividade profesional. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Elaboración dun informe que determine as necesidades deste tipo de ferramentas nos catro 

Concellos do Núcleo de Sostibilidade. 

 Adquisición das ferramentas necesarias. 

 Realización de cursos de aprendizaxe para o persoal que vai empregar os programas informáticos 

nos Concellos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local,  lexislación sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 8.3.1, 10.1.1, 15.1.1, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº usuarios Unidade de medida:  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.1 Emprego de ferramentas de información dixital 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Elaboración dun SIX nos municipios que non dispoñan del e ampliación do 

de Allariz CÓDIGO DO PROXECTO 8.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN  

O desenvolvemento acelerado da informática, ofrece cada día máis sistemas dixitais máis avanzados e 

sinxelos para o manexo da información alfanumérica e cartográfica. Os Sistemas de Información Xeográfica 

(SIX) son ferramentas que permiten a manipulación dos datos xeorreferenciados (espaciais) e os datos 

tabulares (alfanuméricos), facilitando a análise que apoia a toma de decisións rápida e eficiente, logrando así 

mellores resultados que os métodos tradicionais. Para os procesos a nivel municipal, de planeamento, 

avaliación e execución de proxectos, esta ferramenta resulta ser de grande utilidade sempre e cando se 

desenvolva cun deseño adecuado ás condicións dos concellos.  

Este proxecto por tanto, pretende implementar un SIX como apoio a proxectos locais e permitir o seguimento 

das actuacións tendentes ao tratamento de problemas que afectan ao desenvolvemento social, económico e 

ambiental da Reserva da Biosfera. Ademais permitirá contar con información áxil, oportuna e de fácil 

actualización para a toma de decisións e para a execución de plans, programas e proxectos.. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Avaliar a información que se desexa implementar no SIX 

 Recopilar, analizar, depurar e xestionar os datos para contar cunha base de datos viable para 

traballar co SIX 

 Deseño, creación e posta en funcionamento da ferramenta SIX. Elaboración de ferramentas de uso 

público e uso exclusivo da administración local  

 Difusión das potencialidades do SIX 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, normativa sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Economía e Industria. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

2.1.1, 2.1.2, 6.2.3, 7.1.1, 8.1.1, 8.1.2, 10.1.1, 12.2.2, 12.1.3, 15.1.1, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Economía e Industria. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de capas de SIX creadas Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.2 Fomento da participación e da colaboración 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Creación dun comité con representantes de cada Núcleo de Sostibilidade 

para o intercambio de experiencias CÓDIGO DO PROXECTO 8.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A experiencia adquirida ao longo do tempo polos concellos que forman parte dos Núcleos de Sostibilidade 

orixina una fonte de información moi valiosa que debe ser posta a disposición de todos os municipios. Para iso 

é necesario a creación dun comité con representantes de cada Núcleo para intercambiar as experiencias e 

mellorar a sostibilidade e o medio ambiente de cada concello. Así mesmo, sería interesante en algunhas 

ocasións a incorporación dentro do comité de actividades internacionais ou estatais para enriquecer o 

intercambio de experiencias. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Informar aos Núcleos de Sostibilidade sobre os obxectivos do proxecto e as actividades a 

desenvolver. 

 Selección de representantes das entidades locais e autonómicas. 

 Elaboración dun programa anual de reunións e actividades de información e difusión. 

 Realizacións de informes de conclusións e de valoración das actividades. 

 Aplicación das conclusións e experiencias extraídas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, “Convenio Aarhus” ou convenio sobre o acceso á 

información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en asuntos ambientais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Núcleos de Sostibilidade, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, outras entidades locais, expertos. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de concellos que forman parte do comité Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos pertencentes ao proxecto Núcleos de Sostibilidade Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.2 Fomento da participación e da colaboración 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciar a participación cidadá 

CÓDIGO DO PROXECTO 8.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A participación cidadá nos concellos galegos aínda segue a ser escasa, a pesar de que na maior parte dos 

plans e regulamentos europeos recomendan que a cidadanía colabore na toma de decisións municipais para 

conseguir o desenvolvemento sostible local. Por tanto, este proxecto ten por obxecto a realización dun 

programa de actividades de participación de carácter anual co fin de que este tipo de actuacións nun futuro se 

convertan nunha costume dentro da sociedade. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Definición do tipo e número de mesas de participación a desenvolver no concello. 

 Realización dun programa de actividades de participación de carácter anual no que se inclúan as 

mesas de sostibilidade e as reunións do Comité de Xestión de Núcleo.  

 Difusión do programa entre a poboación (cartas, internet, bandos municipais, teléfono, medios de 

comunicación…). 

 Procura dun local adecuado e posta en marcha das actividades de participación cidadá. 

 Difusión dos resultados conseguidos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, “Convenio Aarhus” ou convenio sobre o acceso á 

información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en asuntos ambientais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, poboación, sectores económicos, asociacións, diferentes entidades de 

carácter local. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.2.4, 8.2.1, 11.2.2, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 15.1.1, 15.1.3, 16.4.2, 16.4.1, 17.1.8, 19.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de participacións / ano Unidade de medida:  nº / ano 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.3 Facilitar o acceso á información sobre financiamento e subvencións 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Xestión informática da información sobre subvencións e fondos europeos 

CÓDIGO DO PROXECTO 8.3.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Difundir a información sobre subvencións mediante medios informáticos para facilitar o achegamento desta á 

poboación. Así conséguese un acceso, sinxelo, cómodo e sen necesidade de desprazamentos.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Creación dun apartado na páxina web do concello que informe das subvencións que existen en cada 

momento. 

 Base de datos para envíos de e-mails automáticos ás persoas que o soliciten. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e 

do comercio electrónico, Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos,  

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, poboación, sectores económicos, asociacións, diferentes entidades de 

carácter local. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.1, 15.1.1, 16.3.4, 17.1.5, 17.1.2, 17.1.3, 18.1.2, 18.2.1, 18.3.1, 18.3.2, 19.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de accesos á información sobre subvencións Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 8: XESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.3 Facilitar o acceso á información sobre financiamento e subvencións 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Procura de alternativas de financiación para infraestruturas locais (Banco 

Europeo de Inversións, modalidade de concesións) CÓDIGO DO PROXECTO 8.3.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O financiamento externo é fundamental para o desenvolvemento de proxectos por parte dun concello. O 

obxectivo é crear un grupo de traballo para buscar alternativas de financiamento entre diferentes organismos 

(Banco Europeo de Inversións, modalidade de concesións,…) e así poder levar a cabo o desenvolvemento de 

infraestruturas no municipio. Outra alternativa podería ser a creación deste grupo a través do conxunto dos 

concellos da Reserva, o que abarataría custes. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Creación dun grupo de traballo de procura de financiamento externo. 

 Procura de alternativas de financiamento para o desenvolvemento de proxectos locais. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 3.1.1, 3.1.3, 4.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 10.4.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de infraestruturas financiadas Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 9: MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS SUPERFICIAIS (RÍOS, LAGOS, FONTES…) 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.1 Control da calidade das augas superficiais 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Control dos vertidos agrícolas, industriais e urbanos 

CÓDIGO DO PROXECTO 9.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Os vertidos de augas residuais aos ríos e a outros recursos hídricos provocan alteracións nas formas de vida 

acuática tanto vexetal como animal. Polo tanto os efluentes (urbanos e industriais) deben ser depurados 

adecuadamente antes de ser liberados ao medio, para evitar modificacións negativas no ambiente. No caso 

dos vertidos agrarios, sobre todo xurros de explotacións gandeiras, deben ser almacenados axeitadamente 

para ser aplicados dunha forma controlada nos campos de cultivo. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Elaboración dun estudo dos tipos de vertido e a súa procedencia. 

 Control dos vertidos mediante a contratación de medios técnicos e humanos. 

 Realización de analíticas periódicas a diferentes zonas do concello. 

 Implantación de tratamentos de depuración de augas residuais, tanto urbanas como industriais. 

 Control da aplicación de xurros. 

 Posta en marcha de campañas de concienciación. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 10/2008, de residuos de Galicia, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural, Lei  8/2001, de protección da calidade das augas dos ríos de Galicia 

e da ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas.   

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Augas de 

Galicia). 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 11.3.1, 11.3.2, 14.1.1, 15.1.1, 16.4.2, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Augas de 

Galicia). 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de vertidos detectados Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: diminuir 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-2001.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.1 Aumento do control da xestión de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Dotar ao SIX dunha ferramenta de control de residuos (rutas, situación dos 

colectores, incidencias…) CÓDIGO DO PROXECTO 10.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Baixa Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Creación dunha capa de SIX sobre residuos na que se poida asociar unha ferramenta informática de control 

da xestión dos mesmos. Isto favorecerá a optimización na recollida do lixo mediante o deseño de rutas, a 

mellora da situación dos contedores, as incidencias producidas, a localización dos vertedoiros incontrolados e 

demais aspectos referidos a esta temática. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dun estudo para inventariar con coordenadas xeográficas os elementos relacionados con 

este tema. 

 Creación da capa de SIX sobre residuos. 

 Incluír á capa de residuos a ferramenta informática de control e xestión. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural, outra lexislación ambiental vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.2, 8.1.3, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.3.1, 10.2.1, 10.2.3, 10.3.2, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  fase do proxecto Unidade de medida: nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.1 Aumento do control da xestión de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Limpeza de puntos de vertido incontrolados 

CÓDIGO DO PROXECTO 10.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Limpeza ou selado dos vertedoiros incontrolados que se atopan en diferentes lugares dos concellos; 

realizaranse labores de mantemento para evitar a nova aparición de vertidos coa finalidade de erradicar a 

problemática. Este proxecto favorecerá a que non se produza contaminación das augas, a manter limpa a 

paisaxe ou a evitar incendios, entre outros aspectos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Localización e inventario de vertedoiros incontrolados dos municipios. 

 Limpeza, selado e recuperación da zona afectada. 

 Control e vixilancia dos puntos conflitivos para evitar a reincidencia. 

 Realizar actuacións de concienciación e sensibilización entre a poboación. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, outra lexislación ambiental 

vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 12.1.4, 
14.1.3, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de puntos de vertido incontrolado limpos / nº de puntos de vertido Unidade de medida: nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.1 Aumento do control da xestión de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Mellora da xestión do cartón no sector do comercio textil de Allariz 

CÓDIGO DO PROXECTO 10.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

-- Alta -- -- 

 

DESCRICIÓN 

A presenza de elevadas cantidades de cartón nas rúas da vila de Allariz procedentes das tendas de oulets 

ofrecen ao visitante e á poboación que alí vive unha imaxe de desorde non desexada; ante esta situación, 

preténdese mellorar a xestión do cartón establecendo un horario de depósito do mencionado material nos 

contedores. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Redacción dunha ordenanza municipal onde se regule o depósito do cartón nos contedores a partir 

dunha determinada hora do día e a súa posterior recollida por parte dos servizos municipais. 

 Aprobación da ordenanza e publicación no Boletín Oficial da provincia de Ourense. 

 Control do cumprimento de dita ordenanza. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, outra lexislación ambiental 

vixente, ordenanzas municipais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concello de Allariz 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 10.1.1, 10.1.2, 10.4.1, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concello de Allariz, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de puntos de vertido de cartón colmatados Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concello de Allariz Tendencia desexada: diminuír 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.1 Aumento do control da xestión de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Mellora da xestión dos residuos da construción e demolición 

CÓDIGO DO PROXECTO 10.1.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

-- Alta -- -- 

 

DESCRICIÓN 

Nos últimos anos, a actividade inmobiliaria que se levou a cabo nos concellos da Reserva da Biosfera, sobre 

todo en Allariz, orixinou unha considerable produción de residuos da construción e demolición, que en moitos 

casos foron mal xestionados, entre outras cousas, por falta de instalacións axeitadas para o tratamento dos 

mesmos. Para mellorar este aspecto, preténdese crear un programa de xestión de RCD comarcal que 

estableza uns procedementos de planificación e xestión deste tipo de residuos, e unhas pautas de obrigado 

cumprimento para as empresas que desenvolven unha actividade construtiva. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Elaboración dun programa de xestión de RCD comarcal onde se establezan unhas pautas para o 

tratamento dos mesmos. 

