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III. Outras dIspOsIcIóns

axencIa turIsmO de GalIcIa

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas 
concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 
non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de 
embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se 
establece a súa convocatoria para o ano 2020.

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, 
así como no artigo 25 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia 
(http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións previs-
tas que se financiarán cun crédito total de 1.200.000 €, dos cales se asignan á catego-
ría 1ª (entidades locais) 600.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 11.A2.761A.760.0, 
código de proxecto 2016 00002, e 600.000 € á categoría 2ª (persoas físicas ou xurídi-
cas privadas), con cargo á aplicación orzamentaria 11.A2.761A.781.0, código de proxec-
to 2015 00005, que figuran no anexo I e no anexo II desta resolución, concedidas ao abeiro 
da Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións 
de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño 
de Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2020.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2020

María Nava Castro Domínguez 
Directora da Axencia Turismo de Galicia
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ANEXO I
categoría 1ª: entidades locais

subvencións a entidades locais para actuacións de mellora paisaxística e de 
embelecemento de bens e recursos que se atopen no camiño de santiago

Entidade beneficiaria Descrición actuación Importe da 
subvención 

Concello de Guntín
Intervencións no Camiño de Santiago ao seu paso polo concello de Guntín: colocación 
de pequenos cerramentos que oculten a visión dos contedores de lixo, pavimentacións e 
colocación de bancos

14.860,70 €

Concello da Mezquita Mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño 
de Santiago, na Canda, A Vilavella e Pereiro de Abaixo, na Mezquita (Ourense) 15.000,00 €

Concello de Abegondo Iluminación do encoro de Beche no Camiño Inglés 15.000,00 €

Concello de Riós Mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño 
de Santiago 15.000,00 €

Concello de Fene Mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño 
de Santiago, en Fene (A Coruña) 15.000,00 €

Concello de Boqueixón Acondicionamento do contorno do pavillón municipal de Lestedo 15.000,00 €

Concello de Ordes Mellora da área de descanso para peregrinos de Buscás e mellora da integración 
paisaxística da área de descanso para peregrinos de Andemil 13.546,26 €

Concello da Pobra do Brollón Mantemento e conservación de Ponte de Barxa e mellora e pavimentación dun tramo do 
Camiño de Inverno 11.237,03 €

Concello de Silleda Un alto no «Camiño» para o seu embelecemento e uso no concello de Silleda 5.552,82 €

Concello de Mos Mellora e naturalización do Camiño de Santiago en Ameiro Longo, parroquia de 
Sanguiñeda 14.999,98 €

Concello de Toques Mellora e embelecemento no Camiño Primitivo 15.000,00 €

Concello de Taboadela Embelecemento do Camiño de Santiago ao seu paso por Abeledo, Santiago da Rabeda 15.000,00 €

Concello de Vilar de Barrio Rehabilitación de dúas fontes en Vilar de Barrio 14.905,40 €

Concello de Miño
Mellora paisaxística e posta en valor do Camiño de Santiago entre Outeiro e o espazo 
agrario de Viadeiro mediante a mellora dos puntos de contacto, embelecemento dos 
puntos de acceso e humanización do pavimento no trazado do Camiño

15.000,00 €

Concello de Monterrei Consolidación de fábricas de pedra seca na Vía da Prata, tramo Monterrei-Mixós 9.472,75 €

Concello de Paradela Instalación de recintos para contedores de lixo nos núcleos polos que transcorre o 
Camiño Francés ao seu paso por Paradela 15.000,00 €

Concello de Paderne Mellora e humanización do Camiño Inglés en Paderne 11.249,99 €

Concello de Carballeda de 
Valdeorras

Mellora de areas de descanso para peregrinos no Camiño de Inverno ao seu paso polo 
concello 11.201,04 €

Concello de Arzúa Actuacións mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopan 
no Camiño de Santiago 11.315,00 €

Concello do Saviñao Adecuación do contorno da escola de Montecelo-Diomondi 15.000,00 €

