
CULTURA E DEPORTES

FESTA DO ENTROIDO
Aínda ben non saímos do Nadal 
e xa entramos no tempo do En-
troido, que este ano cae espe-
cialmente baixo. Aínda así xa 
se alenta a gana de troula e de 
festa desta época do ano irre-
verente na que podemos ser o 
que nos pete, rir dos demais 
sen que teñan dereito a enfa-
darse e facer trastadas detrás 
da nosa máscara. Moeche é un 
dos concellos da comarca que 
máis pura conserva a esencia 
do Entroido e, a pesar de ser-
mos poucos veciños e veci-
ñas, nesta festa conseguimos 
encher de disfraces a nave 
dos tecidos, sinal de que aquí 
a tradición aínda goza de boa 
saúde. A área de Cultura progra-
mou un Martes de Entroido -festivo local- que comezará ás 16.30h. cunha gran festa na que haberá xogos para a xente miúda, 
música e o tradicional desfile de máscaras que premiará os mellores disfraces tanto infantís como de persoas adultas.

Os 3 mellores disfraces individuais da categoría infantil -menores de 12 anos- recibirán un agasallo sorpresa. 

Na categoría adulta -maiores de 12 anos- haberá un único premio para o mellor disfraz individual, consistente nun vale de 
30€ para gastar nalgún dos supermercados e tendas do concello: Casa Toñito, Supermercado O Cruce, Supermercado Ubaldo 
ou Supermercado Moeche. 

A comparsa máis orixinal tamén levará un vale por importe de 75€ para gastar nalgún establecemento hostaleiro do 
municipio.

Os disfraces premiados elixiraos un xurado atendendo a múltiples criterios, como a vistosidade, a orixinalidade, o traballo e 
incluso a gracia coa que se metan 
as máscaras no seu papel. A súa 
decisión será inapelable. 

E que ninguén se preocupe polo 
frío, xa que na nave haberá un sis-
tema de calefacción. Ademais, ao 
rematar tomaremos un chocolate 
con churros ben quentiño. 

– Data: martes 13 de febreiro 
– Hora: a partir das 16.30h 
– Lugar: Nave do Mercado
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Entroido nas entidades veciñais
A.VV. VAL DE MOECHE
Sábado 10 de febreiro, 14.00 h Cocido de Entroido
Para celebrar o Entroido farase un bo cocido na escola do Pe-
reiro, en San Xurxo, amenizado coa música de Raúl Armada. 
Prezo: 8 € para persoas socias; 12€ para non socias. Rapaza-
da menor de 12 anos xantará gratis. 
Inscricións no tfno. 981 404 107 ou no 696 944 914 antes do 4 de febreiro. 

A. VV. LABACENGOS
Domingo 18 de febreiro, 14.30 h Xantar de Entroido
Labacengos pechará o Entroido no local social do Ventoeiro cunha comida a base de sopa, cocido e sobremesas deste tempo. 
Tamén haberá concurso de disfraces con premios para a categoría infantil e adulta. Inscricións abertas ata o 12 de febreiro. 
Prezo do xantar; 12 € para persoas socias, 15€ para non socias. Menores de 12 anos non pagan. A festa estará animada pola 
música do noso veciño David Moledo. Para apuntarse, chamar ao 606 729 038

Celebración do Día de Rosalía
Ademais do Entroido, o mes de febreiro acolle a celebración o Día de Rosalía de 
Castro, o día 24. Este ano coincide en sábado e por iso preparamos un pequeno 
evento cultural que terá lugar na nave dos tecidos, cadrando ademais co Merca-
do de Moeche. 

Todas as persoas que veñan facer a compra levarán un agasallo conmemorativo da 
obra e vida de Rosalía, nai das nosas letras e figura adiantada ao seu tempo pola 
mensaxe identitaria e de empoderamento feminino que desprende a súa escrita.

Quen pase polo mercado tamén poderá ver unha mostra da súa extensa obra 
literaria, dispoñible para consulta ou retirada en calquera momento na Biblioteca 
municipal.

Data: sábado 24 febreiro – Hora: 10 a 14.00h. – Lugar: Mercado de Moeche

Cursos de formación a distancia gratuítos na 
AULA TIC (Rede Cemit)
Un total de 20 novos cursos de formación a distancia de diferentes temáticas relacionadas coas TIC. Estes cursos ofrecen a 
posibilidade de descargar un diploma de realización asinado dixitalmente unha vez superada a proba de carácter presencial 
que se poderá realizar. na Aula TIC de Moeche. O único requisito para entrar na plataforma de teleformación o de ser usuario/a 
da rede CeMIT, trámite que tamén pode formalizarse a través de internet.