 Realización dun control das obras que teñen lugar nos concellos da Reserva da Biosfera. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, RD 105/2008, polo que se regula 

a produción e xestión dos residuos da construción e demolición. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 10.1.1, 10.1.2, 10.4.2, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  fase de redacción do plan Unidade de medida: fase 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.1 Aumento do control da xestión de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Maior control e mellora na xestión de xurros 

CÓDIGO DO PROXECTO 10.1.5 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A mala xestión dos xurros que en determinadas ocasións se producen nas explotacións gandeiras poden 

causar importantes alteracións do medio natural, debido á contaminación que producen nos mananciais e 

canles fluviais, e tamén aos malos cheiros que producen. Con este proxecto preténdese establecer un maior 

control dos mesmos e conseguir técnicas e tecnoloxías dispoñibles no mercado para unha correcta xestión 

deste residuo gandeiro. Tamén se debe aproveitar a existencia en Rairiz de Veiga dun proxecto de referencia 

“a planta de biogas a base de xurros e residuos orgánicos”.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo de estimación da cantidade de xurros que se produce nos concellos. 

 Analizar a posibilidade de creación dun proxecto a nivel comarcal para a xestión dos xurros na planta 

de biogas de Rairiz de Veiga. 

 Realización desde os Concellos dun control da aplicación na agricultura dos mencionados xurros 

mediante a creación dunha ordenanza municipal. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural, Lei  8/2001, de protección da calidade das augas dos ríos de Galicia 

e da ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas.  

ACTORES IMPLICADOS 

Explotacións gandeiras, planta de biogas de Rairiz de Veiga, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería do Medio Rural. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo. 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 10.1.1, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, planta de biogas de Rairiz de Veiga, Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de denuncias pola mala aplicación de xurros Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concello de Allariz Tendencia desexada: diminuír 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-2001.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.2 Mellora do servizo municipal de recollida de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Aumento da dotación de contedores de recollida selectiva nos núcleos 

máis rurais e implantación da mesma no concello de Rairiz de Veiga CÓDIGO DO PROXECTO 10.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A dispoñibilidade de contedores de recollida selectiva en todos os núcleos rurais da Reserva da Biosfera é 

fundamental para unha correcta xestión dos residuos e a súa vez para evitar a aparición de vertedoiros 

incontrolados nos municipios. Neste proxecto preténdese optimizar a dotación de contedores na zona rural da 

“Área de Allariz” e implementar a recollida selectiva no concello de Rairiz de Veiga. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das necesidades de contedores de recollida selectiva nas zonas do rural. 

 Dotación dun número de contedores axeitados para a correcta reciclaxe. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

10.1.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.1, 10.4.1, 10.4.3, 11.1.4, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de contedores selectivos dispoñibles no rural Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.2 Mellora do servizo municipal de recollida de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Adecuación do entorno dos puntos de recollida de lixo  

CÓDIGO DO PROXECTO 10.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A finalidade do proxecto é a adecuación do entorno onde se encontran situados os contedores das diferentes 

fraccións. Esta adecuación realizarase mediante a colocación de pantallas para mellorar a súa estética e 

fixándoos a uns ancoraxes para evitar desprazamentos por causa do vento, pendentes ou actos vandálicos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das zonas nas que se van a crear estas adecuacións. 

 Selección dos materiais a empregar. 

 Realización das labores de acondicionamento do entorno dos puntos de recollida de residuos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

10.1.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: puntos de recollida acondicionados / puntos de recollida totais Unidade de medida:  % 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.2 Mellora do servizo municipal de recollida de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Aumentar a frecuencia de recollida de lixo nos núcleos rurais  

CÓDIGO DO PROXECTO 10.2.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Medio Medio -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A habitual presenza de contedores cheos nos concellos da Reserva orixina queixas dos veciños debido aos 

malos olores e a imposibilidade de continuar depositando o lixo. Isto fai necesario unha revisión da frecuencia 

de recollida dos residuos coa finalidade de optimizala e mellorar o servizo. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dun estudo das zonas dos municipios onde se encontran deficiencias na recollida do lixo. 

 Calcular novas rutas de recollida e frecuencia que optimicen o servizo. 

 Posta en marcha das melloras realizadas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4.1, 10.4.3, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de queixas recibidas por contedores cheos Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: diminuir 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.2 Mellora do servizo municipal de recollida de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Realización nalgúns casos, ou aumento da frecuencia noutros, da recollida 

de voluminosos  CÓDIGO DO PROXECTO 10.3.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Os concellos da Bola e Allariz contan na actualidade con recollida de voluminosos, pero no caso de Rairiz de 

Veiga e Vilar de Santos non presentan dito servizo. Este último municipio dispón dun recinto destinado ao 

depósito destes residuos, pero o seu uso estase a realizar de forma inadecuada. O obxectivo do proxecto é a 

realización da recollida de voluminosos nos concellos que non se leva a cabo, e o aumento da frecuencia nos 

que xa está en marcha. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Posta en marcha dun servizo de recollida de voluminosos nos municipios que non contan con el. 

 Creación nos concellos dun servizo de solicitude de recollida mediante chamada telefónica ou e-mail. 

 Optimizar o servizo de recollida mediante as solicitudes recibidas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural, outra lexislación ambiental vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 10.1.1, 10.1.2, 10.2.3, 10.4.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: recollidas realizadas de voluminosos / mes Unidade de medida: nº / mes 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.2 Mellora do servizo municipal de recollida de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Creación dunha rede de recollida de aceites usados  

CÓDIGO DO PROXECTO 10.3.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O obxectivo deste proxecto é dotar ao municipio cunha rede de depósitos de aceite, facilitando á poboación a 

súa xestión. Con isto pretendese evitar a vertedura de aceites de cociña, tanto de uso doméstico como de 

restauración, ao medio natural. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo de alternativas de localización dos depósitos de recollida de aceites. 

 Dotar aos municipios cos mencionados depósitos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei 45/2007, para o 

desenvolvemento sostible do medio rural, outra lexislación ambiental vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 10.1.1, 10.2.1, 10.4.1, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de depósitos de aceite nos municipios Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.2 Mellora do servizo municipal de recollida de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Fomento da compostaxe de residuos orgánicos nas vivendas do medio 

rural mediante a utilización de composteiros CÓDIGO DO PROXECTO 10.3.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A utilización de composteiros para depositar os restos de residuos orgánicos nas vivendas unifamiliares do 

rural levará a unha diminución na cantidade de bolsa negra xerada; isto vai a repercutir na diminución da 

cantidade de residuos producida e nos custos de recollida. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dunha enquisa para coñecer a demanda de composteiros. 

 Adquisición dun número determinado de composteiros por parte dos Concellos. 

 Información e difusión acerca da importancia da compostaxe doméstica mediante trípticos e 

xornadas. 

 Entrega de composteiros aos cidadáns que o soliciten. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural. 

ACTORES IMPLICADOS 

Poboación, Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  nº de vivendas unifamiliares con composteiro / nº de vivendas unifamiliares 

totais 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.4 Adecuación e ampliación dos centros de xestión e tratam. de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Construción dun punto limpo para os concellos da Reserva da Biosfera 

CÓDIGO DO PROXECTO 10.4.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Os puntos limpos son recintos que teñen o obxectivo fundamental de servir aos cidadáns como centro de 

achega voluntaria para a recollida selectiva dos residuos producidos no ámbito domiciliario (papel e cartón, 

vidro, plásticos, metais, textís, residuos voluminosos… etc). A carencia deste tipo de instalacións nos 

municipios da Reserva da Biosfera fai que sexa necesaria a creación dun punto limpo comarcal que mellore a 

xestión dos residuos da poboación. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Solicitude de creación dun punto limpo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas  

 Estudo das alternativas de localización e da poboación á que vai dar servizo. 

 Redacción e licitación do proxecto 

 Execución das obras 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Normativa arquitectónica, Lei 10/2008, de residuos de 

Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.4.3, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fases de proxecto Unidade de medida: fases 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2008.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.4 Adecuación e ampliación dos centros de xestión e tratam. de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Creación dun vertedoiro de RCD comarcal 

CÓDIGO DO PROXECTO 10.4.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A construción é unha actividade que xera unha cantidade importante de residuos, que na maioría dos casos é 

difícil de xestionar. Un dos motivos é a escaseza de vertedoiros deste material próximos aos municipios da 

Reserva da Biosfera o que fai que o transporte ata o máis cercano resulte moi custoso. Ante isto, preténdese 

que se construa un vertedoiro de RCD que de servizo os municipios da Reserva. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Solicitude á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de creación dun vertedoiro de 

residuos da construción e demolición no territorio da Reserva. 

 Procura dunha localización axeitada para a súa creación. 

 Realización das labores necesarias para a posta en funcionamento. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 10/2008, de residuos de Galicia, RD 105/2008, polo 

que se regula a produción e xestión dos residuos da construción e demolición. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

7.1.4, 10.1.4, 14.1.3, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos 

europeos. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fases de proxecto Unidade de medida: fase 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2008.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 10: MELLORA DOS SISTEMAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.4 Adecuación e ampliación dos centros de xestión e tratam. de residuos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Adhesión ao programa de recollida de envases de produtos fitosanitarios  

CÓDIGO DO PROXECTO 10.4.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Medio Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A eliminación incorrecta dos envases de produtos fitosanitarios despois de ser utilizados produce 

consecuencias negativas sobre o medio ambiente . Por iso, unha vez usados, non se poden tirar, queimar nin 

enterrar, senón que deben ser retirados e tratados axeitadamente. Non concellos da Reserva da Biosfera, non 

existe ningún establecemento adherido ao programa de recollida deste tipo de envases polo que é necesario a 

adhesión dos establecementos de venta deste produtos para que os usuarios que utilizan este tipo de 

produtos poidan desprenderse do envase correctamente. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Solicitude por parte do Concello da adhesión a este programa de establecementos ou cooperativas 

agrarias que realicen a función de recollida dos envases. 

 Posta en funcionamento do servizo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 10/2008, de residuos de Galicia, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

14.13, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de establecementos adheridos Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2008.html


 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE                                                             127 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.1 Redución dos niveis de consumo de enerxía 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Implantación de medidas de aforro e eficiencia enerxética 

CÓDIGO DO PROXECTO 11.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Con este proxecto preténdese reducir o consumo enerxético e a súa vez o custe económico que se produce 

nas instalacións municipais. Para conseguir isto é preciso continuar implantando medidas de aforro e 

eficiencia enerxética como a colocación de redutores lumínicos nos cadros eléctricos, o uso de lámpadas de 

baixo consumo no alumeado público, o emprego de materiais de construción que eviten as perdas de calor 

nas edificacións municipais, a utilización de reloxos astronómicos que optimicen o acendido e apagado do 

alumeado público, entre outros. Na implantación destas medidas pódense aproveitar as subvencións que se 

ofertan sobre aforro e eficiencia enerxética. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dunha análise de onde se poden instalar os sistemas de aforro enerxético en función do 

consumo. 

 Solicitude de subvencións a organismos públicos. 

 Implantación destes sistemas nas instalacións municipais. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente, RD 47/2007, polo que se 

aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética de edificios de nova construción. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería de 

Economía e Industria (INEGA), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (IDAE). 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

3.1.1, 3.1.3, 4.2.2,  6.1.1, 10.4.1, 11.1.2, 14.1.2, 19.3.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territ. e Infraestr., Consellería de 

Economía e Industria (INEGA), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (IDAE), Fondos europeos. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: kw consumido / habitante totais Unidade de medida: kw/habitante 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: diminuir 
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LIÑA ESTRATÉXICA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.1 Redución dos niveis de consumo de enerxía 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Estudo enerxético para o cambio de lámpadas por outras de baixo 

consumo CÓDIGO DO PROXECTO 11.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O aforro e a eficiencia enerxética é un aspecto que se debe ter en conta dende os concellos á hora de levar a 

cabo un desenvolvemento sostible; xa que un menor consumo enerxético repercutirá na protección do medio 

ambiente ao mesmo tempo que supón un aforro económico. Polo tanto, realizarase un estudo coa finalidade 

de optimizar o consumo eléctrico e cambiar as lámpadas das instalacións municipais e do alumeado público 

por outras de baixo consumo. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Elaboración dun estudo enerxético onde se detecten os excesos ou defectos nas instalacións 

municipais e no alumeado público. 

 Posta en marcha das medidas necesarias para a optimización do consumo eléctrico: realización do 

cambio das lámpadas actuais por outras de baixo consumo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, RD 1890/2008, polo que se aproba o regulamento de 

eficiencia enerxética nas instalación de alumeado exterior e as súas instrucións técnicas complementarias EA-

01 e EA-07, Lei 82/1980, sobre conservación da enerxía, Normativa do sector enerxético. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territ. e Infraestrut., Consellería de 

Economía e Industria (INEGA), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (IDAE) 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

3.1.1, 3.1.3, 4.2.2, 6.1.1, 11.1.1, 14.1.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territ. e Infraestrut., Consellería de 

Economía e Industria (INEGA), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (IDAE), Fondos de Cohesión 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de lámpadas de baixo consumo/nº de lámpadas totais Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.2 Fomento do uso de enerxías renovables e menos contaminantes 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Aumento do uso de enerxías renovables en instalacións municipais 

CÓDIGO DO PROXECTO 11.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade, a protección do medio ambiente é un aspecto que preocupa á sociedade. O esgotamento das 

fontes enerxéticas tradicionais e a necesidade de explotar os recursos naturais dunha forma sostible fai que a 

tendencia sexa cara o sector das enerxías renovables. Con este proxecto preténdese o incremento no uso 

deste tipo de enerxías nas instalacións de carácter municipal, dispoñendo así dun consumo máis ecolóxico e 

dunha redución (a largo prazo) dos custes. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudar as enerxías renovables máis axeitadas para as instalacións que as poidan albergar. 

