DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE GRUPO E ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
ULLA TAMBRE MANDEO

Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Ulla Tambre Mandeo

REGRAS ESPECÍFICAS RELATIVAS Á SUBVENCIONALIDADE DO COMERCIO POLO
MIÚDO, AS ACTIVIDADES ASIMILADAS E OS CENTROS SOCIAIS
Despois de especificar os obxectivos da estratexia de desenvolvemento rural así como de
recoller as achegas do proceso participativo sobre as medidas de actuación que levar a cabo
para a súa cristalización, sintetízanse neste apartado específico aquelas que teñen que ver
coa subvencionalidade do comercio polo miúdo, das actividades asimiladas e o dos centros
sociais.
CENTROS SOCIAIS
Só serán financiables os proxectos que teñan por obxecto a recuperación, modernización,
ampliación ou creación de centros sociais que se recollen a continaución:
-

Centro social en Pezobrés, Santiso.
Punto de encontro de San Vicente, en Vilasantar
Centro Social de Barreiro, en Melide
Centro Social de Arcediago, en Santiso
Centro social de Arceo, en Boimorto

COMERCIO POLO MIÚDO
Será subvencionable o comercio polo miúdo ó que se refiren as limitacións sectoriais nas
bases, nos seguintes supostos:
a. Nos proxectos de creación de empresa, será subvencionable calquera comercio
polo miúdo sempre e cando non exista ningún no concello. Será o Concello o
encargado de certificar a inexistencia do negocio. Ningún proxecto será
subvencionable sen a certificación municipal correspondente de que non existe
ningún negocio segundo o IAE ó que pertenza a actividade.
b. Cando só exista un negocio no concello, é dicir, un comercio polo miúdo dunha
determinada tipoloxía (epígrafe IAE), por exemplo, zapatería, peixería, etc., será
subvencionable a mellora, modernización ou ampliación dese negocio, sempre e
cando parte dos investimentos estean destinados á redución da contaminación
producida pola actividade, a medidas de eficiencia enerxética ou uso de enerxías
renovables e/ou a visibilizar e mellorar a comercialización dos produtos locais
con marca propia (artesanía, souvenirs ou agroalimentarios), Queixo D.O.P.
Arzúa-Ulloa ou produtos ecolóxicos. Polo menos un 15% do investimento total
subvencionable en debe ir destinado ós conceptos anteriores.
Será o concello o encargado de certificar a existencia dun único negocio (epígrafe
IAE). Ningún proxecto será subvencionable sen a certificación municipal
correspondente de que non existe ningún negocio segundo o IAE ó que pertenza
a actividade.
Ademais destes supostos, serán tamén financiables estes proxectos nos seguintes casos, xa
sexa cando se trate da creación dun negocio ou da mellora dun xa existente, a través de
ampliación ou modernización:
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a. Será subvencionable a venda polo miúdo de arte, artesanía, recordos e souvenirs
orientada ó turista, peregrino ou non, cando os produtos sexan fabricados no
territorio. No caso de que o establecemento estea situado nos distintos trazados
do Camiño de Santiago no territorio (a un máximo de ata 200 metros), o
establecemento deberá ofrecer ó peregrino un sistema de envío a domicilio.
b. En atención á falta actual de establecementos de comercio polo miúdo, a menos
de 200 metros no trazado do Camiño Norte, Primitivo e Ruta do Holandés serán
subvencionables os investimentos destinados á creación, mellora, ampliación e
modernización do comercio polo miúdo que a continuación se relacionan:
Os relacionados coa bicicleta: venda de bicicletas e de accesorios e pezas das
mesmas.
- Os que se dediquen á información e venda, en exclusiva, de artigos
divulgativos do territorio do Ulla Tambre Mandeo ou de Galicia: libros
(gastronomía, patrimonio, fotografía, arte…), música, postais, etc.
- Os de venda de comida preparada (agás panaderías, pastelerías e
charcuterías) así como máquinas de vending.
c. Será subvencionable o comercio polo miúdo que se dediquen á venda en
exclusiva de produtos agroalimentarios do territorio (producido ou con valor
engadido local: transformado, ou etiquetado), Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e
ecolóxicos. (Recomendación da UE: promocionar os circuítos curtos de
comercialización. “incredibly edible” ou Prove Portugal). Exclúense
supermercados e ultramarinos.

ACTIVIDADES DO SECTOR SERVIZOS OU ASIMILADAS.
Serán subvencionables as empresas de servizos ás que se refiren as limitacións sectoriais
nas bases, nos seguintes supostos:
d. Será subvencionable a creación de calquera empresa de servizos sempre e cando
non exista ningunha da súa mesma tipoloxía no concello. Será o Concello o
encargado de certificar a inexistencia do negocio segundo o IAE ó que pertenza.
Ningún proxecto será subvencionable sen a certificación municipal
correspondente de que non existe ningún negocio segundo o IAE ó que pertenza
a actividade.
e. Cando só exista un negocio no concello que preste un determinado servizo, por
exemplo, perruquería, tinturaría etc., será subvencionable a mellora,
modernización ou ampliación dese negocio, sempre e cando parte dos
investimentos estean destinados á redución da contaminación producida pola
actividade, a medidas de eficiencia enerxética ou uso de enerxías renovables e/ou
a visibilizar e mellorar a comercialización dos produtos locais con marca propia
(artesanía, souvenirs ou agroalimentarios), Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa ou
produtos ecolóxicos. Polo menos un 15% do investimento total subvencionable
debe ir destinado ós conceptos anteriores. Será o concello o encargado de
certificar a existencia dun único negocio. Ningún proxecto será subvencionable
sen a certificación municipal correspondente de que non existe ningún negocio
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segundo o IAE ó que pertenza a actividade. Agader poderá requirir un informe
técnico que acredite que os investimentos sinalados se inclúen nunha desas
categorías.
Ademais destes supostos, serán tamén financiables estes proxectos nos seguintes casos:
f.

En atención á falta actual de servizos, a menos de 200 metros do trazado do
trazado do Camiño Norte, Primitivo e Ruta do Holandés, serán subvencionables
os investimentos destinados á creación, mellora, ampliación e modernización das
actividades que a continuación se relacionan. Exclúense bares e cafeterías. Os
proxectos englobaranse nos epígrafes do IAE:
Os relacionados coa bicicleta; no que atinxe ós negocios de prestación de
servizos, os referidos á reparación, aluguer, aparcamento e lavado.
- Os relacionados co coidado dos cabalos en ruta: gardado, alimentación e
limpeza.
- Coidado corporal e recuperación: masaxes, fisioterapia, acuaterapia,
homeopatía, terapias, substancias e remedios naturais.
- Restauración e aloxamento. En todo caso, será subvencionable sempre e
cando non se estableza o contrario no convenio entre Turismo e Agader.
- Servizo de limpeza e lavado de roupa.
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