Os cursos, dunhas 4 -10 horas de duración cada un deles, van estar abertos e vanse poder realizar libremente e en calquera 
momento, sen necesidade de realizar convocatorias previas ao non estar titorizados. As persoas que o precisen terán á súa 
disposición a Aula TIC do Concello de Moeche para utilizar o equipamento, a conexión a Internet e tamén apoio e asesora-
mento nos módulos formativos.

CURSOS DE TELEFORMACIÓN DISPOÑIBLES: 
	 •	Control	parental	 •	Seguridade	informática	 •	Uso	do	libro	electrónico
	 •	Uso	da	tableta	 •	Uso	da	cámara	dixital	 •	Uso	dos	dispositivos	electrónicos
	 •	O	correcto	aproveitamento	dos	smartphone	 •	Cloud	computing	 •	Comercio	electrónico
	 •	Mercadotecnia	e	mercadotécnica	nas	redes	 •	Vendas	no	muro	 •	Posicionamiento	social
	 •	Creación	de	blogs	 •	Redes	sociais	 •	Administración	Electrónic	
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FACENDA

Aprobado o Orzamento de 2018
O Pleno da Corporación municipal de Moeche aprobou inicialmente hai escasos días as contas polas que se rexerá 
o Concello durante 2018. O importe total ascende a 1.811.225€, cos que se manteñen e mesmo incrementan nal-
gúns capítulos o nivel de investimentos e de prestación de servizos á veciñanza. Destaca o apartado de investimen-
tos reais, - 632.300 euros- centrados na mellora da rede viaria municipal, na ampliación dos abastecementos de 
auga e da rede de sumidoiros e noutras obras coas que, entre outras cuestións, se pretende continuar rebaixando o 
gasto enerxético e acondicionar distintos equipamentos municipais. As contas aprobáronse cos 5 votos a favor do 
BNG, mentres que o portavoz do PP -único membro da oposición que asistiu ao pleno- votou en contra.
Moeche ratificou un orzamento cuns ingresos de 1.811.225€,.

Os ingresos proveñen, nun 65%, dos tributos do Estado e das transferencias e as axudas e subvencións recibidas polo 
Concello para obras e prestación de servizos, como é o caso do POS+ provincial. Por outro lado, o outro 35,5% proven de 
impostos directos e indirectos, taxas e prezos públicos, que no caso dos impostos municipais se manteñen sen subir e mesmo 
se rebaixa o IBI rústico, aínda que si se prevé unha maior recadación neste apartado por un lado, polo “catastrazo” promovido 
polo Goberno do Estado e, por outro polo aumento de persoas usuarias nos padróns do lixo, da auga e dos sumidoiros.

No apartado de gastos: 
- Aumentan as partidas de persoal a 451.425 € xa que hai un incremento no cadro de persoal -e tamén nas horas- do 
Servizo de Axuda no Fogar, a atención ao público no Castelo e do persoal do departamento de Obras.

- Os gastos de funcionamento e servizos municipais sitúanse en 645.600 o que supón un aumento do 13,38% .Neste aparta-
do inclúese a luz publica, os combustibles, recollida de lixo, agua, saneamento, seguros, actividades, recollida de voluminosos 
e plásticos, contrato de limpeza de edificios municipais, mantemento zonas verdes, ordenación da feira, estudo para unha 
nova captación do abastecemento de auga, a redacción obrigatoria da RPT, voluminosos, mantemento instalacións e edificios, 
(escola, polideportivo, castelo,piscina, locais sociais, casa do concello), etc.

- Apartado de axudas a entidades deportivas, culturais e veciñais, ás festas parroquiais e e as axudas de estudo e transporte 
para familias, así como a outras continxencias ou emerxencias: 53.900 euros.

- Investimentos reais, é dicir, a execución de obras: 632.300 euros, o 35% do total dos gastos.

Entre as obras que se van executar figuran unha vintena de proxectos, como pode ser a construción do saneamento en Mil de 
Abaixo (Abade), substitución da iluminación na AC-862, a mellora das condicións lumínicas dos accesos á feira e ao núcleo 
de San Ramón, as beirarrúas en Balocos, a substitución de marquesiñas, o peche de colectores do lixo a mellora de espazos 
públicos en Labacengos e Santa Cruz, outras ampliacións da rede de aug ou o desenvolvemento de varias actuacións na 
pistas municipais,

Ás contas do 2018 hai que sumarlles os investimentos aprobados a finais do ano pasado -con cargo ao superávit- pero que 
se van levar a cabo no 2018.