 Solicitude de subvencións a organismos públicos. 

 Implantación das enerxías renovables nas instalacións municipais. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 82/1980, sobre conservación da enerxía, lexislación 

sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería 

de Economía e Industria (INEGA), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (IDAE) 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

3.1.1, 3.1.3, 4.2.2, 6.1.1, 11.2.1, 14.1.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería 

de Economía e Industria (INEGA), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (IDAE), Fondos de Cohesión 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de instalacións con enerxías renovables / nº de instalacións totais Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.2 Fomento do uso de enerxías renovables e menos contaminantes 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Informar á poboación sobre as enerxías renovables e as axudas para a súa 

instalación CÓDIGO DO PROXECTO 11.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade, as enerxías renovables son unha alternativa para conseguir unha enerxía máis limpa e evitar 

problemas ambientais. O consumo enerxético tende cara ás enerxías renovables debido a ser estas non 

contaminantes. Con este proxecto promóvese o aumento da difusión de información sobre as mesmas e sobre 

as subvencións para a súa instalación en vivendas de uso particular ou actividades empresariais. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de campañas informativas sobre a instalación de enerxías renovables en vivendas e 

actividades empresariais.  

 Informar desde o Concello e a través da páxina web municipal sobre subvencións de enerxías 

renovables. 

 Crear un servizo de difusión por e-mail para aquela poboación ou empresas que se mostren 

interesadas en subvencións deste tipo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, “Convenio Aarhus” ou convenio sobre o acceso á 

información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en asuntos ambientais, Lei 

82/1980, sobre conservación da enerxía, lexislación sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería 

de Economía e Industria. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

14.1.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería 

de Economía e Industria, Fondos de Cohesión 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de vivendas e establecementos empresariais con enerxías 

renovables / nº de vivendas e establecementos totais 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.3 Redución do consumo de auga 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Incremento da eficiencia no uso da auga nas actividades agrarias 

CÓDIGO DO PROXECTO 11.3.1. 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A auga é fonte de vida, e máis que nunca nas actividades agrarias. Pero é tamén neste eido onde se 

consumen grandes cantidades deste recurso, principalmente na agricultura de regadío. Polo que con este 

proxecto se pretende favorecer a implantación de medidas para mellorar a eficiencia no uso da auga. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de actividades formativas destinadas aos traballadores do sector agrario para mellorar a 

eficiencia no consumo de auga. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente, Directiva 2000/60/CE do 

Parlamento Europeo e do Consello sobre política de augas. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería 

do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no  tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.1, 9.1.1, 14.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería 

do Medio Rural, Fondos de europeos 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de medidas adoptadas nas instalacións Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 11: PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.3 Redución do consumo de auga 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Incremento da eficiencia no uso da auga nas instalacións municipais 

CÓDIGO DO PROXECTO 11.3.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A instalación de sistemas de aforro integral de auga en edificios de carácter municipal evita que esta se 

desperdicie, favorecendo un menor consumo e unha redución nos custos. Entre as diferentes accións a 

desenvolver encóntranse os cambios de contadores por uns novos que permitan un maior control do gasto e 

eliminar posibles perdas, a instalación de dispositivos de aforro en grifería ou de pulsadores de dobre 

descarga en inodoros, entre outros. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudar as posibilidades de instalación de sistemas de aforro de auga nas instalacións municipais. 

 Realizar unha priorización dos sistemas a instalar segundo o nivel de necesidade. 

 Instalación destes sistemas.  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, lexislación sectorial vixente, Directiva 2000/60/CE do 

Parlamento Europeo e do Consello sobre política de augas. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.1, 3.1.1, 3.1.3, 4.2.2, 6.1.1, 14.1.1, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Fondos de 

Cohesión 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de sistemas de aforro de auga instalados Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.1 Conservación dos valores naturais da Reserva 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Restauración dunha lagoa para as aves en Vilar de Santos e Rairiz de 

Veiga CÓDIGO DO PROXECTO 12.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A existencia en tempos pasados dunha gran lagoa que abarcaba un amplo territorio da Limia, e que estivo 

considerada como unha das lagoas naturais máis grandes de Europa, aínda perdura na mente de moitos 

cidadáns da zona e tamén das persoas que tiveron a oportunidade de vela en imaxes. Parte da súa superficie 

encontrábase en Vilar de Santos e Rairiz de Veiga, e é nestes municipios nos que na actualidade existen 

pequenas lagoas de antigas areeiras que se pretenden recuperar ambiental e paisaxisticamente para servir de 

reservorio de aves acuáticas e como zonas naturais dos concellos.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Adquisición por parte dos Concellos das parcelas nas que se encontran as lagoas. 

 Realización das labores de recuperación e acondicionamento da zona. 

 Creación de observatorios de aves. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, Lei 

9/2001, de conservación da natureza,  

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos e mantemento continuo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 12.2.2, 15.1.1, 19.1.2, 19.2.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: km
2
 de lagoa recuperada Unidade de medida: km 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.1 Conservación dos valores naturais da Reserva 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Limpeza dos camiños 

CÓDIGO DO PROXECTO 12.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O número de quilómetros de estradas e camiños rurais cos que contan os municipios da Reserva da Biosfera 

é moi elevado, e a presenza de maleza nas cunetas fai que na maioría dos casos estean invadidos os laterais 

da calzada. Entón, é preciso que se realice un plan de limpeza mediante o cal se acondicionen as cunetas dos 

mencionados camiños para permitir a correcta circulación dos vehículos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Adquisición por parte dos concellos da Reserva da Biosfera dun tractor con desbrozadora de brazo 

hidráulico. 

 Realización dun plan de limpeza dos camiños dando prioridade de actuación aos máis transitados. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación ambiental vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e mantemento continuo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.4.1, 6.2.2, 6.2.3, 8.1.3, 15.1.1, 16.3.6, 17.1.2, 19.2.2, 19.2.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: km de cunetas limpadas / km cunetas con presenza de maleza Unidade de medida: km 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE                                                             135 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.1 Conservación dos valores naturais da Reserva 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Recuperación do contorno das canteiras 

CÓDIGO DO PROXECTO 12.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A explotación de canteiras nun territorio vai a repercutir favorablemente na economía dun municipio, pero ao 

mesmo tempo trae consigo aspectos negativos na paisaxe debido a forte intervención que se produce na 

mesma. Para intentar contrarrestar este efecto na medida do posible, preténdese levar a cabo a recuperación 

do contorno das canteiras dos municipios mediante o seu acondicionamento con criterios paisaxísticos e 

ambientais, intentando volver a integrar ese espazo na paisaxe e procurando diminuír o impacto ambiental 

causado pola súa explotación. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Elaboración dun plan de recuperación do contorno das canteiras. 

 Realización das labores de recuperación priorizando aquelas zonas que se encontren en peor estado 

ou con características ambientais e paisaxísticas elevadas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, Lei 

9/2001, de conservación da natureza, lexislación ambiental vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos e mantemento continuo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.1.2, 6.2.3, 15.1.1, 19.2.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: m
2 
 de canteira recuperada Unidade de medida: fases 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.1 Conservación dos valores naturais da Reserva 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Limpeza das marxes dos ríos e corredoiras 

CÓDIGO DO PROXECTO 12.1.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade gran parte dos marxes de ríos e corredoiras encóntranse ocupados por maleza. Para que a 

poboación poida disfrutar de sendas e itinerarios verdes o carón dos cursos fluviais e da practica de deportes 

neste ámbito e necesario o desbroce e a limpeza dos mesmos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo de prioridade de marxes de ríos a limpar. 

 Realización das labores de desbroce e limpeza destas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 5/2006, para a protección, a conservación e a mellora 

dos ríos galegos, Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia, Lei 7/2008 de Protección da paisaxe de 

Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 

Confederación hidrográfica Miño – Sil. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e mantemento continuo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 8.1.3, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.3, 10.3.1, 10.4.1, 10.4.2, 14.1.3, 15.1.1, 16.4.2, 

19.2.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: m
2
 limpados / m

2
 totais sen limpar Unidade de medida: % 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-2006.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.2 Promoción e potenciación dos espazos naturais 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Aumento da superficie dos concellos integrada na Rede Natura 

CÓDIGO DO PROXECTO 12.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Media 

 

DESCRICIÓN 

Con este proxecto preténdese incorporar á Rede Natura 2000 novas áreas de superficie dos municipios que 

presentan un valor ecolóxico elevado, para favorecer a conservación e preservación de hábitats naturais e da 

biodiversidade do territorio. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Identificación de áreas de especial interese natural que poden ser incluídas na Rede Natura 2000. 

 Realizar unha petición á Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea para a inclusión 

destas zonas a mencionada Rede. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Directiva 92/43CEE de 1992 relativa á conservación dos 

hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, Natura 2000,  Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, 

Lei 9/2001, de conservación da natureza de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Dirección Xeral 

de Medio Ambiente da Comisión Europea. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos e mantemento continuo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.1.2, 6.2.3, 7.1.1, 12.2.2, 15.1.1, 16.3.4, 19.2.2, 19.2.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  superficie de solo integrada na Rede Natura 2000 Unidade de medida: ha 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera, Consell. Medio Amb., T. e Infr. Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.2 Promoción e potenciación dos espazos naturais 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Promoción da Reserva da Biosfera “Área de Allariz” 

CÓDIGO DO PROXECTO 12.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Utilización da importancia que supón pertencer a un territorio contemplado pola UNESCO como Reserva da 

Biosfera para potenciar a promoción turística e dar a coñecer aos municipios no exterior. Ademais, tamén se 

debe aproveitar esta designación para a realización de proxectos conxuntos entre concellos que a conforman. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Creación de folletos turísticos en base á Reserva da Biosfera nos que se contemplen os concellos. 

 Distribuír os folletos nas oficinas de turismo municipais e de capital de provincia.  

 Aumentar a realización de proxectos conxuntos entre os municipios que forman parte da Reserva da 

Biosfera. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Marco estatuario de la red mundial de Reservas de la 

Biosfera, Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, Lei 9/2001, de conservación da natureza de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería de 

Cultura e Turismo, UNESCO 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo. 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.2.2, 7.1.1, 8.1.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.2.1, 12.1.3, 15.1.1, 16.3.4, 17.1.3, 19.1.2, 19.2.2, 19.2.3, 

19.3.1, 19.3.3, 19.3.2, 19.3.4, 19.3.5, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería de 

Cultura e Turismo, UNESCO, Fondos europeos 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de campañas de promoción Unidade de medida: nº 

Fonte de datos:  Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 12: PRESERVACIÓN E RECUPERACIÓN DOS VALORES NATURAIS DA ZONA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.2 Promoción e potenciación dos espazos naturais 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Promoción do LIC Veiga de Ponteliñares en Rairiz de Veiga 

CÓDIGO DO PROXECTO 12.2.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

-- -- -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

As veigas aluviais son encharcamentos temporais ao lado do río Limia, que no pasado pertenceron a antiga 

lagoa de Antela. A diversidade faunística, sobre todo de aves acuáticas, son algunhas das particularidades e 

atractivos deste LIC Veiga de Ponteliñares. Ante isto, preténdese que con este proxecto se difunda e 

promocione a existencia dun espazo natural protexido dentro do municipio de Rairiz de Veiga, o cal conta cun 

elevado valor ecolóxico e onde se pode desfrutar da natureza.   

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Promoción turística do LIC nas oficinas de turismo da comarca e en medios visuais (folletos, 

anuncios...). 

