
I FORO DE 

DESENVOLVEMENTO LOCAL 
 

PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL 

DE GALICIA e BOAS PRÁCTICAS 
PROGRAMA LEADER GALICIA 

Chefa Fernández Fernández 
Xerente GDR Terras de Compostela 



 

 

OS GDRs EN GALICIA 

31 Grupos de 

Desenvolvemento 

Rural en toda 

Galicia 



 

 Asociación sen fins de lucro. 
 

 Conxunto representativo dos axentes públicos e privados. 
 

 Principio de “portas abertas”. 
 

 Poderán ser socios dos GDR as institucións públicas 
locais, asociacións, cooperativas, comunidades de 
montes veciñais, organizacións profesionais agrarias, etc.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS GDRs 



 Nos órganos de decisión dos GDR os representantes do 
sector privado teñen que ser maioría (máis do 50% dos 
votos). 
 

 Ademais, nos órganos de decisión deben estar 
representados obrigatoriamente: COOPERATIVAS 
AGRARIAS, ORGANIZACIÓNS PROFESIONAIS AGRARIAS, 
ASOCIACIÓNS DE MULLERES e ASOCIACIÓNS DE MOZOS E 
MOZAS, sempre que existan entidades deste tipo 
implantadas no territorio e presentes no GDR. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS GDRs 



 

- Os GDRs actúan como entidades colaboradoras de 
AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural) na 
tramitación de axudas e como dinamizador e asesor dos 
promotores do territorio para o Programa LEADER 
GALICIA 2007- 2013. 

 

- O programa LEADER de cada territorio deséñao e 
execútao un GDR 

 

CARACTERÍSTICAS DOS GDRs 



POR QUÉ 

 A Iniciativa Comunitaria LEADER naceu para reforzar as 
políticas europeas de desenvolvemento rural, apoiando 
solucións adaptadas ás peculiaridades de cada no dos 
territorios nos que se aplica. 

PARA QUÉ 

 O obxectivo central da Iniciativa LEADER é o mantemento 
da poboación no medio rural mediante a diversificación 
das súas rendas e a mellora do nivel de vida. 

 

LEADER  
(Relación entre Accións de Desenvolvemento da Economía Rural ) 

 



As notas definitorias da metodoloxía LEADER son as 
seguintes: 
Enfoque abaixo-arriba.  
Estratexia definida a nivel local. 
Partenariados locais entre axentes públicos e 
privados. 
Innovación.  
Deseño e aplicación multisectorial.  
Traballo en rede. 
Proxectos de cooperación con outros territorios. 

METODOLOXÍA LEADER 
 



 

 A Decisión da Comisión Europea c (2008) 703, do 15 de febreiro, aprobatoria do PDR. 

 Resolución do 30 de maio de 2008 pola que se publica o Acordo do 30 de maio polo que se aproban as bases reguladoras para a selección 

de programas de desenvolvemento rural e para a seleción e o recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades 

colaboradoras na xestión do programa Leader Galicia 2007-2013, cofinanciado con Feader, e se convoca o correspondente proceso de 

Selección . 

 P programa de desenvolvemento rural para o territorio do GDR, seleccionado polo acordo do Consello de Dirección de Agader do 23 de 

decembro de 2008. 

 As normas do GDR para a xestión do programa. 

 O récmine de axudas. 

 Ley 9/2007, do 13 de junio, de subvenciones de Galicia  

 O Regulamento (CE) 1290/2005, do Consello, do 21 de xuño, sobre o financiamento da poítica agrícola común. 

 O Regulamento (CE) 1698/2005, do Consello, do 20 de setembro, relativo á axuda ao  desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo 

Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader) 

 Regulamento  (CE)1974/2006, da Comisión, do 15 de decembro, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento 

1698/2005. 

 Regulamento (CE) 1975/2006, da Comisión, do 7 de decembro, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 

1698/2005 no que respecta á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao 

desenvolvemento rural. 

 Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia.  

 Regulamento 800/2008, da Comisión, do 8 de agosto, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado 

común 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, do 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 30/2007, do 30 de octubre, de 

contratos del sector público.  

 Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico  

 Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación  

   

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN Á XESTIÓN DOS 

FONDOS DO PROGRAMA LEADER GALICIA 2007-2013 



 

 

 NOVO MARCO FINANCEIRO: DOGA (27 de decembro de 2013 )  

"Resolución do 20 de decembro de 2013, do director Xeral de Agader, pola que se aproba o 

novo marco financeiro do programa Leader Galicia 2007-2013 confinanciado con 

Feader, e se modifican as bases reguladoras para a selección de programas de 

desenvolvemento rural e para a selección e o recoñecemento de entidades colaboradoras 

na xestión do programa Leader Galicia 2007-2013, aprobadas polo Acordo do Consello de 

Dirección de Agader do 30 de maio de 2008" 

 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN Á XESTIÓN DOS 

FONDOS DO PROGRAMA LEADER GALICIA 2007-2013 

- ANUALIDADES 2014  e  2015.  



ASIGNACIÓN DE FONDOS  

GALICIA 2007- 2015  

ASIGNACIÓN PERÍODO 2007-2015 110 M € 

 

 CADRO FINANCEIRO 2014 - 2015:  
 

 O 30 de decembro de 2013 sae publicado, na páxina web de Agader, a “Resolución 

do Director Xeral de AGADER do 30 de decembro de 2013, polo que se aproban os 

novos cadros financeiros dos grupos de desenvolvemento rural tras a aprobación 

do novo marco financeiro do Programa LEADER Galicia 2007-2013”.  

 

 

 



PECHE CONVOCATORIA DE 
AXUDAS PERÍODO 2014 - 2015 

 

GDR TERRAS DE 

COMPOSTELA: 31/03/2015  
 



 

411 – DINAMIZACIÓN DO SECTOR AGRARIO E FORESTAL 

 

412 – MELLORA MEDIOAMBIENTAL E DO CONTORNO RURAL 

 

413 – DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA RURAL E MELLORA DA    

           CALIDADE DE VIDA 

 

431 – ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES E PROMOCIÓN DO  

           TERRITORIO. 

 

12 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 



NOVIDADES PERIODO 
 2014  -  2015 

Requisitos proxectos subvencionables: 

Os proxectos non produtivos: deben ser viables TÉCNICA e 

FINANCEIRAMENTE.  
 

Beneficiarios: 

As Comunidades de bens NON poderán ser beneficiarias. 

O GDR pode ser beneficiario de todas as medidas. 
 

Gastos subvencionables: 

Modificacións relativas á adquisición e usos de edificios. 

Arrendamento financeiros: opción de compra. 
 

Cambios: 

Procedemento de tramitación, modelos, prazos, obrigas dos 

beneficiarios, réxime de xustificación,… 

 



NOVIDADES PERIODO 
 2014  -  2015 

Medida 411: DINAMIZACIÓN DO SECTOR AGRARIO E FORESTAL 

Que teñan polo menos 1 UTA anterior á solicitude de 

axuda. 

Elimínanse os proxectos que estaban vinculados coa 

aplicación das T.I.C. e a EFICIENCIA ENERXÉTICA. 

Varían as % de subvención no sector agrario:  
Regra xeral: 40 % + 10 % (agricultor mozo) + 10 %  

(zona desfavorecida, de montaña ou Rede Natura 2000) 

Varían as % de subvención de proxectos que aumenten o 

valor económico dos montes: 
Regra xeral: 50 % + 10 % (zona desfavorecida, de  

montaña ou Rede Natura 2000) 

Varían as % en proxectos que supoñan un aumento do 

valor engadido dos produtos agrarios e forestais: 
Regra xeral: 50 % (PEME)  e 25% (Empresa Intermedia) 

 



NOVIDADES PERIODO 
 2014  -  2015 

Medida 412: MELLORA MEDIOAMBIENTAL E DO CONTORNO 

RURAL 

 

Investimentos non produtivos en espazos forestais ou 

para a adecuación, recuperación e posta en valor do 

patrimonio natural no contorno rural: O valor será 

acreditado mediante informe emitido polo departamento 

da Xunta competente na materia. 

 

En ningún caso serán subvencionables os gastos de 

plans de ordenación do monte e deslindamentos. 

 



NOVIDADES PERIODO 
 2014  -  2015 

-Medida 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA RURAL E MELLORA DA 

CALIDADE DE VIDA 

 

Nos proxectos produtivos de CREACIÓN, AMPLIACIÓN e 

MODERNIZACIÓN DE PEMES, en sectores da economía 

distintos ao da produción agraria primaria e no FOMENTO DE 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS é requisito necesario a xeración 

de emprego, como mínimo, equivalente a 0,25 UTAs. 

 

Varían as % de subvención:  

 Regra xeral: 50 % 

 

 



NOVIDADES PERIODO 
 2014  -  2015 

Limitacións Sectoriais: 
Investimentos no sector da transformación e comercialización 

de produtos agrarios e forestais. Aplicaranse as limitacións e 

restricións que estableza o departamento sectorial competente nas 

correspondentes ordes de axuda. 