- 75.000 euros de fondos municipais para a reparación de varias pistas municipais

- 52.339,76 euros procedentes do Plan marco de mellora de camiños xestionado pola AGADER.indicar

O novo Mercado de 
Moeche
A remodelada nave dos tecidos da feira acolle desde 
primeiros de ano o novo mercado semanal de Moeche. 
Un lugar no que se poden atopar todos os sábados pro-
dutos frescos e elaborados, verdura, peixe, queixos, 
mel, embutidos,pan, doces, flores, agasallos artesanía 
e outros artigos vendidos por pequenas explotacións e 
comercios tanto do municipio como da súa área de in-
fluencia. O Mercado de Moeche celébrase todos os sá-
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bados de 10 a 14.00h. a menos que cadre día de feira. Ademais no mercado tamén hai unha zona de bar para 
facer degustacións, acceso wifi a internet e un pequeno escenario onde se prevén organizar concertos e outros 
eventos culturais que complementen a actividade comercial.
Desde o día da apertura -o pasado 30 de decembro- foi moita a xente que se achegou á nave dos tecidos. Nesta fase de 
posta en marcha está pendente de sacar a licitación tanto o posto do peixe como o espazo gastronómico que requiren unha 
xestión a longo prazo polas características da súa explotación. As bases do proceso de adxudicación estarán dispoñibles na 
web municipal, www.moeche.gal, publicaranse no Boletín Oficial da Provincia ou poderán solicitarse na Casa do Concello.

Porén, mentres non se concrete a adxudicación, serán as asociacións sen fin de 
lucro do municipio quen poderán usar as instalacións -previa solicitude- para 
ofrecer degustacións coas que financiar as súas actividades. O resto dos postos 
rexeranse pola ordenanza municipal de mercados.

DINAMIZACIÓN DO MERCADO
Obradoiro de Robótica 
O Mercado acollerá unha programación qao longo do ano. con diferentes 
actividades. Se a primeira foi un contacontos, agora gozarmos dun Obradoiro de introdución á robótica para nenas e 
nenos. Utilizaranse kits de programación de Lego, pero tamén placas algo máis complexas con procesadores Arduino. 
O obxectivo é mostrarlle á cativería as posibilidades da programación como ferramenta de xogo e de aprendizaxe

Data: sábado 10 de febreiro – Lugar: Mercado de Moeche – Horario: 11.30 a 13.00 h

Prazas limitadas e haberá qe inscribirse previamente chamando ao Concello -981 404 006-  
ou no correo raquel.novo@moeche.gal.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO

Actualización das bolsas de contratación de 
condutor/a e peón/oa de obras e servizos. 
ABERTO O PRAZO ATA O 14 DE FEBREIRO PARA ACTUALIZAR MÉRITOS DAS PERSOAS XA INSCRITAS E PARA 
INSCRIBIRSE DE NOVO. 
O Concello actualiza a primeiros de ano as bolsas de contratación para os postos de condutor/a e de peón/
oa de obras. O obxectivo destas listas é dispoñer en todo momento dunha relación de persoas que poidan ser 
chamadas para traballar no caso de vacantes, vacacións, incapacidades temporais e permisos. O procedemento 
de conformación e actualización das bolsas está recollido nas bases publicadas en abril de 2017, que poden 
consultarse na web municipal www.moeche.gal.

Ata o 14 de febreiro está aberto o prazo para que calquera persoa que cumpra os requisitos se apunte nelas ou para que 
as persoas xa inscritas poidan actualizar os seus méritos e, en consecuencia, a súa puntuación. As bolsas aféctanlle exclu-
sivamente á cobertura temporal dos postos de condutor operario e de peón de obras e servizos municipais. Os requisitos 
xenéricos para entrar formar parte das listas así como 
os requisitos específicos (formación, carnés, etc.) especi-
fícanse nas bases publicadas no Boletín Oficial da Pro-
vincia. Todas estas condición deben reunirse no momento de 
presentar a solicitude.