 Incluír e promocionar en páxinas web de turismo provincial a existencia dun espazo natural protexido 

en Rairiz de Veiga. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Directiva 92/43CEE de 1992 relativa á conservación dos 

hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, Natura 2000,  Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, 

Lei 9/2001, de conservación da natureza de Galicia, Lei 14/2008, de turismo de Galicia, Lei 10/2004, de 

modificación da Lei 9/1997, de ordenación e promoción do turismo en Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concello de Rairiz de Veiga, Consellería de Medio Ambiente, Territ. e Infraestr., Consell. de Cultura e Turismo, 

Deputación de Ourense. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.2.3, 8.1.3, 15.1.1, 19.2.2, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3, 19.3.5, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería de 

Cultura e Turismo, Deputación de Ourense, Fondos europeos. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de campañas publicitarias realizadas Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concello de Rairiz de Veiga Tendencia desexada: aumentar 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l14-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 13: CONTROL DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA E ATMOSFÉRICA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 13.1 Control e seguimento de ruídos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Creación dunha ordenanza municipal que limite a emisión de ruídos 

CÓDIGO DO PROXECTO 13.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Baixa Media -- -- 

 

DESCRICIÓN  

Elaboración por parte dos concellos da Reserva dunha ordenanza municipal relacionada coa emisión de 

ruídos e vibracións, onde se regulen os niveles sonoros que se poden emitir nas actividades realizadas na vía 

pública, nos vehículos a motor, na convivencia diaria do cidadán, etc, evitando a contaminación acústica e 

mellorando a calidade de vida dos seus habitantes.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Elaboración e aprobación da ordenanza. 

 Publicación no Boletín Oficial da provincia. 

 Control do cumprimento de dita ordenanza.   

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 7/1997, de protección contra a contaminación 

acústica, RD 1367/2007, polo que se desenvolve a Lei 37/2003 do ruído, no referente a zonificación acústica, 

obxectivos de calidade e emisións acústicas, RD 1513/2005, polo que se desenvolve a Lei 37/2003 do ruído, 

no referente a avaliación e xestión do ruído ambiental.  

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

2.1.1, 7.1.1, 13.1.2, 15.1.1, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador:  fase de redacción Unidade de medida:  fase 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-1997.html
http://www.ruidos.org/Normas/RD_1367_2007.html
http://www.ruidos.org/Normas/RD_1367_2007.html
http://www.ruidos.org/Normas/RD_1513_2005.html
http://www.ruidos.org/Normas/RD_1513_2005.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 13: CONTROL DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA E ATMOSFÉRICA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 13.1 Control e seguimento de ruídos 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Dotar á Reserva de recursos técnicos e humanos para o control de ruídos 

e vibracións CÓDIGO DO PROXECTO 13.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Baixa Baixa -- -- 

 

DESCRICIÓN 

Coa creación da ordenanza municipal sobre ruídos e vibracións, é preciso dotar aos municipios con recursos 

técnicos e humanos para poder facer controis periódicos da contaminación acústica que se poida producir. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudar as necesidades de instrumentos técnicos e humanos que precisan os municipios que 

conforman a Reserva. 

 Adquisición dos instrumentos de medición de ruídos e vibracións. 

 Realización dos controis periódicos nos concellos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 7/1997, de protección contra a contaminación 

acústica, RD 1367/2007, polo que se desenvolve a Lei 37/2003 do ruído, no referente a zonificación acústica, 

obxectivos de calidade e emisións acústicas, RD 1513/2005, polo que se desenvolve a Lei 37/2003 do ruído, 

no referente a avaliación e xestión do ruído ambiental.  

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

13.1.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de recursos técnicos e humanos Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-1997.html
http://www.ruidos.org/Normas/RD_1367_2007.html
http://www.ruidos.org/Normas/RD_1367_2007.html
http://www.ruidos.org/Normas/RD_1513_2005.html
http://www.ruidos.org/Normas/RD_1513_2005.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 13: CONTROL DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA E ATMOSFÉRICA 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 13.2 Control da contaminación atmosférica 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Regulación para o control dos cheiros dos xurros e as granxas de polos 

CÓDIGO DO PROXECTO 13.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

No sector primario da Área de Allariz predominan a gandería vacún e porcina, e existen tamén varias 

explotacións avícolas de gran importancia na zona. En moitas ocasións, a aplicación dos xurros ou dos 

abonos avícolas nas parcelas produce malos cheiros que son molestos para a poboación. Para evitar que isto 

se produza, é preciso elaborar unha ordenanza municipal onde se regule a aplicación destes fertilizantes nos 

campos de cultivo. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Redacción dunha ordenanza municipal que regule a aplicación dos xurros nas parcelas. 

 Aprobación da ordenanza por parte dos Concellos. 

 Difusión da mesma para dala a coñecer entre a poboación. 

 Creación de folletos explicativos onde se explique en que condicións ambientais, cando e como 

aplicar os xurros para evitar os malos cheiros. 

 Aplicación e control da ordenanza. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 8/2002, de protección do ambiente atmosférico de 

Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e mantemento continuo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

7.1.1, 16.4.2, 15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fase de redacción da ordenanza Unidade de medida: fase 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-2002.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 14: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 14.1 Formación Ambiental 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Campañas de sensibilización ambiental en consumo e calidade de auga 

CÓDIGO DO PROXECTO 14.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A auga é un ben público que debe ser preservado para impedir a escaseza deste recurso nalgún momento. 

Para isto é necesario concienciar á poboación realizando campañas de sensibilización ambiental co obxectivo 

da redución do consumo de auga, do seu mellor aproveitamento e reutilización, e das consecuencias que 

conleva a súa contaminación. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de actividades formativas e de sensibilización ambiental sobre a auga e a súa 

importancia (xornadas, charlas, talleres, foros…). 

 Realización de actividades de difusión. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei  45/2007  para o desenvolvemento sostible do medio 

rural, “Convenio Aarhus” ou convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de 

decisións e o acceso á xustiza en asuntos ambientais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 9.1.1, 11.3.1, 11.3.2, 8.2.2, 15.1.1, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de campañas realizadas Unidade de medida: nº campañas 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 14: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 14.1 Formación Ambiental 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Campañas ambientais para facer un uso racional da enerxía e implantación 

de enerxías renovables CÓDIGO DO PROXECTO 14.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A finalidade do proxecto é a realización de campañas de concienciación da poboación sobre o problema que 

supón no medio ambiente o consumo abusivo de enerxías e recursos non renovables. Tamén se pretende 

informar sobre os beneficios da implantación de enerxías renovables en vivendas particulares ou en 

instalacións de carácter municipal, ademais de cómo se poden implantar, tipos de enerxías que existen 

actualmente no mercado, as subvencións existentes, os custes de implantación e o aforro que poden supoñer 

a longo prazo. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de charlas sobre as enerxías alternativas que existen e cara onde se debe avanzar. 

 Realización de exposicións onde se mostren as posibles consecuencias do consumo abusivo de 

enerxía, as posibles alternativas,... 

 Realizar actividades de difusión. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Decreto 242/2008 polo que se regula o aproveitamento 

da enerxía eólica en Galicia, Decreto 149/2008 polo que se regula o procedemento de autorización das 

instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir da valorización enerxética da biomasa forestal primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia, Lei  45/2007  para o desenvolvemento sostible do medio rural, 

“Convenio Aarhus” ou convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións 

e o acceso á xustiza en asuntos ambientais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.3.1, 1.3.2, 8.2.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 15.1.1, 16.4.2, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de campañas realizadas Unidade de medida: nº campañas 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 14: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 14.1 Formación Ambiental 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Campañas para fomentar a reciclaxe e a correcta xestión dos residuos 

CÓDIGO DO PROXECTO 14.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Unha correcta reciclaxe do lixo desde o ámbito domiciliario favorece a xestión dos residuos e ao mesmo 

tempo á conservación do medio ambiente. Para isto, débese sensibilizar a poboación mediante campañas de 

fomento da reciclaxe e da correcta xestión dos residuos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de charlas e exposicións sobre a xestión das diferentes fraccións de residuos e a 

problemática dos vertidos incontrolados. 

 Creación de produtos de marketing para entregar nas charlas ou exposicións. 

 Editar trípticos explicativos da correcta reciclaxe e a funcionalidade dos puntos limpos e os puntos de 

provisión de plásticos agrícolas nun concello. 

 Creación dun apartado informativo na web municipal referido a reciclaxe e a correcta xestión dos 

residuos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 10/2008 de residuos, Lei  45/2007  para o 

desenvolvemento sostible do medio rural, “Convenio Aarhus” ou convenio sobre o acceso á información, a 

participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en asuntos ambientais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4.1, 10.4.2, 15.1.1, 

16.4.2, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de campañas realizadas Unidade de medida: nº campañas 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 15: POTENCIACIÓN DO DESENVOLVEMENTO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 15.1 Potenciación do desenvolvemento local 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Elaboración dun plan de desenvolvemento rural dos concellos vinculados 

á Reserva CÓDIGO DO PROXECTO 15.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Media 

 

DESCRICIÓN 

Resulta necesario para potenciar o desenvolvemento da Reserva, tanto a nivel ambiental como 

socioeconómico, a elaboración dun Plan de Desenvolvemento do Rural, no que se implementen todas aquelas 

medidas e actuacións que se deberían levar a cabo. A elaboración da Axenda 21 e un paso mais na 

desenvolvemento deste proxecto e na mellora dos concellos participantes.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudar as necesidades do Rural 

 Plasmar nun documento as necesidades e as posibles actuacións 

 Executar as actuacións desenvolvidas no Plan 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 1/2002, reguladora do dereito de asociación, Lei 

5/1998, de cooperativas de Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións, asociacións, Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

TODOS LOS PROYECTOS 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, asociacións, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de medidas do Plan executadas Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: asociacións e concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1998.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 15: POTENCIACIÓN DO DESENVOLVEMENTO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 15.1 Potenciación do desenvolvemento local 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Modernización do sector primario mediante a potenciación das TIC 

CÓDIGO DO PROXECTO 15.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Media 

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade, as tecnoloxías da información e comunicación (TIC) son fundamentais para moitas actividades 

da vida cotiá e da vida empresarial. Con este proxecto preténdese potenciar a introdución nas explotacións 

agrarias deste tipo de ferramentas co obxectivo de favorecer á mellora da xestión e dos procesos produtivos  

das mesmas. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Informar sobre as subvencións para a adquisición de equipos informativos nas explotacións. 

 Realización de cursos de introdución ás novas tecnoloxías e específicos para o sector primario. 

 Concienciar sobre a importancia do uso das TIC para o desenvolvemento da actividade primaria. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións, asociacións, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, 

Consellería de Economía e Industria. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1,, 8.3.1, 15.1.1, 16.4.2, 16.4.3, 16.4.4, 16.4.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, asociacións, concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, 

Consellería de Economía e Industria, Fondos Europeos 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de propietarios de explotación que utiliza TIC Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: asociacións agrarias e concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 15: POTENCIACIÓN DO DESENVOLVEMENTO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 15.1 Potenciación do desenvolvemento local 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Fomento da utilización de maquinaria en réxime asociativo 

CÓDIGO DO PROXECTO 15.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A utilización de maquinaria en réxime asociativo favorece a mellora da rendibilidade das explotacións debido a 

dispoñer dun maior número de recursos e dun menor custe de adquisición e mantemento. Débese por tanto 

informar e concienciar aos propietarios de explotacións dos beneficios económicos que lle supón incorporarse 

a este tipo de iniciativas. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Informar e asesorar desde asociacións ou concellos sobre os beneficios do réxime asociativo 

mediante charlas, exemplos de experiencias ou por medio dunha oficina de información agraria. 

 Visita a explotacións de referencia en réxime asociativo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 1/2002, reguladora do dereito de asociación, Lei 

5/1998, de cooperativas de Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións, asociacións, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuación no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 15.1.1, 15.1.2, 16.2.2, 16.4.3, 16.4.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, asociacións, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de explotacións en réxime asociativo Unidade de medida: nº  

Fonte de datos: asociacións e concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1998.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.1 Aumento da dispoñibilidade de terras para explotar 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Promoción da realización da concentración parcelaria de terreos agrícolas 

e forestais CÓDIGO DO PROXECTO 16.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta -- -- 

 

DESCRICIÓN 

O minifundismo é unha das características do territorio galego que dificulta o traballo das terras e a súa vez 

impide obter uns beneficios satisfactorios para os agricultores. Para mellorar a rendibilidade económica, tanto 

agrícola como forestal, debe promoverse desde os concellos a realización da concentración parcelaria. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de campañas e charlas de concienciación orientadas aos propietarios das parcelas, coa 

finalidade de dar a coñecer os beneficios económicos da concentración. 

 Asesorar dende o Concello sobre os trámites burocráticos necesarios para solicitar a concentración 

parcelaria.  

