
PREMIO ION – SGPF 

O MELLOR PECHE ELÉCTRICO

BASES DA CONVOCATORIA 2018

1- OBXECTIVO

O premio ten como obxectivo promover o emprego de peches electrificados fixos e

móbiles  para  o  manexo  e  protección  do gando  en  pastoreo  e  a  protección  dos

cultivos. Por iso premiarase o mellor peche electrificado para ese fin.

2- PARTICIPANTES

Poderán participar nesta convocatoria todas aquelas persoas físicas ou xurídicas que

sexan  titulares  dunha  explotación  gandeira  radicada  en  España  e  Portugal.

Participarán aqueles traballos realizados nos anos 2017 e 2018 para a instalación de

peches  fixos  ou  móbiles  para  o  manexo  e  protección  do  gando  e  os  cultivos

forraxeiros.

3- CARÁCTER DO PREMIO

O premiado obterá un recoñecemento formal a través dun diploma acreditativo e

unha suma de 3.000,00 €, permitindo a difusión do proxecto realizado a ION e a

SGPF a través dos medios de comunicación e outras canles que se estimen oportuno.

4- PRAZOS

O prazo de presentación das candidaturas estenderase dende o 10 de novembro de

2018 ata o 31 de marzo de 2019. O xurado comunicará o seu veredicto, nun prazo

non superior  a  dous meses  dende o peche da convocatoria,  de forma persoal  ó

premiado e nun acto público nunha data próxima. 



5- PRESENTACIÓN DOS PROXECTOS

As  persoas  candidatas  deberán enviar  unha solicitude,  cubrindo o formulario  do

Anexo I da presente convocatoria, xunto cunha memoria descritiva do proxecto ao

enderezo electrónico sgpf.galicia@gmail.com, en formato PDF (tamaño máximo de

ficheiro de 10 MB) e cunha extensión máxima de 20 páxinas, nas que se incluirán os

datos identificativos e unha memoria que debe incluír:

- Descrición do promotor (identificación, motivacións e proxecto de futuro)
- Descrición da gandería (parcelas, instalacións, gando e sistema de manexo)
- Descrición do estado anterior  das parcelas  nas  que se realizaron melloras

(peches e/ou pradeiras)
- Descrición das melloras que se fixeron (peches e/ou pradeiras), explicando

polo miúdo os métodos e medios empregados para realización as mesmas:
material (sen referencia a marcas comerciais), medios humanos e técnicas
empregadas para a instalación dos peches e a implantación e/ou mellora das
pradeiras. 

- Estado actual das parcelas melloradas

Calquera outra información que se considere de interese para a comprensión da

gandería  e  do  proceso  de  mellora.  Xunto  co  Anexo  de  solicitude  de  inscrición

poderase achegar, e valorarase, unha reportaxe gráfica do proceso de mellora e do

resultado final dos peches e parcelas.

Para a realización da memoria pódese consultar coa SGPF para calquera dúbida na

súa elaboración. Se o xurado o considera oportuno poderá solicitar documentación

complementaria co fin de comprender mellor o proxecto.

6- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Valorarase  a idoneidade dos  peches realizados  tanto  para  a  especie  destinada a

pastorear esas parcelas como para a facilidade no manexo habitual do gando e/ou o

nivel de protección fronte a animais salvaxes.



7- XURADO

O xurado estará formado pola Xunta Directiva da SGPF. O xurado elixirá, entre os

proxectos  presentados,  aquel  que  considere  máis  apropiado  ós  obxectivos  do

premio  así  como  a  un  suplente,  se  así  o  considera  oportuno.  Se  os  proxectos

recibidos  non acadasen o  nivel  mínimo  estipulado,  o  xurado  podería  declarar  o

concurso deserto.   A data e o lugar  do acto formal  de entrega do premio serán

anunciados oportunamente.

8- DEREITOS DO PREMIADO/A

Os  solicitantes  deben  ter  pleno  dereito  sobre  os  proxectos  presentados,  sen

necesidade de ter a propiedade dos terreos pero con capacidade legal de realizar o

proxecto  de  mellora.  Os  dereitos  de  difusión  do  proxecto  corresponderán  ás

entidades convocantes deste premio. O traballo premiado non poderá participar en

futuras edicións do premio.

9- ACEPTACIÓN DAS BASES

Os  solicitantes  do  premio  aceptan  incondicionalmente  as  bases  da  presente

convocatoria coa sinatura da solicitude de inscrición.

En Lugo, a 9 de novembro de 2018,

Daniel López González Joan Alibés Biosca

ION Aplicaciones Electrónicas Presidente da SGPF



ANEXO I – SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

“PREMIO ION - SGPF 2018”

Titular da explotación (Nome e Apelidos ou Razón social):______________________ 

____________________________________________ , NIF ____________________.

Enderezo postal: ______________________________________________________, 

Concello de ______________________________, Provincia de _________________, 

CP_____________, País____________________, Teléfono: ____________________, 

Enderezo electrónico: _____________________________.

Descrición das persoas que promotoras o proxecto

Descrición da gandería



Estado anterior das parcelas

Proceso de mellora das parcelas

Melloras realizadas nas parcelas



Outra información relevante

En ______________, a _____ de ________________ de 20___

Asdo.: __________________________________

Coa sinatura da presente solicitude acepto as bases do Premio ION – SGPF.

Entidades responsables:
ION Aplicaciones Electrónicas  SL, NIF:  Dir. postal: Nadela, 62 - 27160 – Lugo, Teléfono: 982304297   Enderezo
elect: ion@ionapel.com 
Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, NIF: G27459064, Enderezo postal: Fonmiñá, 2 – 27246 A Pastoriza – Lugo,
Telefono: 619032791, Correo elect: sgpf.galicia@gmail.com

“En nome das entidades responsables  tratamos a información que nos facilita  co fin de prestarlle o servizo
solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación ou durante os anos necesarios
para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga
legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si nas entidades responsables estamos tratando os seus
datos persoais polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar los datos inexactos ou solicitar
a súa supresión cando los datos xa no sexan necesarios.
Así mesmo solicito a súa autorización para ofrecerlle produtos e servizos relacionados cos solicitados.”
 SI
 NON