Unha vez feitas as baremacións, a Comisión seleccionadora 
confeccionará as novas listas, que se exporán ao público por 
se houbese algunha reclamación. Superado este trámite, as 
bolsas elevaranse a definitivas e estarán en vigor ata o ano 
seguinte.
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ITV móbil para a revisión de ciclomotores e 
maquinaria agrícola
A unidade móbil da Inspección Técnica de Vehículos acudirá a Moeche proximamente para pasar as revisións a ciclomoto-
res e a tractores e maquinaria agrícola. Para pedir vez hai que chamar ao 902 309 000 ou ben reservar hora a través da web 
www.sycitv.com. No día e na data en que nos dean a cita debemos acudir ao recinto da feira levando tanto o vehículo como 
a documentación. A saber: o permiso de circulación e a tarxeta da inspección. Anotade os días: 

Tipo de vehículo Data Hora
Ciclomotores mércores 14 de febreiro 9 a 13.30h. e 15.15 a 18.00h.

Tractores e 

maquinaria agrícola

martes 13 de marzo 9 a 13.30h. e 15.15 a 18.00h.

mércores 14 de marzo 9 a 13.30h.

A admisión de vehículos con características particulares 
estará condicionada á posibilidade de realizar as opera-
cións de inspección regulamentarias. Lembrade que os ve-
hículos agrícolas están exentos de ITV ata que se cumpran 
os 8 anos da súa primeira matriculación e que entre os 8 
e os 16 anos a revisión debe pasarse cada dous anos. A 
partir dos 16 anos cómpre acudir á revisión anualmente. 

Os ciclomotores están exentos ata os 3 anos e despois dese tempo teñen que pasar a ITV cada dous anos.

ENSINO

Resoltas as bolsas de estudo para o curso 2017-18
O Concello pagou a primeiros de xaneiro as axudas destinadas a bolsas de estudo e a gastos de desprazamento 
do alumnado de Moeche que estuda fóra do municipio. Para o curso 2017-2018 reserváronse 15.000 euros dos 
que, finalmente, se asignaron 10.232 para un total de 66 axudas concedidas.
Asignáronse 54 bolsas de estudo por un importe de 8.307€, o que fai unha media de 153€ por solicitude. A metade das 
bolsas foron para alumnado de infantil e primaria do CEIP San Ramón, mentres que as 27 restantes beneficiaron a mocidade 
que cursa ESO, bacharelato, ciclos formativos e estudos universitarios ou superiores.

Nas axudas para o desprazamento. atendéronse unha ducia de peticións, cunha asignación global de 1.925€. O promedio das 
axudas para o transporte situouse en 160 euros por solicitude.

PATRIMONIO

Castelo de Moeche
O Castelo de Moeche permanecerá pechado ao públi-
co do 16 ao 28 de febreiro para levar a cabo traballos 
de mantemento. Revisarase a instalación eléctrica, a cale-
facción, as conducións de auga e do saneamento e tamén 
se farán tarefas de limpeza previas ao inicio da temporada 
alta de visitas á fortaleza, que este ano se verá adiantada 
por unha Semana Santa que cae baixa. Por outra banda, o 
período de peche coincide tamén coas vacacións da técni-
ca que atende as instalacións.
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BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE

8 de marzo, Día Internacional da Muller
Nesta data coñecida tradicionalmente como “Día da muller traballadora” proclamamos o papel fundamental da muller na 
sociedade, pero tamén reivindicamos a igualdade plena de dereitos e de oportunidades. Malia as celebracións e as campañas 
de concienciación, as mulleres seguimos tendo máis dificultades cós homes para traballar fóra da casa, seguimos cobrando 
de media menos ca eles facendo o mesmo ou máis traballo e, salvo casos honrosos coma o do noso propio Concello, aínda 
hoxe, en pleno século XXI, debemos vencer machismos e barreiras invisibles para acceder a postos de responsabilidade. 

O 8 de marzo é unha data para reflexionarmos todas e todos, mulleres e homes, sobre o mundo no que vivimos e o que 
queremos deixarlles ás nosas fillas e fillos. Un mundo onde as rapazas medren en igualdade e onde o patriarcado tradicional 
lle dea paso, dunha vez por todas, á corresponsabilidade en todos os ámbitos da vida.

Ademais de asumir como propio este compromiso, o Concello organiza varias actividades para 8 de marzo:

Macrofoto Moeche en feminino
Convocatoria para todas as mulleres do concello co fin de facer unha foto de grande tamaño que recoñeza institucionalmente 
o rol feminino no noso municipio. Labregas, gandeiras, farmacéuticas, hostaleiras, administrativas, políticas, mestras, xubila-
das, veciñas en xeral... mulleres que día a día sosteñen e constrúen Moeche, sendo ademais un exemplo para as súas fillas 
e fillos. Queremos, en definitiva, captar unha imaxe do Moeche en feminino de 2018. 