 Creación dun apartado na web do concello onde informar dos acontecementos da concentración 

parcelaria e o seu estado actual. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lei 12/2001, de modificación da lei da concentración 

parcelaria de Galicia, Lei 10/1995, de ordenación do territorio, Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de parcelas, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

7.1.1, 8.1.3, 15.1.1, 16.1.2, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.7, 17.1.9, 16.4.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fases de realización Unidade de medida: fases 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.1 Aumento da dispoñibilidade de terras para explotar 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciar a introdución de fincas no Bantegal (Banco de Terras de Galicia) 

CÓDIGO DO PROXECTO 16.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- -- 

 

DESCRICIÓN 

O desenvolvemento da actividade agraria ten que vir acompañado dun aumento da rendibilidade do sector; 

para elo é fundamental eliminar progresivamente o minifundismo aumentando a superficie media das parcelas. 

A posta en aluguer de fincas abandonadas facilita a ampliación da base territorial das explotacións que o 

precisen a través da mobilización das terras agrarias. Con este proxecto intentarase sensibilizar a poboación 

sobre a importancia de crear un mercado de aluguer de fincas, xa que pode ser un instrumento importante 

para impulsar o medio rural. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Solicitude de información á Xunta de Galicia sobre o Bantegal (Banco de Terras). 

 Organización de reunións con propietarios das parcelas e con empresarios agrarios para informar 

sobre as vantaxes do Bantegal. 

 Asesoramento dende o Concello sobre os trámites burocráticos a seguir para formar parte do 

Bantegal.  

 Publicitar no Concello os terreos que se atopan adheridos ao Bantegal. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 7/2007, de medidas administrativas e tributarias para 

a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Banco de Terras de Galicia (Consellería do Medio Rural), cooperativas 

agrarias, propietarios de explotacións, propietarios de parcelas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 16.1.1, 16.4.3, 16.4.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Banco de Terras de Galicia (Consellería do Medio Rural). 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de parcelas adheridas ao Banco de Terras de Galicia Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Banco de Terras de Galicia (Consellería do Medio Rural) Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.2 Mellora da estabilidade económica do sector agrogandeiro 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Mellora da eficiencia das explotacións agrarias a través da transformación 

e a venta in situ CÓDIGO DO PROXECTO 16.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O paso dos produtos agrarios por varios intermediarios antes de chegar o consumidor final incrementa 

considerablemente o prezo do produto sen que este beneficio repercuta nas explotacións agrarias. Ante esta 

situación promovese a transformación dos produtos e a súa venda in situ, desta maneira os prezo dos 

produtos non se incrementa tanto e os beneficios queden nas mans das explotacións.   

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Informar sobre subvencións que se ofrecen a empresas que transforman e venden o produto na 

mesma explotación. 

 Transformación dos produtos agrarios nas cooperativas ou explotacións. 

 Potenciar a comercialización buscando liñas de mercado (crear tendas na propia explotación ou 

cooperativa, …). 

 Publicitar e difundir as actividades de transformación e venta dos produtos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, lei 19/1982, sobre contratación de produtos agrarios. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, asociacións e propietarios de explotacións 

agrarias. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 15.1.1, 16.3.5, 16.4.4 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, asociacións e propietarios de explotacións 

agrarias. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de explotacións con procesos de transformación in situ Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: asociacións agrarias Tendencia desexada: aumentar 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-19-1982-contratacion-productos-agrarios/
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.2 Mellora da estabilidade económica do sector agrogandeiro 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Potenciación do asociacionismo para aumentar a rendibilidade e a 

situación laboral do sector CÓDIGO DO PROXECTO 16.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A finalidade do proxecto é potenciar o asociacionismo no sector agrario para favorecer a mellora da 

rendibilidade das explotacións, debido a varios factores como por exemplo a diminución dos custes de compra 

de maquinaria e inputs, o aumento do valor engadido dos produtos, a posibilidade de mellorar o horario laboral 

dos agricultores (rotación na fin de semana), ou o aumento das posibilidades de obter subvencións ou 

axudas…entre outros. Todo isto, redúcese na mellora da rendibilidade do sector. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Informar e asesorar desde asociacións ou concellos sobre os beneficios do réxime asociativo 

mediante charlas, exemplos de experiencias ou por medio dunha oficina comarcal de información 

agraria. 

 Informar desde os Concellos sobre subvencións para a creación de cooperativas agrarias e axudar 

en trámites burocráticos. 

 Visitas a lugares con experiencias similares. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 1/2002, reguladora do dereito de asociación, Lei 

5/1998, de cooperativas de Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, asociacións e propietarios de explotacións 

agrarias. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 15.1.1, 15.1.3, 16.1.1, 16.1.2, 16.2.1, 16.4.3, 16.4.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, asociacións e propietarios de explotacións 

agrarias. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de explotacións asociadas Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: asociacións agrarias Tendencia desexada: aumentar 

http://www.asociaciones.org/cm/Guia/Anexos/Legislac/lo1-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1998.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.3  Aumento da rendibilidade e imaxe do produto 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciación da vaca da Limia 

CÓDIGO DO PROXECTO 16.3.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O mantemento das especies autóctonas supón unha labor esencial na xestión do territorio, constituíndo unha 

peza clave na conservación da flora e fauna e dos ecosistemas máis valiosos dunha zona. Este proxecto 

pretende potenciar a especie autóctona galega vaca da Limia para favorecer a súa conservación e a súa vez 

para obter unha rendibilidade económica. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dunha campaña que potencie a vaca de raza autóctona Limiá entre os propietarios de 

explotacións agrarias e que explique pondo de manifesto as características positivas da mesma. 

 Creación de axudas destinadas a fomentar a compra de vacas desta raza coa finalidade de aumentar 

a súa cantidade nas explotacións. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Orde do 27 de setembro do 2000 pola que se aproba a 

regulamentación específica do Libro Xenealóxico da raza bovina Limiá, Regulamento (CEE) 2078/92  do 

Consello polo que se provisionaba unha axuda económica ás iniciativas nos estados membros a favor da 

crianza e mantemento de animais de razas locais en perigo de extinción. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións, asociación agrarias, Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio 

Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 16.3.4, 16.4.4, 16.3.4, 16.4.1, 18.2.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, Asociacións agrarias, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio 

Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de vacas da raza autóctona Limiá Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.3  Aumento da rendibilidade e imaxe do produto 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Introdución do cabalo galego 

CÓDIGO DO PROXECTO 16.3.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

En Galicia existe unha raza equina autóctona, o cabalo de pura raza galega, actualmente en perigo de 

extinción e polo tanto de protección especial, tal e como figura no Real decreto 1682/1977. Por ser unha raza 

en perigo de extinción, polo seu actual sistema de cría e pola súa especial vinculación ó pobo galego, resulta 

de gran interese genético, social, cultural, ambiental e económico para Galicia. Por todo isto os comuneiros e 

gandeiros da Reserva pretenden introducir nos seus montes o Cabalo Galego. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudio das necesidades do Cabalo Galego 

 Medidas de adecuación do monte para a súa introdución  

 Introdución do cabalo galego nos montes da Reserva 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Orde do 4 abril do 2001 pola que se aproba a 

regulamentación específica do Libro Xenealóxico do cabalo de pura raza galega, Regulamento (CEE) 2078/92  

do Consello polo que se provisionaba unha axuda económica ás iniciativas nos estados membros a favor da 

crianza e mantemento de animais de razas locais en perigo de extinción. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións, asociación agrarias, Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio 

Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 15.1.2, 16.3.4, 16.4.4, 16.4.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, Asociacións agrarias, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio 

Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de cabalos desta raza nos municipios  Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.3  Aumento da rendibilidade e imaxe do produto 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciación do sector da castaña 

CÓDIGO DO PROXECTO 16.3.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O obxectivo e potenciar e dar a coñecer un produto típico do interior de Galicia como é a castaña. Preténdese 

revalorizar este alimento dentro da gastronomía. Na actualidade, a castaña está amparada baixo un indicativo 

de calidade como é a “indicación xeográfica protexida”, o que mellora a súa imaxe no mercado. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Posta en marcha de campañas publicitarias promocionando o produto (televisión, notas de prensa,…) 

 Creación dunha páxina web na que se desenvolvan temas relacionados co mundo da castaña. 

 Realización dunha festa gastronómica onde degustar o produto e as súas variantes culinarias. 

 Participación en feiras do sector alimentario, tanto a nivel local como nacional. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 2/2005, de promoción e defensa da calidade 

alimentaria galega, lexislación sectorial vixente 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións, asociacións de produtores, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do 

Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 16.3.4, 16.4.2, 16.4.3, 16.4.4, 16.4.1, 17.1.2, 17.1.5, 17.1.8, 17.1.9, 17.1.10, 18.2.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, Asociacións de produtores, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do 

Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de campañas, eventos ou feiras nas que se participa Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.3  Aumento da rendibilidade e imaxe do produto 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Aumento da promoción dos produtos da Reserva mediante a creación de 

distintivos de calidade CÓDIGO DO PROXECTO 16.3.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Os produtos agrogandeiros da Reserva teñen unha gran calidade que se debería por de manifesto mediante 

un distintivo de calidade que os diferencie dos produtos de outros lugares. Ademais deberíanse promocionar 

estes produtos para incrementar as súas vendas e así melloras a rendibilidade do sector. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo dos requisitos e parámetros que se necesita cumprir para poder crear un distintivo de 
calidade. 

 Elaborar un selo de calidade cun nome identificativo da zona e do produto.  

 Realizar unha petición á administración competente para formalizar o selo de calidade. 

 Poñer en marcha campañas publicitarias (notas de prensa, televisión, carteis...). 

 Asistir a feiras do sector para dar a coñecer o produto e o selo de calidade. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 2/2005, de promoción e defensa da calidade 

alimentaria galega, lexislación sectorial vixente 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións, asociacións de produtores, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do 

Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 15.1.1, 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3, 16.4.3, 16.4.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, Asociacións de produtores, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do 

Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº distintivos de calidade creados Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera e cooperativas agrarias Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.3  Aumento da rendibilidade e imaxe do produto 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Estudo de mercado sobre a demanda de produtos na Reserva 

CÓDIGO DO PROXECTO 16.3.5 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A finalidade do proxecto é a realización dun estudo de mercado baseado na demanda de produtos que existe 

entre a poboación da Reserva. Isto permitiría ao sector primario orientar as súas producións cara esa 

dirección co obxectivo de podelas vender na zona e mellorar a súa rendibilidade. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dun estudo de mercado sobre a demanda de produtos da poboación nos Concellos da 
Reserva da Biosfera. 

 Obtención de conclusións para orientar as futuras producións cara ese mercado. 

 Difusión dos resultados entre as asociacións agrarias e o sector primario da zona. 

 Plantación dos produtos demandados. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 2/2005, de promoción e defensa da calidade 

alimentaria galega, lexislación sectorial vixente 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións, asociacións de produtores, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do 

Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, Asociacións de produtores, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do 

Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fase de estudo Unidade de medida:  fase 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera e cooperativas agrarias Tendencia desexada: finalizar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.3  Aumento da rendibilidade e imaxe do produto 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Creación de axudas para a limpeza das parcelas 

CÓDIGO DO PROXECTO 16.3.6 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O abandono que se produce no rural é cada día máis patente, traendo como consecuencia parcelas agrícolas 

e forestais desatentendidas que co paso dos anos xeran unha gran cantidade de maleza. Esta circunstancia 

pode propiciar a fácil aparición de incendios e propagación dos lumes, co conseguinte impacto ambiental e 

paisaxístico producido. Ante isto, preténdese crear axudas para a limpeza das parcelas evitando o abandono 

xeral das mesmas.    

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Creación de axudas para a limpeza das parcelas. 

 Difusión mediante medios dixitais e anuncios informativos da existencia destas axudas entre a 

poboación. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, ordenanzas municipais, Lei 3/2007 de prevención e 

defensa contra os incendios forestais de Galicia, normativa sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de parcelas, Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 16.1.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de parcelas limpadas Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l3-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l3-2007.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.4  Aumento da formación e da información 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Dar información e asesoramento sobre lexislación, subvencións, 

asociacionismo, etc. CÓDIGO DO PROXECTO 16.4.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Media 

 

DESCRICIÓN 

A falta de información é un dos principais atrancos cos que conta a poboación para favorecer e mellorar a súa 

vida diaria ou a súa situación laboral. Ante isto, preténdese crear un departamento a nivel da Reserva que 

facilite información e asesoramento sobre lexislación, subvencións, asociacionismo, creación de 

empresas…etc, aos cidadáns que o demanden.   

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Buscar unha localización para instalar o departamento de información e asesoramento.  

 Creación do mencionado departamento. 

 Difusión mediante as webs municipais ou mediante carteis informativos da existencia deste servizo 

municipal. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, lexislación sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 15.1.1, 15.1.3, 15.1.2, 16.1.1, 16.1.2, 16.2.2, 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3, 16.3.4, 16.3.6, 16.4.4 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de persoas atendidas Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.4  Aumento da formación e da información 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Realización de campañas comarcais de concienciación sobre boas 

prácticas agrogandeiras CÓDIGO DO PROXECTO 16.4.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Levaranse a cabo campañas de concienciación cidadá destinadas á poboación que traballa no sector agrario, 

especialmente aos propietarios deste tipo de explotacións, nas que se explique a importancia para o medio 

ambiente da realización de boas prácticas agrogandeiras (uso e manexo da auga, fertilizantes a utilizar, uso 

dos agroquímicos…). 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de charlas explicativas sobre a importancia das boas prácticas agrogandeiras. 