Concello de Xinzo de Limia Mellora para habilitación senda peonil no Camiño de Santiago á beira da OU-531 12.909,88 €

Concello de Vilariño de Conso Embelecemento do Camiño de Santiago entre a Venda de Capela e a Venda de Bolaño 14.993,24 €

Concello de Melide Actuacións de mellora no Camiño de Santiago 15.000,00 €

Concello de Vilaboa Iluminación no Camiño de Santiago en Santa Marta-Bértola 15.000,00 €
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Entidade beneficiaria Descrición actuación Importe da 
subvención 

Concello de Boimorto Iluminación pública no Camiño do Norte ao seu paso por Corredoiras 15.000,00 €

Concello de Redondela Conservación da Fonte da Raíña 9.332,39 €

Concello de Dumbría Acondicionamento do predio na contorna do cruceiro de Marco do Couto 15.000,00 €

Concello de Baños de Molgas Actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se 
atopen no Camiño de Santiago 7.977,95 €

Concello de Cee Subministración de mobiliario urbano en Lires: cubrecontedores 10.027,88 €

Concello de Barreiros Acondicionamento de zona verde no contorno do Camiño de Santiago en Vilamartín 
Grande 15.000,00 €

Concello de Monforte de 
Lemos Mellora e embelecemento do exterior e contorno do centro social de Reigada 15.000,00 €

Concello de San Cristovo de 
Cea

Substitución de elementos de sinalización e valorización do contorno do lavadoiro do 
matadoiro 15.000,00 €

Concello de Valga Posta en valor do lavadoiro de Fontenlo situado no ámbito do Camiño de Santiago ao 
seu paso por Valga 15.000,00 €

Concello de Laza Mellora paisaxística e de embelecemento da área recreativa de Soutelo Verde (Ruta da 
Prata) 15.000,00 €

Concello de Dozón Para os traballos de reparación do firme do Camiño de Santiago, Vía da Prata 15.000,00 €

Concello de Palas de Rei Restauración paisaxística e embelecemento de bens que se atopan no Camiño Francés 
ao seu paso por Palas de Rei 15.000,00 €

Concello de Lugo Mellora da Escola Vella de Uceria, parroquia de Poutomillos, Lugo 14.999,96 €

Concello de Betanzos Acondicionamento da Ponte de Caraña e fonte da señora Xesusa 5.870,32 €

Concello de Pontecesures Adaptación do miradoiro do Pino Manso para zona de descanso de peregrinos mediante 
a súa mellora funcional e paisaxística 15.000,00 €

Concello de Allariz Reparación da calzada da Ponte de Vilanova 15.000,00 €

Concello de Dodro Mellora do Camiño Portugués ao seu paso polo concello de Dodro 15.000,00 €

Concello de Lalín Fontes Prado e Donsión 14.999,15 €

Concello de Lourenzá Mellora da sinalización e embelecemento de puntos BIC do concello de Lourenzá ao seu 
paso polo Camiño Norte 6.637,46 €

ANEXO II 
categoría 2ª: persoas físicas e xurídicas privadas

subvencións a entidades locais para actuacións de mellora paisaxística e de 
embelecemento de bens e recursos que se atopen no camiño de santiago

Beneficiario/a NIF Descrición actuación Importe da 
subvención 

Xunta veciñal de montes en man común da 
Guarda ***1235** Área de descanso do peregrino 10.000,00 €

Jaime Prieto González ***1558** Actuacións de melloras en edificacións 7.837,98 €

María Teresa Souto Castro ***9544** Embelecemento de muros 3.594,00 €

María Josefa Fernández López ***5000** Substitución cobertura e recebo de fachadas 9.857,84 €

María Milagros Prieto Muñiz ***6524** Arranxo interior do muíño 7.125,00 €
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Beneficiario/a NIF Descrición actuación Importe da 
subvención 

Centro recreativo cultural e deportivo 
(Cercud) de Baamonde ***1236** Reposicións e melloras na área recreativa de Baamonde 6.878,85 €