Data: sábado 3 de marzo – Hora: 12.00 h – Lugar: Fronte ao Mercado de Moeche

Por ti, avoa
Esta actividade desenvolverase en colaboración co CEIP San Ramón. As nenas e nenos do colexio farán debuxos, escribirán 
poemas e cancións, sacarán fotos, elaborarán manualidades e calquera outra cousa que queiran para agasallar con ela ás 
súas avoas. É un pequeno xesto co que agradecerlles o que aprenden delas día a día, pero tamén unha maneira de recoñe-
cerlles o que significan nas súas vidas e na do concello. A entrega dos agasallos da xente miúda ás avoas farase nun encontro 
onde un grupo de mulleres nos contarán como era a vida das mulleres na súa infancia e mocidade.

Data: 7 de marzo – Hora: 11.00 h – Lugar: CEIP San Ramón

Película “Os fenómenos”, 
de Alfonso Zarauza
O filme conta a historia de superación Neneta, a nai dun bebé que busca 
traballo para soster a súa pequena familia. No seu Ferrol natal consegue 
un posto nunha cuadrilla da construción formada por homes. A base de 
esforzo e coraxe demostrará a súa valía profesional... e non contamos 
máis. A película está dirixida por Alfonso Zarauza e ganou 4 premios 
Mestre Mateo. 

Data: sábado 10 de marzo – Hora: 20.00h. – Lugar: Centro Cultural 
Francisco Piñeiro, en Abade
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Tramitación da Renda de inclusión social de 
Galicia (RISGA)
A renda de inclusión social de Galicia é unha prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsisencia a 
quen careza totalmente deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral.

Terán dereito a solicitar a renda de inclusión social de Galicia as persoas que se encontren nunha situación de exclusión 
social ou en risco de exclusión, e reúnan os seguintes requisitos establecidos pola Xunta de Galicia:

•	 Ter residencia legal, efectiva e constatada polos servizos sociais comunitarios polo menos durante os seis meses ante-
riores á presentación da solicitude de valoración.

•	 Ter máis de 25 anos.

•	 Dispoñer na unidade de convivencia de ingresos inferiores ao tramo persoal e familiar que lle correspondería e, ademais, 
non dispoñer de bens patrimoniais dos cales se deduza a existencia de medios suficientes para a subsistencia.

•	 Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade de lles prestar alimentos de acordo coa lexislación civil.

INFORMACIÓN E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
•	 Nos Servizos sociais do Concello

•	 Na Xefatura territorial da Consellería de Política Social da Coruña

A normativa de aplicación pode consultarse no Diario Oficial de Galicia nº 249 do martes 31 de decembro de 2013. 

MEDIO AMBIENTE

Ampliación da rede de colectores para vidro, 
envases e papel
Unha das claves para unha correcta reciclaxe dos residuos é que a xente se comprometa coa separación en orixe, pero tamén 
que os municipios lles acheguen o máis posible colectores nos que depositar cada fracción. Por iso desde a área de Medio 
Ambiente estase incrementando pouco a pouco o número de puntos onde botar papel, envases de plástico e bricks e tamén 
botellas e frascos de vidro. 

As zonas onde se puxeron novos depósitos 
para papel e cartón foron nas proximidades 
dos adros de Labacengos e Santa Cruz; en 
San Xoán púxose un colector no lugar de 
Balocos, moi preto de Talleres Amor; en 
San Xurxo deixouse outro na zona da Ponte 
-xusto na pista de acceso á área recreativa- 
mentres que en San Ramón re repartiron 
tres: un preto da Casa do Concello, outro no 
recinto da feira e un terceiro de reforzo na 
zona do supermercado.

Os colectores de recollida de envases de 
plástico e bricks repartíronse por diferentes 
puntos do concello atendendo ás peticións 
veciñais e a unha distribución racional que 
permita ir cubrindo pouco a pouco e de for-
ma equitativa todo o territorio: Casabranca 
Casanova, Vilapedre, O Piñeiro, Balocos, 
Pardiñas, O Outeiro, A Loira, etc.

Os novos colectores para o vidro colocaran-
se a partir do mes de marzo.
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ACTIVIDADES DAS ENTIDADES VECIÑAIS

O Val de Moeche ten preparada unha completa programación para as próximas 
semanas, protagonizada igual que noutros puntos do concello polo Entroido e 
outras actividades moi interesantes Velaí toda a oferta.