 Realización de exposicións nas que se mostren as posibles consecuencias da non levar a cabo as 

mencionadas boas prácticas gandeiras. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Política Agraria Común (PAC), Lei 1/1995, de protección 

ambiental de Galicia, lexislación ambiental e agraria vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de explotacións agrarias, cooperativas, asociacións, concellos da Reserva da Biosfera e 

Consellería do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

3 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

10.1.5, 11.1.1, 11.3.1, 14.1.1, 14.1.2, 13.2.1, 14.1.3, 15.1.1, 15.1.2, 16.4.1, 16.4.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Propietarios de explotacións, Asociacións de produtores, concellos da Reserva da Biosfera e Consellería do 

Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de asistentes a campañas realizadas Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera, asociacións agrarias Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l1-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l1-1995.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.4  Aumento da formación e da información 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Intercambio de experiencias con zonas innovadoras en proxectos de 

dinamización do rural CÓDIGO DO PROXECTO 16.4.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A experiencia adquirida por concellos que levaron a cabo proxectos innovadores de dinamización do rural ten 

unha elevada importancia para outros municipios que desexan por en marcha este tipo de iniciativas. Por este 

motivo, preténdese que con este proxecto se realicen actividades nas que se intercambien experiencias e 

faciliten información que melloren o desenvolvemento de novos proxectos dinamizadores do rural. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Procura de información acerca de concellos que desenvolveron proxectos dinamizadores con 

resultados positivos. 

 Posta en contacto cos concellos e entidades que realizaron proxectos deste tipo. 

 Realización de mesas e foros nos que tamén se expliquen as experiencias levadas a cabo, e nas que 

participen axentes representativos dos sectores locais e expertos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 12/2008, pola que se modifica a lei 7/1996 de 

desenvolvemento comarcal e a lei 5/2000 de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, e se 

racionalizan os instrumentos de xestión comarcal e desenvolvemento rural. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, concellos implicados en proxectos de dinamización rural, Consellería do 

Medio Rural, cooperativas e propietarios de explotacións agrarias. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 15.1.1, 16.4.1, 16.4.4, 17.1.9 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, asociacións, explotacións agrarias, fondos 

europeos. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de actividades realizadas Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: asociacións agrarias, cooperativas e concellos da Reserva da Biosf. Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 16: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AGROGANDEIRO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 16.4  Aumento da formación e da información 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Información e potenciación de novas producións (agricultura ecolóxica 

integrada, explotacións con trazabilidae,…) CÓDIGO DO PROXECTO 16.4.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A tendencia da poboación por preocuparse por unha alimentación saudable fai que as novas producións que 

demostran unha alta calidade adquiran un novo e importante mercado. O obxectivo deste proxecto é informar 

e dar a coñecer ao agricultor e gandeiro a existencia destas novas producións que poden ser máis rendibles 

para as súas explotacións. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de charlas e conferencias destinadas ao sector agrario onde se informe das vantaxes 

destas novas producións, estado actual do mercado, técnicas de produción, requisitos técnicos e 

legais (…). 

 Desde o Concello, informar sobre estas producións. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, lei 19/1982, sobre contratación de produtos agrarios, Lei 

2/2005, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega, RD 1201/2002, polo que se regula a 

produción integrada de produtos. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Oficina comarcal agraria, Consellería do Medio Rural, cooperativas e 

propietarios de explotacións agrarias, Consello regulador de agricultura ecolóxica de Galicia (CRAEGA). 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 15.1.2, 1.3.1, 16.3.2, 16.3.3, 16.4.3, 18.2.1, 17.1.9 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, asociacións e cooperativas agrarias, 

explotacións agrarias, fondos europeos. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de explotacións dedicadas a estes produtos Unidade de medida:  kg 

Fonte de datos: asociacións agrarias, cooperativas, consello regulador, C.M.Rural Tendencia desexada: aumentar 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-19-1982-contratacion-productos-agrarios/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html


 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE                                                             163 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Instalación de máis postos de vixilancia contra incendios 

CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Baixa -- Media 

 

DESCRICIÓN 

Os incendios son unhas das lacras que cada verán ameazan os montes dos municipios, e con eles todo o seu 

valor ecolóxico e produtivo. Para evitar que se produzan, preténdese instalar máis postos de vixilancia contra 

os lumes que melloren a eficacia dos servizos de incendios. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dun estudo para coñecer as carencias do territorio en postos de vixilancia e a posibles 

ubicacións. 

 Creación dos novos postos de vixilancia  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 43/2006 de montes, Lei 3/2007 de prevención e 

defensa contra os incendios forestais, Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia, Lei 7/2008 de 

Protección da paisaxe de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano  

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 17.1.2, 17.1.4 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: postos de vixilancia creados Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Mellora na limpeza dos montes 

CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Manter limpo o monte beneficia en moitos aspectos ao desenvolvemento forestal e á conservación da paisaxe, 

debido a que favorece á prevención de incendios, facilita a realización dos traballos silvícolas (coa 

conseguinte mellora na rendibilidade económica), e mellora á práctica de deportes cinexéticos e de contacto 

coa natureza, entre outros. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dun plan de limpeza dos montes no ámbito da Reserva da Biosfera. 

 Creación dunha cuadrilla de limpeza forestal.  

 Priorización de actuación nas zonas que máis o necesiten e que maior risco de lumes presenten. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 43/2006 de montes, Lei 3/2007 de prevención e 

defensa contra os incendios forestais, Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia, Lei 7/2008 de 

Protección da paisaxe de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e mantemento continuo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 12.1.4, 15.1.1, 16.1.1, 16.3.3, 16.4.2, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.7, 17.1.8, 17.1.9 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de parcelas limpas / nº total de parcelas Unidade de medida:  % 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Fomento das repoboacións con especies autóctonas  

CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A finalidade deste proxecto é a recuperación e conservación dos bosques autóctonos dos municipios da “Área 

de Allariz”. Para iso débese fomentar a reforestación con este tipo de especies, en especial nas áreas de 

maior interese ecolóxico e paisaxístico. Ademais do aspecto ambiental, tamén se debe ter en conta a 

importancia socioeconómica a medio-largo prazo coa que contan estas especies (sobre todo as de madeiras 

nobres) cando se persegue un beneficio forestal. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Informar á poboación sobre a importancia, tanto económica como paisaxística, das repoboacións 

forestais con especies autóctonas e sobre as subvencións autonómicas existentes. 

 Realizar charlas nas que se expliquen as posibilidades das especies autóctonas a utilizar, 

mantementos necesarios, rendibilidade, idade de corta, entre outros. 

 Axudar á realización dos trámites burocráticos para a obtención das subvencións. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 43/2006 de montes, Lei 3/2007 de prevención e defensa 

contra os incendios forestais, Lei 13/1989, de montes veciñais en man común, Lei 7/2008 de protección da 

paisaxe de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de parcelas, comunidades de montes, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio 

Rural  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 16.3.3, 17.1.4, 17.1.10, 17.1.7, 17.1.8 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Comunidades de montes, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: hectáreas repoboadas con especies autóctonas  Unidade de medida: ha 

Fonte de datos: concellos da Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Rural Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Creación dun consello de asesoramento en temas forestais a nivel de 

distrito CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Resulta de gran importancia a creación dun consello que reúna a todos os entes implicados nos temas 

forestais ( representantes das comunidades de montes dos dous distritos nos que se inclúen os municipios da 

Reserva, a Consellería do Medio Rural e as asociacións forestais). Isto posibilitaría a coordinación á hora de 

xestionar os montes. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Deseño do consello de asesoramento (integrantes, competencias, regulamento, etc…). 

 Realización de reunións periódicas dos distritos. 

 Difusión dos resultados. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 43/2006 de montes, Lei 3/2007 de prevención e 

defensa contra os incendios forestais, Lei 13/1989, de montes veciñais en man común. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, comunidades de montes, distrito forestal XV A 

Limia, Distrito Forestal XII Miño – Arnoia. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, 17.1.8, 17.1.9, 17.1.10 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de proxectos e actuacións impulsadas polo consello Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Comunidades de montes, Distrito Forestal A Limia, Distrito 

Forestal Miño-Arnoia 

Tendencia desexada:  aumentar 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Realización de plans de ordenación forestal 

CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.5 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Potenciar a elaboración de Plans de Ordenación Forestal nos montes dos concellos para intentar mellorar a 

súa xestión e aumentar a rendibilidade. Este documento vai a xerar políticas de manexo do solo e da 

utilización deste recurso natural ademais involucrará aspectos económicos, administrativos e sociais, entre 

outros. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Organización de reunións e foros nos cos comunerios do concello para mostrar as vantaxes de 

contar cun Plan de Ordenación Forestal. 

 Elaboración de Plans de Ordenación. 

 Realizar actuacións de mellora incluídas no Plan de Ordenación Forestal: aproveitamentos 

alternativos, plantacións de especies de árbores autóctonas, cooperación entre o sector gandeiro e o 

forestal, etc.  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 43/2006 de montes, Lei 3/2007 de prevención e 

defensa contra os incendios forestais, Lei 13/1989, de montes veciñais en man común. 

ACTORES IMPLICADOS 

Comunidades de montes, concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural, Distrito Forestal A 

Limia, Distrito Forestal Miño – Arnoia. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade  no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 15.1.1, 17.1.4, 17.1.7, 17.1.8, 17.1.9 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Comunidades de montes, Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: superficie de monte ordenado / superficie total de monte Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Comunidades de montes, Distrito Forestal XV - A Limia, Distrito 

Forestal XII Miño – Arnoia. 

Tendencia desexada:  aumentar 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Creación dunha mesa de ventas da madeira provincial  

CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.6 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Creación dunha mesa de ventas a nivel provincial na que se estipule un prezo mínimo para a madeira. Isto 

favorecería a unha maior igualdade na venta do produto no sector forestal. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Asociación de todos os entes implicados. 

 Estipulación do prezo mínimo en función da oferta e demanda do produto. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 43/2006 de montes, Lei 13/1989, de montes veciñais 

en man común, Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais, lexislación sectorial. 

ACTORES IMPLICADOS 

Comunidades de montes, Consellería do Medio Rural, Distrito Forestal A Limia, Distrito Forestal Miño – 

Arnoia. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

17.1.4, 17.1.8, 17.1.10 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Comunidades de montes, Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fase de creación Unidade de medida: fase 

Fonte de datos: Comunidades de Montes, Consellería do Medio Rural Tendencia desexada:  aumentar 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Promover a certificación dos montes do municipio (PEFC/FSC) 

CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.7 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Mediante a certificación dos montes conséguese asegurar a calidade da xestión forestal realizada por un 

determinado xestor, ao mesmo tempo que se teñen en conta criterios sociais, ecolóxicos e económicos 

recollidos nuns estándares ou normas. Preténdese promover a certificación forestal para mellorar a xestión e 

acadar un equilibrio sostible dos montes do municipio. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Informar e asesorar ás comunidades de montes e propietarios privados sobre a importancia da 

certificación dos montes. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Normativa de Certificación Forestal (PEFC/FSC), Lei 

43/2006 de montes, Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais, Lei 13/1989, de montes 

veciñais en man común. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de montes, comunidades de montes, concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio 

Rural,  

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.8 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Consellería do Medio Rural, comunidade de montes, propietarios privados. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: has de monte certificado / has totais de monte Unidade de medida: ha 

Fonte de datos: Comunidades de montes, Consellería do Medio Rural Tendencia desexada: aumentar 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
Potenciación do asociacionismo (UXFOR) 

CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.8 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A superficie de monte privado, na maioría dos casos, encóntrase abandonada e sen ningún tipo de xestión 

debido a diversos factores. Ademais disto, a baixa superficie das parcelas forestais en Galicia provoca unha 

baixa rendibilidade no sector e unha clara ausencia de proxectos de carácter produtivo. Con este proxecto 

preténdese promover o asociacionismo e impulsar a creación de unidades de xestión forestal (UXFOR) para 

favorecer a unha mellor xestión do monte e a un maior aporte de beneficios para os seus propietarios. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización de charlas promovidas desde o Concello onde se explique a importancia do 

asociacionismo (creación das UXFOR) no monte e a na súa capacidade produtiva. 

 Facilitar axudas na realización dos trámites necesarios para a creación das UXFOR. 