Ángel de Luis Domínguez ***6195** Arranxo cuberta vivenda existente 10.000,00 €

María Isabel Seijas Rey ***8572** Rehabilitación fachada e substitución ventás vivenda 6.669,77 €

Sofía Rosario Zaera Penas ***3411** Pechado de predio con valado vexetal e porta de madeira 10.000,00 €

Alicia Carmen Gustems Manuel ***4618** Valado e mellora ambiental de parcela 9.712,38 €

Berta Fernández Aira ***6252** Revestimento de fachada 7.095,00 €

Ángela Aira Lago ***6281** Muro e embelecemento de predio 10.000,00 €

Beatriz López Rodríguez ***6893** Actuacións sobre a casa e a eira 10.000,00 €

Paula Gómez Rosende ***6091** Rehabilitación hórreo e edificacións auxiliares 10.000,00 €

Paula Iglesias Pérez ***3714** Muro de contención e valado de predios 2.801,15 €

María Soledad Pérez Cuevas ***5805** Rexuntado de muro 3.525,64 €

Elena Guimil Castro ***6402** Rehabilitación cuberta e exterior alpendre 10.000,00 €

Carmen Pérez Vázquez ***5327** Pechado de predio 10.000,00 €

Josefa Castro Vázquez ***9070** Substitución cobertura vivenda e alpendres 10.000,00 €

José Antonio Rey Costoya ***8800** Traballos de pintura e adecuación de terraza 7.590,00 €

José Romero Sanda ***2275** Rehabilitación de hórreo 6.453,11 €

Natalia López Fernández ***4188** Desentullo e consolidación edificio en ruínas 10.000,00 €

Mosquera Técnica de Aguas, S.L. ***4569** Obras melloras en nave 6.368,62 €

José Mosquera Ramos ***0266** Melloras de revestimento en anexo a vivenda 6.350,69 €

María Carmen Ferreiro Villamor ***1186** Mellora de cuberta e revestimentos de construcións auxiliares 10.000,00 €

Asociación de veciños Santa Baia de Mos ***1426** Acondicionamento albergue 10.000,00 €

Manuel Viana Lamas ***0471** Limpeza e mellora de fachadas e valados de predio 5.847,20 €

El Bordón de Caba, S.L. ***0495** Mellora paisaxística das sebes vivas que delimitan as parcelas 
Sobre da Torre no lugar dos Pendedos 8.243,62 €

José Regueira Vázquez ***9560** Reacondicionamento de cuberta de garaxe e anexo 7.631,25 €

Salvador López López ***2014** Mellora e embelecemento de cuberta vivenda 10.000,00 €

Juan Castro Rodríguez ***5236** Muro de peche 10.000,00 €

Maira Rebolo Taboada ***5155** Reconstrución de valado en cachotaría de granito 10.000,00 €

Yésica Cela Valcárcel ***5509** Reparación e embelecemento de fachada 3.539,25 €

Asociación Cultural San Bartolomé de Botos ***1438** Mellora do contorno e da igrexa parroquial de Botos (Lalín) na 
Vía da Prata do Camiño de Santiago 10.000,00 €

Jaime Pol Carballo ***6065** Alisamento e renovación de tellado vivenda 10.000,00 €

CMVMC de Mos ***0391** Mellora da contorna do Pazo de Mos 10.000,00 €

Carla González Justo ***2451** Pintar fachadas almacén e granxa 3.676,05 €

Mª Elvira Fernández Pereira ***4948** Restauración de hórreo 10.000,00 €

Manuel Vicente González Gómez ***1438** Restauración de hórreo e muro 10.000,00 €
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Beneficiario/a NIF Descrición actuación Importe da 
subvención 

Jaime López Lamas ***6640** Construción de muro de cachotaría e sebe vexetal en frontal 
de edificacións existentes 8.917,93 €

Diego González Lesta ***0162** Embelecemento de vivenda e valado 4.138,38 €

José Luis Arias Lodeiro ***8571** Mellora e embelecemento dun peche de finca 7.986,52 €

Marta Caínzos García ***9396** Reparación cuberta e fachada de edificio de vivendas 10.000,00 €