No comercio polo miúdo só son subvencionables 

establecementos dedicados á valorización de produtos con 

singularidade específica propios do territorio do GDR onde se 

localicen. 

Os investimentos vinculados co sector servizos (actividades de 

asesoría, axencias de seguros, perrucarías, tinturarías, talleres de 

reparacións, empresas de servizos agrícolas e forestais, 

despachos profesionais e asimiladas) de NOVA CREACIÓN, só 

serán subvencionables en CONCELLOS onde non haxa ningún 

establecemento que preste ese servizo. 



Momento no que estamos:  

– En Galicia, a Consellería remitiu á Comisión 

Europea alegacións ao Programa de 

Desenvolvemento Rural o 22/07/2014. 
 

– Posteriormente a Comisión Europea remiteu un 

documento con recomendacións / observacións a 

ter en conta na redación do Programa. 

 

NOVIDADES NOVO PERÍODO 
 2014  -  2020 



Borrador PDR Galicia 2014-2020:  
– Excluiranse expresamente do financiamento a través do programa Leader, os 

proxectos referidos á produción agraria primaria. 

– Poderán financiarse: investimentos en transformación, comercialización ou 

desenvolvemento de produtos agrícolas e forestais; xeración e investimento en 

empresas que desenvolvan actividades non agrícolas; xeración, mellora ou ampliación 

de todo tipo de pequenas infraestructuras, incluindo os investimentos en enerxías 

renovables e no aforro enerxético; xeración, mellora ou ampliación de servizos básicos 

locais para a poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais, e as 

infraestructuras correspondentes; investimentos para uso público en infraestructuras 

recreativas, información turística e infraestructuras de turismo a pequena escala; 

mantemento, recuperación e rehabilitación do patrimonio cultural e natural das 

poboacións, das paisaxes rurais e das zonas de alto valor natural.  

 

NOVIDADES NOVO PERÍODO 
 2014  -  2020 



 

 

EXPERIENCIAS PROGRAMA LEADER 

NO GDR TERRAS DE COMPOSTELA 

PROGRAMA LEADER GALICIA                
2007-2013-2015 



  VALORIZACIÓN DE PRODUTOS LOCAIS E ECONOMÍA DE 

PROXIMIDADE”. 
 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E EXALTACIÓN DE PRODUCTOS LOCAIS 

(Agrogandeiro, sector vitivinícola e forestal, lácteo, mel, filloas…). 

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: SECTOR HORTOFRUTÍCOLA E  

COMERCIALIZACIÓN. 

 ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN DE CONSUMO DE PRODUCTOS 

LOCAIS. 

 

 

MEDIDA 431: PROMOCIÓN 
TERRITORIAL 



  DINAMIZACIÓN DO SECTOR FORESTAL. 
 FOMENTO DA AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTAIS EN 

UNIDADES DE XESTIÓN VIABLES  

XORNADAS PARA FOMENTAR A CERTIFICACIÓN EN GRUPO PARA A 

IMPLANTACIÓN EN EXPLOTACIÓNS FORESTAIS DE PROPIETARIOS 

PARTICULARES DENTRO DO TERRITORIO GDR. 

 

 

 

MEDIDA 431: PROMOCIÓN 
TERRITORIAL 



  LIDERAZGO DAS MULLERES A TRAVÉS DO FOMENTO DO 

AUTOEMPREGO. 
Dar un impulso ás mulleres do territorio do GDR, coa  finalidade de que participen 

activamente na actividade emprendedora e o desenvolvemento empresarial, 

fomentando e sacando valor as súas capacidades creativas,  ofrecéndolle as 

ferramentas necesarias para converterse en precursoras do cambio na súa vida 

laboral 
 

TALLER “A AGULLA DE OURO”. 

MÓDOLO DE EMPRENDER. 

MÓDULO DE MARKETING ONLINE E REDES SOCIAIS. 

 

 

 
 

 

 

MEDIDA 431: PROMOCIÓN 
TERRITORIAL 



  BOAS PRÁCTICAS HIXIÉNICAS NA MANIPULACIÓN DE 

PRODUTOS DA HORTA. 
Establecer  mediante charlas e sesións formativas,  BOAS PRÁCTICAS HIXÉNICAS 

en todas as fases das súas actividades, que permitan a capacitación dos profesionais 

do sector hortofruticultor co obxetivo de que poidan garantir a calidade e a 

salubridade dos seus productos e cumplir as esixencias establecidas por a lexislación 

en materia sanitaria 
 

 O SECTOR HORTOFRUTILCULTOR COMO MOTOR DO 

DESENVOLVEMENTO DO TERRITORIO TERRAS DE COMPOSTELA. 