 Creación da mesmas. 

 Xestión do monte dunha forma sostible e rendible. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 43/2006 de montes, Lei 13/1989, de montes veciñais en 

man común, Lei 1/2002, reguladora do dereito de asociación, Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os 

incendios forestais, Decreto 101/2008 de regulación das UXFOR. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de parcelas forestais, comunidades de montes, concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do 

Medio Rural. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 15.1.1, 17.1.2, 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.7, 17.1.9 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: superficie forestal inscrita / superficie forestal total Unidade de medida:  % 

Fonte de datos: Consellería do Medio Rural Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
http://www.asociaciones.org/cm/Guia/Anexos/Legislac/lo1-2002.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Realización de campañas de sensibilización sobre a multifuncionalidade 

do monte e a súa explotación produtiva (non de subsistencia) CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.9 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Con este proxecto preténdese continuar fomentando entre a poboación o coñecemento sobre as múltiples 

posibilidades produtivas (non só madeireiras) e de desfrute da natureza que presenta o monte. Inténtase dar a 

coñecer a súa produción e os ingresos que pode xerar desde o punto de vista forestal, micolóxico, 

medicinal…pero a súa vez as prácticas deportivas que nel se poden realizar e o desfrute de paisaxes e da 

biodiversidade. Ao mesmo tempo, coas campañas aproveitarase para fomentar a súa protección, evitando e 

previndo a aparición de lumes. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Continuar realizando charlas sobre diferentes potencialidades do monte. 

 Exposicións acerca da cultura do monte, os sistemas produtivos, a perda económica e ambiental que 

supoñen os incendios. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 43/2006 de montes, Lei 3/2007 de prevención e defensa 

contra os incendios forestais, Lei 13/1989, de montes veciñais en man común, “Convenio Aarhus” ou convenio 

sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en asuntos 

ambientais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Propietarios de parcelas forestais, comunidades de montes, concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do 

Medio Rural. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

6 meses e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.7, 17.1.8, 17.1.9, 17.1.1, 17.1.2, 18.2.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Consellería do Medio Rural, Concellos da Reserva da Biosfera 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de actividades realizadas Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Consellería do Medio Rural, Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 17: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 17.1  Mellora da estabilidade económica do sector forestal  

DENOMINACIÓN DO PROXECTO Potenciación de empresas de comercialización e transformación de 

produtos forestais CÓDIGO DO PROXECTO 17.1.10 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A elevada superficie de monte que presenta a comunidade galega orixina que exista un potencial en produtos 

forestais que non están sendo aproveitados. Con este proxecto pretendese que nos municipios da Reserva da 

Biosfera Área de Allariz se promova a creación de empresas de comercialización e transformación deste tipo 

de recursos forestais. Neste proceso incrementase o valor engadido dos produtos tanto madeirables como dos  

non madeirables. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Apoio á creación de empresas de clasificación e transformación de madeira en orixe. 

 Apoio á creación de empresas relacionadas cos aproveitamentos non madeirables do monte: 

silvopastoril, apicultura, plantas aromáticas e medicinais, cogomelos, froitos forestais, cortiza, entre 

outros. 

 Apoio á creación de empresas de xestión e valorización de residuos e subprodutos forestais. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 43/2006 de montes, Lei 3/2007 de prevención e defensa 

contra os incendios forestais, Lei 13/1989, de montes veciñais en man común.  

ACTORES IMPLICADOS 

Empresarios forestais, comunidades de montes, concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio 

Rural. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.3.1, 15.1.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.7, 17.1.8, 17.1.9, 18.2.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Consellería do Medio Rural, concellos da Reserva da Biosfera, empresas, comunidades de montes, 
propietarios privados de montes. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de empresas destas características creadas Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concello da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural Tendencia desexada: aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l13-1989.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.1  Potenciación do tecido industrial da Reserva 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Creación dun polígono industrial en Rairiz de Veiga e outro en A Bola 
CÓDIGO DO PROXECTO 18.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta --  -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A creación de solo industrial é a base fundamental para o desenvolvemento económico do sector secundario 

dun municipio. A actual carencia de polígonos industriais en Rairiz de Veiga e A Bola fai que as empresas non 

poidan instalarse nestes concellos, propiciando unha escaseza de traballo no sector, e a súa vez, que moita 

da súa poboación teña que desprazarse a outros municipios para desenvolver a súa actividade laboral. A 

finalidade deste proxecto é a creación dun polígono industrial en cada concellos.  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo de alternativas de localización para a catalogación de solo industrial. 

 Aprobación do solo industrial por parte dos concellos. 

 Creación de polígonos industriais que dispoña dos servizos necesarios para a instalación das 

empresas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local; Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), Lei 

10/1995, de ordenación do territorio de Galicia, Lei 6/2008, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, 

polo que se modifica a lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, Lei 6/2007, 

de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Concello de Rairiz de Veiga, Concello da Bola, Consellería de Industria e Economía 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

7.1.1, 7.1.2, 15.1.1, 17.1.2, 18.1.2, 18.2.1, 18.2.2, 18.3.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concello de Rairiz de Veiga, Concello da Bola, Consellería de Industria e Economía 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: m
2
 de solo industrial Unidade de medida: m

2 

Fonte de datos: Concellos de Rairiz de Veiga e da Bola Tendencia desexada: aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l6-2007.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.1  Potenciación do tecido industrial da Reserva 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Fomento da instalación de empresas do sector industrial 
CÓDIGO DO PROXECTO 18.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Este proxecto ten a intención de fomentar a instalación de industrias no territorio facilitando o proceso 

admnistrativo na concesión de permisos e licenzas de obras, diminuíndo os procesos burocráticos e 

aumentando a información a empresas sobre regulamentos novos e xa existentes. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Axilizar e facilitar os trámites burocráticos. 

 Aumento do grado de información as empresas e os novos empresarios. 

 Mellorar os accesos, as infraestruturas e os servizos do polígono industrial para potenciar o 

asentamento de novas empresas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Normativa sectorial, ordenanzas municipais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, empresas privadas 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 17.1.10, 18.1.1, 18.1.2, 18.3.1, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera  

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: empresas instaladas no polígono industrial Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concello da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.2  Diversificación da actividade industrial 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO Potenciación das industrias manufactureiras de produtos do sector 

primario da Reserva CÓDIGO DO PROXECTO 18.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Unha forma de potenciar o sector primario é xerándolle un valor engadido o produto. A isto contribuiría de 

forma moi notable a instalación nos concellos de empresas manufactureiras de produtos deste sector. 

Ademais tamén se conseguirían minimizar os gastos de desprazamento da materia prima aos centros de 

transformación e polo tanto ser mais competitivos no mercado. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Busca de información sobre axudas para empresas manufactureiras de produtos do sector primario. 

 Promoción da instalación de empresas interesadas dándolles facilidades administrativas. 

 Promover a asociación entre produtores e transformadores. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Normativa sectorial, ordenanzas municipais. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da Reserva da Biosfera, empresas privadas do sector 1º e 2º, Consellería do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 16.2.1, 16.3.4, 16.3.5, 16.4.4, 17.1.9, 17.1.10, 18.1.1, 18.1.2, 18.2.2, 18.3.1, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da Reserva da Biosfera, empresas privadas do sector 1º e 2º, Consellería do Medio Rural 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº empresas manufactureiras instaladas Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concello da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.2  Diversificación da actividade industrial 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Crear un centro de envasado 
CÓDIGO DO PROXECTO 18.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O obxectivo deste proxecto é a creación dun centro de envasado de produtos do sector primario da Reserva, 

que axuda a incrementar o valor engadido das producións locais, ao mesmo tempo que crea novos postos de 

traballo. Tamén se pretende que exista colaboración co novo centro de transformación agraria da Limia, 

situado en Vilar de Santos que é un referente neste sector na provincia de Ourense. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Facilitar os trámites burocráticos e a licenza de obra á empresa que pretenda crealo. 

 Buscar unha localización axeitada dentro dos municipios da Reserva que favoreza o seu 

funcionamento e facilitar a disposición de solo industrial para a súa instalación. 

 Realizar unha colaboración conxunta co centro de transformación agraria da Limia. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 2/2005, de promoción e defensa da calidade alimentaria 

galega, Normativa sectorial vixente. 

ACTORES IMPLICADOS 

Empresas privadas, Concellos da Reserva da Biosfera, Consellería do Medio Rural 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 ano 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 16.3.4, 18.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 18.3.1, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Empresas privadas, Concellos da Reserva da Biosfera 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: fases de instalación Unidade de medida: fase 

Fonte de datos: Concello da Reserva da Biosfera Tendencia desexada: finalizar 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.3  Modernización do sector industrial 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Desenvolvemento de proxectos industriais de I+D+i 
CÓDIGO DO PROXECTO 18.3.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

O obxectivo do proxecto é o desenvolvemento de proxectos de I+D+i relacionados coas necesidades das 

industrias da Reserva. A finalidade é a innovación e a modernización do sector para a obtención dun maior 

mercado e a súa vez dunha maior rendibilidade. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Identificación da necesidade das empresas locais en canto ao desenvolvemento da actividade de 

I+D+i. 

 Estudo de posibles convenios entre empresas e administracións públicas para a realización de I+D+i 

conxuntamente. 

 Desenvolvemento de proxectos industriais de I+D+i. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 13/1986, de fomento e coordinación xeral da 

investigación científica e técnica. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, empresas privadas, universidades, Consellería de Economía e Industria, 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

2 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.3.1, 15.1.1, 16.3.4, 16.4.4, 18.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 18.3.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Consellería de Economía e Industria, empresas privadas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: proxectos de I+D+i desenvolvidos  Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: empresas e Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada:  aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 18: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 18.3  Modernización do sector industrial 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO Potenciar a implantación de sistemas de xestión ambiental e de calidade 

nas industrias CÓDIGO DO PROXECTO 18.3.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Mediante a implantación de sistemas de xestión ambiental, as empresas van adquirir maiores compromisos de 

protección e melloras con respecto ao medio ambiente, tal e como a sociedade actual demanda. Por outra 

lado, cos sistemas de xestión da calidade establécense unha serie de normas polas cales se administra de 

forma ordenada o funcionamento dunha empresa incrementando a satisfacción dos clientes. A finalidade do 

proxecto é concienciar ás empresas para a implantación destes sistemas de xestión. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Información desde os Concellos acerca dos beneficios da implantación de sistemas de xestión 

ambiental e de calidade. 

 Introdución como criterio de selección na contratación de proxectos públicos a posesión de sistemas 

de xestión ambiental e de calidade. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 13/1986, de fomento e coordinación xeral da 

investigación científica e técnica. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, empresas privadas, universidades, Consellería de Economía e Industria, 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.3.1, 15.1.1, 18.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 18.2.2, 18.3.1 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Consellería de Economía e Industria, empresas privadas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de empresas con sistemas de xestión de calidade e ambiental  Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: empresas e Concellos da Reserva da Biosfera Tendencia desexada:  aumentar 
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.1  Potenciación do turismo 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Fomento de infraestruturas hoteleiras e hostaleiras de calidade 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.1.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A carencia de infraestruturas hoteleiras e hostaleiras de calidade nos municipios da Reserva fai que 

determinado sector do turismo que visita os concellos non teña a posibilidade de aloxarse ou de comer. Para 

evitar esta situación, preténdese potenciar a creación de restaurantes e hoteis de categoría elevada que dean 

un servizo de calidade a aquelas persoas que o demandan. Tamén se procura unha maior profesionalización 

do sector. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Recopilación de información acerca de axudas para montar este tipo de negocio. 

 Informar aos empresarios sobre a posibilidade de instalarse nos concellos e darlles facilidades. 

 Reducir o número de requisitos para solicitar unha licenza de apertura e reducir os prazos de 

tramitación. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 10/2004, de modificación da Lei 9/1997, de 

ordenación e promoción do turismo en Galicia, Lei 14/2008 de turismo de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, entidades privadas. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1  ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 19.1.2, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4, 19.3.5, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, entidades privadas. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de licenzas concedidas para establecementos hoteleiros e hostaleiros de 

calidade 

Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera, hostaleiros locais Tendencia desexada:  aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.1  Potenciación do turismo 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Conservación e recuperación de puntos de interese turístico da Reserva 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.1.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Unha das accións claves para poder contar con turismo nos municipios, é manter acondicionados e en bo 

estado de conservación os puntos de interese turístico. Con este proxecto preténdese crear un plan de 

acondicionamento e conservación dos mesmos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Identificación de todos os puntos de interese turístico dos municipios. 