Carmen Cacharrón Rey ***4249** Peche e mellora de predios 8.167,73 €

Elena Fernández Fernández ***2238** Rehabilitación de muro perimetral de fronte Camiño da Prata 
ao seu paso pola Gouxa-Bidueiros-Dozón 8.805,00 €

Romualdo Rendo Pazos ***7614** Mellora casa 10.000,00 €

Antonio Souto Salgado ***7028** Acondicionamento exterior Gomareite e As Poulas 8.749,55 €

Emilio Dacal González ***3098** Actuacións de mellora nos acabados dunha vivenda sita en 
Eirexe-Donsión, Lalín (Vía da Prata) 10.000,00 €

Mónica Jul Ferreiro ***7771** Mellora e embelecemento fachada vivenda e xardín exterior 10.000,00 €

Adrián Dopazo Alonso ***0546** Rehabilitación de cuberta e fachadas de vivenda unifamiliar 10.000,00 €

Manuela Núñez Neira ***2824** Rehabilitación de edificación na Lastra 10.000,00 €

Pilar Portela Fernández ***4145** Rehabilitación de cubertas en vivenda e alpendres 10.000,00 €

Carmen Fernández Fernández ***4492** Rehabilitación de cuberta en Cileiro, Degolada, 3 (Casa do 
Río) Baleira 10.000,00 €

José Otilio Ingerto López ***8122** Mellora revestimentos vivenda 10.000,00 €

Constantino Rey Barcia ***2163** Embelecemento alpendre 10.000,00 €

San Esteban, C.B. ***2705** Recuperación e mantemento da madeira exterior 6.664,50 €

María Luz Varela Díaz ***6285** Muro de peche 9.977,66 €

Tomás Rodríguez Fernández ***9651** Mellora na envolvente térmica en vivenda unifamiliar 10.000,00 €

Monte veciñal en man común de Baamonde ***1870** Melloras en área recreativa da Perdiz 7.350,00 €

José Regueiro Otero ***3370** Naturalización do Camiño: incorporación de vexetación 
arbustiva e axardinamento en xeral 9.526,94 €

Carmen Granja Fondevila ***9167** Actuacións de mellora de bens e recursos no Camiño de 
Santiago. Edif. Eirexe, 6, Donsión, Lalín 10.000,00 €

Erundina Castro Méndez ***3195** Substitución de carpintarías en fachada principal 4.519,89 €

María del Pilar Loureiro Salgado ***1532** Muro de peche en parcela 5.408,70 €

Margarita Fariña Fernández ***7655** Arranxo de fachada 10.000,00 €

José Antonio Pérez López ***0948**
Rehabilitación de peche de parcela e acondicionamento 
exterior de edificación anexa no contorno del Camiño de 
Santiago

9.590,83 €

Manuel Salvado Lourido ***3848** Consolidación e restauración peche tradicional 9.633,47 €

Avelina Cordo Magán ***5172** Renovación pavimento da eira 10.000,00 €

Ángel Manuel Souto Cordo ***6373** Pérgola en área de descanso Bo Camiño 8.211,00 €

Asociación Muiñeiros do Río Tripes-Tui ***5739** Acondicionamento da contorna do Muíño do Mañoco 10.000,00 €

Baltasar Otero Gómez ***6965** Proposta de reparación de valado en Vilalbarro 10.000,00 €
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Beneficiario/a NIF Descrición actuación Importe da 
subvención 

Mario Salvado Lourido ***3877** Consolidación e restauración de hórreo 10.000,00 €

José Manuel Salgado Sueiro ***1564** Reparación de valado e peche de parcela en Arzúa 10.000,00 €

Patricia Eirín Carreira ***8517** Integración paisaxística de peche de parcela no Camiño 
Portugués 10.000,00 €

C
V

E
-D

O
G

: f
jle

nd
r7

-v
ks

8-
61

71
-le

x7
-6

im
m

h9
w

tz
y2

3


		2021-01-11T14:19:12+0100