 PRESENTACIÓN E IMAXE DO PRODUCTO (EMBALAXE, ENVASADO, 

ETIQUETADO). 

 ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTOR LOCAL E MANUAL 

DE BOAS PRÁCTICAS HIXÉNICAS. 

 

 

 

MEDIDA 431: PROMOCIÓN 
TERRITORIAL 



APLICACIÓN DAS TICs, EFICIENCIA ENERXÉTICA E  PROCESOS DE 
AUTOMATIZACIÓN EN EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS 

DESCRIPCIÓN: 

Proxectos innovadores que permiten automatizar parte 

das tarefas diarias, permitindo aforrar custes de man de 

obra e incrementar a produción e produtividade, 

reducir os custes de produción e garantir a 

sostenibilidade da explotación a longo prazo. 

MEDIDA 411: DINAMIZACIÓN DO 
SECTOR AGRARIO E FORESTAL 

http://www.gea-farmtechnologies.com/es/es/bu/milking_cooling/farm_management/herd_management_software/dp_mobil/default.aspx


INTRODUCIÓN MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN 
COOPERATIVA AVÍCOLA 

DESCRIPCIÓN: 

Investimentos en novas TIC e mellora da eficiencia 

enerxética, mediante o emprego dun sistema de 

ventilación - refrixeración (para evitar as altas 

temperaturas) ou de calefacción (no caso de 

temperaturas baixas),  que permite controlar, de forma 

automatizada, un nivel de temperatura idóneno  na 

explotación avícola. 

MEDIDA 411: DINAMIZACIÓN DO 
SECTOR AGRARIO E FORESTAL 



AMPLIACIÓN E MELLORAS EN PROCESO PRODUTIVO EN 
COOPERATIVA DE FABRICACIÓN DE PIENSOS  

DESCRIPCIÓN: 

Adquisición  de 6 celdas de almacenamento de 

materias primas coa finalidade de fabricar novos 

pensos, xa que se incrementa a capacidade de 

almacenamento e diversifícase a produción de 

pensos  ó incluir novas materias primas adaptándose 

á demanda actual do sector. 

MEDIDA 411: DINAMIZACIÓN DO 
SECTOR AGRARIO E FORESTAL 



MEDIDA 412: MELLORA MEDIOAMBIENTAL E DO 
CONTORNO RURAL  

POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL E PAISAXÍSTICO DO 
COTRO A TRAVÉS DUN MIRADOR 

DESCRIPCIÓN: 

Recuperación e posta en valor do patrimonio natural 

e paisaxístico  mediante a construcción dun mirador 

situado a unha altura de 508 m. a nivel do mar, 

dende o que se pode divisar o territorio de 19 

concellos , e o acondicionamento do camiño de 

acceso no Campo das Cores (Monte do Cotro). 

 



INTRODUCIÓN DE TECNOLOXÍA E MAQUINARIA AGRÍCOLA EN 
EMPRESA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS E GANDEIROS 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Introducir novos equipamentos que permita ampliar a 

tipoloxía de servicios prestados, a produción e 

produtividade, reducir os custos produción, 

mellorar a calidade dos servicios e, todo elo na 

procura de garantir a viabilidade e sostenibilidade da 

empresa a longo prazo. 

 

 

MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA  



INTRODUCIÓN DE TECNOLOXÍA E MAQUINARIA FORESTAL EN 
EMPRESAS DE SERVIZOS FORESTAIS 

DESCRIPCIÓN: 

Introducir novos equipamentos que permitan 

modernizar a empresa, ampliar a produción, a 

produtividade, reducir os custos de produción, 

mellorar a calidade dos servicios e, todo elo na 

procura de garantir a viabilidade e sostenibilidade da 

empresa a longo prazo.  

 

 

MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA  



MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA  

MODERNIZACIÓN E AMPLIACIÓN DE PANADERÍAS 

DESCRIPCIÓN: 

Adquisición de maquinaria para a ampliación e 

modernización de industria de panadería coa 

finalidade de  incrementar a produción, a 

produtividade, a calidade e a oferta de produtos 

garantindo a sostenibilidade da empresa a longo 

prazo. 



MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA  

CREACIÓN, AMPLIACIÓN E MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTES 

DESCRIPCIÓN: 

Creación, ampliación e modernización de 

restaurantes coa finalidade de poñer en valor os 

produtos agroalimentarios mediante a súa 

transformación (elaboración culinaria) e 

comercialización, así mesmo potenciando a 

recuperación de usos tradicionais no sector da 

restauración (Cociña Tradicional Galega) 

incorporando elementos de innovación no sector.  

 



MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA  

CREACIÓN, AMPLIACIÓN  E MODERNIZACIÓN DE PEMES 

DESCRIPCIÓN: 

Proxectos de creación, ampliación e modernización 

de pequenas e medianas empresas relacionadas co 

sector industrial, carpinterías de madeira, 

carpinterías metálicas, transformación de pedra 

natural, co obxecto de incrementar a produción, a 

calidade, e a  produtividade da empresa, garantindo 

a súa sostenibilidade a longo prazo. 



MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA  

CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVIZOS A 
POBOACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 

Creación e ampliación de empresas 

prestadoras de servizos on-line ou  

mediante instalacións adaptadas coa 

finalidade de ofrecer servizos inexistentes 

ou complementar actividades que se 

ofrecen. 



MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA  

CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE ESCOLA INFANTIL E CENTROS DE 
ATENCIÓN A INFANCIA  

DESCRIPCIÓN: 

Creación  e ampliación de escolas infantis (PAI) coa 

finalidade de servir de apoio aos pais, titores ou 

coidadores dos nenos e nenas de entre 3 meses e 3 

anos e co obxecto de crear ou mellorar a oferta 

deste servizo a poboación. 

Creación de Centro de atención a infancia (lugar de 

ocio) como servizo de canguraxe e garda de rapaces 

entre os 2 e os 8 anos cun afán de dar cobertura 

integral ás familias, contribuíndo a conciliación da 

vida familiar, persoal e laboral. 



MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA  

PROXECTOS VINCULADOS COS SERVIZOS SOCIAIS 

DESCRIPCIÓN: 

Creación dunha vivenda tutelada para persoas con 

discapacidade co obxetivo de promocionar a vida 

autónoma das persoas discapacitadas.  

Acondicionamento de instalacións para incrementar 

o servizo de formación adaptada ás necesidades dos 

usuarios no Centro de Cernadas - Proxecto Home, 

contribuindo á reinserción dos mesmos na sociedade 

e no mundo laboral e unha mellora do benestar dos 

usuarios. 



PROXECTO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E 
INTERTERRITORIAL 

DESARROLLO RURAL “EN MANO”. LAS BUENAS PRÁCTICAS CINEGÉTICAS 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GESTIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD COMO RECURSO 

DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO RURAL  

ACCIÓNS 

• Definición de medidas 
correctoras, según as 
deficiencias detectadas. 

• Presentación do Manual de 
Boas Prácticas cinexéticas. 

• Presentación do modelo de  
turístico cinexético. 

• Experiencia Caza Gourmet. 

• ... 

Xornada Técnica 
15/10/2013 



PROXECTO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E 
INTERTERRITORIAL 

DIVERSIFICACION DE LOS RECURSOS AGRICOLAS, GANADEROS 

Y FORESTALES, NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN: Finalidade é a 

investigación e realización dun Estudo 

de aplicación, neste caso do Liño e 

que poida ser transferible a outros 

territorios 

OBXECTIVO XERAL 

•É a valorización das nosas 

produccións de calidade e  

•A diversificación económica para a 

dinamización do medio rural de forma 

que contribua á mellora en calidade 

de vida e fixación da súa poboación 

dentro dun marco de 

desenvolvemento sostible. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://plantamedicinales.net/wp-content/321.jpg&imgrefurl=http://plantamedicinales.net/category/plantas-medicinales&usg=__iQFYhUF67r20Bqo2ka1QEYlUYWU=&h=377&w=503&sz=41&hl=es&start=48&zoom=1&tbnid=Zu6lpQTRVC6StM:&tbnh=127&tbnw=170&ei=EoZSTZ-tEMGqlAfDlonkCg&prev=/images%3Fq%3Dvacas%2Bcomiendo%2Blino%26hl%3Des%26biw%3D1020%26bih%3D537%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=618&vpy=206&dur=2844&hovh=194&hovw=259&tx=121&ty=93&oei=-YVSTeGuCJSB4QbpubWMCQ&esq=4&page=4&ndsp=17&ved=1t:429,r:4,s:48


Grazas pola súa atención 