 Elaboración dun plan de recuperación e mantemento dos mesmos, establecendo prioridades de 

actuación en función do estado de conservación, importancia, interese turístico ou cultural… 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 9/2001, de conservación da natureza, Lei 7/2008, de 

protección da paisaxe de Galicia, Lei 8/1995, do Patrimonio Cultural de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería de 

Cultura e Turismo. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 - 3 anos 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.2.3, 6.2.2, 15.1.1, 19.2.3, 19.2.2, 19.3.5 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: puntos interese recuperados - acondicionados / puntos interese totais  Unidade de medida:  %  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz” Tendencia desexada:  aumentar 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-1995.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.2  Diversificación da oferta turística 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Fomento do turismo gastronómico de calidade 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.2.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Degustar as delicias culinarias que nos ofrece unha determinada zona, supón, en moitas ocasións, unha 

oportunidade para achegarnos a ela. No caso dos municipios da Reserva da Biosfera “Área de Allariz”, contan 

con varios produtos de gran recoñecemento como a empanada, o cocho, a tarta real ou os amendoados, entre 

outros, que deben ser potenciados para fomentar o turismo gastronómico de calidade na zona. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Creación de rutas gastronómicas que recorran diferentes restaurantes, zonas da Reserva ou 

artesáns que elaboren produtos locais. 

 Creación dunha semana gastronómica dos concellos da Reserva onde se oferten produtos locais nos 

restaurantes. 

 Publicitar o turismo gastronómico. 

 Forxar unha tradición de gastronomía de calidade na zona que favoreza a atraer visitantes cada ano. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 9/2001, de conservación da natureza, Lei 7/2008, de 

protección da paisaxe de Galicia, Lei 8/1995, do Patrimonio Cultural de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Empresas privadas, Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 16.3.4, 19.1.1, 19.2.2, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de actividades de promoción realizadas Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz” Tendencia desexada:  aumentar 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-1995.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.2  Diversificación da oferta turística 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Fomento do turismo rural 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.2.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Actualmente, os turistas buscan experiencias distintas ao tradicional turismo de sol e praia; prefiren un turismo 

máis individualizado e flexible, buscan novas formas de aloxamento e mostran un interese crecente polo 

contacto coa natureza. As excelentes condicións naturais dos concellos do Núcleo de Sostibilidade Reserva 

da Biosfera Área de Allariz fanos idóneos para o desenvolvemento do turismo rural. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Identificación das áreas turísticas susceptibles de promoción e os valores naturais e culturais 

axeitados para o desenvolvemento de actividades. 

 Adecuación destas áreas. 

 Difusión de programas de actividades no mercado turístico. 

 Creación dunha asociación que englobe a todas as empresas de turismo rural. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 14/2008, de turismo de Galicia, Lei 10/2004, de 

modificación da Lei 9/1997, de ordenación e promoción do turismo en Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, propietarios de casas de turismo rural. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.1.2, 6.1.3, 15.1.1, 16.3.4, 19.1.1, 19.1.2, 19.2.3, 19.2.1, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4, 
19.3.5, 19.3.6,  

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de establecementos de turismo rural Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz”, Turgalicia Tendencia desexada:  aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.2  Diversificación da oferta turística 

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Aumento da oferta de ocio para os turistas 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.2.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A particularidade coa que contan os concellos da Área de Allariz, forman parte dunha Reserva da Biosfera, e o 

patrimonio artístico e cultural que presenta a vila do mesmo nome, fai que este territorio conte cun importante 

atractivo e que sexa visitado por numerosos turistas. Pero en moitas ocasións, para que o visitante permaneza 

varios días é preciso dispoñer dunha oferta de ocio que ofreza diversas actividades de entretemento. O 

obxectivo que se persegue este proxecto é aumentar a oferta de ocio para os turistas que visitan a Reserva..  

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Estudo das posibles alternativas de ocio a realizar nos municipios. 

 Creación dun programa de actividades (rutas de sendeirismo, rutas a cabalo, quads, paint ball, 

actividades acuáticas, excursións guiadas polo LIC,…). 

 Promoción e difusión das actividades aos turistas.  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 14/2008, de turismo de Galicia, Lei 10/2004, de 

modificación da Lei 9/1997, de ordenación e promoción do turismo en Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 15.1.1, 19.1.2, 19.3.5, 19.1.1, 19.2.1, 19.3.4, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de actividades de ocio para turistas  Unidade de medida: nº 

Fonte de datos: Empresas privadas, Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz”  Tendencia desexada:  aumentar 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html


 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE                                                             184 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.3  Establecemento dunha estratexia para a promoción do turismo  

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Creación dunha oficina de información turística para toda a Reserva 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.3.1 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Alta -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade, o municipio de Allariz conta cunha oficina de información turística na súa vila. Aproveitando 

esta circunstancia, e que Allariz presenta un importante volume de turistas que visitan o seu pobo, preténdese 

empregala tamén como fonte de información para o resto de municipios que conforman a Reserva da Biosfera 

Área de Allariz. O obxectivo é potenciar o sector turístico dos concellos máis desfavorecidos aproveitando os 

recursos existentes e obtendo un resultado máis rendible para todos. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Realización dunha reunión cos concelleiros de turismo de cada municipio para tratar a posibilidade de 

empregar a oficina turística de Allariz como fonte de información para todos os concellos da Reserva 

da Biosfera. 

 Redacción das bases para a súa xestión conxunta. 

 Posta en funcionamento da oficina de información turística con información dos municipios da 

Reserva. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, Lei 14/2008, de turismo de Galicia, Lei 10/2004, de 

modificación da Lei 9/1997, de ordenación e promoción do turismo en Galicia 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

6.2.1, 15.1.1, 19.1.1, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.3.3, 19.3.5, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de turistas informados Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz”,  Tendencia desexada:  aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.3  Establecemento dunha estratexia para a promoción do turismo  

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Fomento do asociacionismo de empresarios do sector turístico 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.3.2 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A creación de asociacións de empresarios do sector turístico é unha forma de unir esforzos para obter uns 

mellores rendementos económicos e para a realización conxunta de proxectos na procura dunha mellora do 

sector. A finalidade é fomentar desde o Concello o asociacionismo entre os empresarios para optimizar o 

aproveitamento desta actividade. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Convocatoria dos empresarios locais para explicar as vantaxes do asociacionismo e para promover a 

realización de actividades conxuntas. 

 Creación dunha asociación de empresarios do sector turístico. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 1/2002, reguladora do dereito de asociación. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, entidades privadas, asociacións, Consellería de Cultura e Turismo. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.2.2, 15.1.1, 19.2.2 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, empresarios 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de empresarios do sector turístico asociados Unidade de medida:  nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz”,  Tendencia desexada:  aumentar 

 

 

 

 

 

http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=51
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.3  Establecemento dunha estratexia para a promoción do turismo  

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Fomento do uso de internet como ferramenta de comunicación turística 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.3.3 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Alta Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade, a utilización de ferramentas dixitais como internet é moi importante á hora de difundir e 

publicitar a oferta turística dun municipio, debido a ser unha forma sinxela, áxil e de fácil acceso desde 

calquera lugar para as persoas que estean interesadas en visitar os lugares turísticos dos concellos do Núcleo 

de Sostibilidade “Área de Allariz”. Tamén é importante que os empresarios do sector dispoñan da súa propia 

páxina web e contacto electrónico, o cal favorecerá a unha maior comunicación á hora de informar de tarifas, 

facer reservas…etc. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Creación dun apartado turístico nas páxinas web de cada municipio. 

 Introdución de información turística dos concellos e da Reserva en xeral en páxinas específicas do 

sector. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 10/2004, de modificación da Lei 9/1997, de 

ordenación e promoción do turismo en Galicia, Lei 14/2008 de turismo de Galicia, Lei 34/2002, de servizos da 

sociedade da información e do comercio electrónico. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, asociacións turísticas, empresarios. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

8.1.3, 15.1.1, 19.2.2, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, asociacións turísticas, empresarios. 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: direccións de internet onde se difunde información turística dos concellos da 

Reserva 

Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz” Tendencia desexada:  aumentar 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l10-2004.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.3  Establecemento dunha estratexia para a promoción do turismo  

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Realización de xornadas gastronómicas de degustación de produtos locais 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.3.4 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A realización de festas ou xornadas gastronómicas é unha forma de dar a coñecer e publicitar un produto 

local, ao mesmo tempo que se facilita a súa degustación. Preténdese que se realicen este tipo de xornadas de 

forma anual coa finalidade de promocionar o produto, de mellorar a súa comercialización e a súa vez potenciar 

o turismo na zona. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Identificación dos produtos gastronómicos locais con importancia ou tradición na comarca. 

 Realización dunha festa gastronómica onde se deguste o produto e o mesmo tempo se publicite. 

 Difusión das festas gastronómicas mediante notas de prensa e anuncios publicitarios. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 10/2004, de ordenación e promoción do turismo en 

Galicia, Lei 14/2008 de turismo de Galicia, Lei 2/2005, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Asociación de produtores, Consellería de Cultura e Turismo, Consellería 

do Medio Rural. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

15.1.1, 16.3.4, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, Consellería do Medio Rural, produtores 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: realización de xornadas gastronómicas Unidade de medida: nº  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz” Tendencia desexada:  aumentar 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l2-2005.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.3  Establecemento dunha estratexia para a promoción do turismo  

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

Catalogación das zonas de interese histórico e natural 
CÓDIGO DO PROXECTO 19.3.5 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

A finalidade deste proxecto é a realización dun inventario das zonas de interese histórico e natural presentes 

no municipio para posteriormente ser catalogalas. Isto favorecerá a un maior control e preservación destas 

ante posibles actividades antrópicas que as poidan alterar ou destruír. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Elaboración dun inventario das zonas de interese histórico e natural existentes no municipio. 

 Catalogación de ditas zonas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, Lei 

9/2001, de conservación da natureza, Lei 8/1995, do Patrimonio Cultural de Galicia. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo. 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

12.2.1, 12.2.2, 19.1.2, 19.2.2, 19.2.3, 19.3.6 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: zonas de interese catalogadas / zonas totais a catalogar Unidade de medida: %  

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz” Tendencia desexada:  aumentar 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-1995.html
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LIÑA ESTRATÉXICA 19: DESENVOLVEMENTO DO TURISMO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 19.3  Establecemento dunha estratexia para a promoción do turismo  

  
DENOMINACIÓN DO PROXECTO Emprego da ferramenta SIX para dar información ao turista e a poboación 

en xeral CÓDIGO DO PROXECTO 19.3.6 

PRIORIDADE 
A BOLA ALLARIZ VILAR DE SANTOS RAIRIZ DE VEIGA 

Media Media -- Alta 

 

DESCRICIÓN 

Na actualidade os municipios da Reserva da Biosfera conta cunha ferramenta informática con diversa 

información territorial; o que se pretende con este proxecto é poñer a disposición dos turistas e da poboación 

en xeral a información relacionada cos recursos naturais, patrimoniais, hoteis, restaurantes ou puntos de 

interese turístico, entre outros. O obxectivo final é promover as potencialidades locais para aumentar a 

difusión do concello e incrementar o número de visitantes. 

ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 

 Adaptar a información xeográfica existente para un sinxelo manexo dos turistas e da poboación. 

 Facilitar á poboación o acceso a esta ferramenta mediante un link na páxina web dos concellos. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 10/2004, de ordenación e promoción do turismo en 

Galicia, Lei 14/2008 de turismo de Galicia, Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e do 

comercio electrónico. 

ACTORES IMPLICADOS 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, asociacións turísticas, empresarios 

TEMPO DE REALIZACIÓN 

1 ano e continuidade no tempo 

SINERXÍAS. RELACIÓN CON OUTRAS ACCIÓNS OU PROXECTOS 

1.5.1, 15.1.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.3.1, 19.3.3, 19.3.5,  

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Concellos da  Reserva da Biosfera, Consellería de Cultura e Turismo, asociacións turísticas, empresarios 

INDICADOR PROPOSTO 

Indicador: nº de visitas á ferramenta de promoción turística Unidade de medida:  nº 

Fonte de datos: Concellos da Reserva da Biosfera “Área de Allariz” Tendencia desexada:  aumentar 
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10 OUTROS PROXECTOS 

Durante a celebración do primeiro Comité de Xestión do Núcleo, algúns dos asistentes 

propuxeron novos proxectos que deberán ser valorados e priorizados en futuras reunións. 

Os máis importantes son os que se inclúen a continuación: 

- Necesidade dunha potabilizadora no municipio da Bola. 

- Axuste do horario do alumeado público (A Bola). 

- Arranxo da estrada do Furiolo (A Bola). 

- Incrementar a capacidade do colexio de primaria en Allariz. 

- Potenciación na Bola dunha zona rica en castañas. 

- Recuperación da aldea abandonada de “San Mamede” (A Bola) na cal hai un 

punto de augas quentes. 

 

 

 