Sábado 10 de febreiro, 14.00h.: Cocido de Entroido (información na primeira páxina)

Sábados de febreiro e marzo, 10.00h.: Curso de fructicultura
Durante todos os sábados dos meses de febreiro e marzo o local social do Pereiro acollerá un curso de fructicultura e de técni-
cas de poda. Desenvolverase entre as 10 e as 12.00h. e terá un prezo de 18 € para persoas socias e de 22 € para non socias. 
Cómpre bulir a inscribirse xa que as prazas son limitadas. 

Martes a partir de marzo, 17.00h.: Curso de cociña 

No mes de marzo está previsto iniciar un curso de cociña impartido por Paco, chef de Casa Pena e un dos cociñeiros galegos 
máis reputados. O curso terá lugar na escola do Pereiro todos os martes de 17 a 19.00h., cun prezo mensual de 20€ para 
persoas socias e de 22€ para quen non pertenza á entidade. Neste caso tamén cómpre apurar a apuntarse posto que se trata 
dun grupo reducido.

As inscricións para todos estes cursos poden facerse no 981 404 107 ou no 696 944 914 (Fina). Desde a asociación informan 
tamén de que continúan ata xuño os cursos de bailes latinos e de cestería, que manteñen aberta a matrícula.

A asociación veciñal de Labacengos tamén centra a súa actividade para esta época 
no Entroido e no desenvolvemento de cursos e de xeito especial no Día Internacional 
da Muller coa organización dunro moi especial para conmemorar a loita feminina pola 
súa participación en pé de igualdade na sociedade.

Domingo 18 de febreiro, 14.30h.: Xantar de Entroido (información na primeira páxina)

Febreiro (data pendente de concretar): Obradoiro de elaboración de conservas e licores
Neste curso de iniciación as persoas inscritas aprenderán distintas receitas de conservas e licores, como peixe en aceite, mar-
melada, froitas en almibre, verduras e licores de froitas. Ao remate da sesión -que seguramente se celebre un venres- haberá 
degustación e cadaquén poderá levar a proba para a casa. Prezo entre os 10 e 15€. Prazas limitadas!! 

Desde a AVV de Labacengos recórdannos que teñen en marcha un obradoiro de costura todos os xoves de 16.30 a 18.30h. 
no que podedes inscribirvos en calquera momento.

Venres 9 de marzo, 21.30h. Cea do Día Internacional da Muller en Casa Pena
Esta cea está aberta, tal e como apunta a asociación, a todas as mulleres da parroquia, de Moeche e dos concellos da volta. O 
menú, que inclúe as bebidas, é o seguinte:

•	 Empanada, croquetas, pementos recheos e mexillóns en escabeche
•	 Medallón de solombo de porco con crema de champiñóns
•	 Milfollas de crema

Prezo: 20€ e durante a noite haberá varios sorteos. Data límite para apuntarse: 5 de marzo. Aforo é limitado.

Para inscribirse tanto nesta cea da muller como no resto das actividades que organiza a asociación, chamar ao 606 729 038

LIÑAS DE AXUDA DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS
Orde do 20/12/2017, da Consellería de Medio Ambiente., reguladora das bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos 
seguros agrarios. Obxecto: axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios e gandeiros. A subvención se solicita coa contratación do seguro a través das 
entidades aseguradoras autorizadas Persoas beneficiarias: titulares de explotacións. Prazo de solicitude: no momento da contratación. Máisinformación no DOG núm. 245, 

do 28/12/2017(http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia).

Orde do 18/12/2017,da Consellería do Medio Rural, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores 
en réximes de cali dade. Obxecto: axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade (agricultura ecolóxica, IXP, DOP .). Persoas beneficiarias: titulares de 
explotacións. Prazo de solicitude: 15/02/2018. Máis información no DOG núm. 6, do 09/01/2018 (http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia)

Orde do 18/12/2017, da Consellería do Medio Rural, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en 
transformación e comercialización de produtos agrarios. Obxecto: axudas de entre o 10 e o 50% para investimentos de máis de 60.000 euros (construcións, maqui-
naria...). Persoas beneficiarias: empresas transformadoras ou comercializadoras. Prazo de solicitude: 12/02/2018. Máis información no DOG núm. 9, do 12/01/2018  
(http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia)

 


