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1. Identificación do GALP e da zona pesqueira. 

Datos do Grupo de acción local do Sector Pesqueiro 

Denominación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal 

Razón Social GALP A Mariña-Ortegal 

NIF G27386192 

Domicilio social 
Rúa da Misericordia, Nº35 Baixo. (Edificio Indiano). 

27850 Viveiro (Lugo) 

Enderezo electrónico galp.mar.marinaortegal@xunta.gal 

Teléfono 982 563 355 / 604034748 

Web https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal 

RRSS 

https://www.facebook.com/galpamarinaortegal/ 

https://www.instagram.com/galpmarinaortegal/ 

https://www.youtube.com/channel/UC_z90DUH29gjSqf-LAbqohQ 

 

 

O ámbito de aplicación da EDLP abrangue aos seguintes concellos  

Relación de concellos que forman parte do GALP 

Barreiros Ortigueira 

Burela Ribadeo 

Cariño Valdoviño 

Cedeira Vicedo, O 

Cervo Viveiro 

Foz Xove 

Mañón  

 

 

 

https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal
https://www.facebook.com/galpamarinaortegal/
https://www.instagram.com/galpmarinaortegal/
https://www.youtube.com/channel/UC_z90DUH29gjSqf-LAbqohQ
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Imaxe 1. Mapa de concellos do GALP A Mariña-Ortegal 

 
 

Imaxe 2. Situación do GALP en Galicia 
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2. O deseño da EDLP 

2.1 Valoración da aplicación da EDLP 2016-2021 

A aplicación dos fondos FEMP no GALP A Mariña-Ortegal valórase moi positivamente. O período 2014-
2020 supuxo un desafío na xestión dos fondos deste grupo. Así mesmo, a extensión do territorio, 
comprendendo a liña de costa cantábrica, dende Ribadeo ata xa entrado o Atlántico en Valdoviño, 
supón un reto en canto á dinamización dos fondos ao longo do territorio.  

O territorio que comprende A Mariña-Ortegal obriga a poñer en marcha un esforzo importante de 
comunicación do GALP, para achegar a súa actividade ao sector pesqueiro e á sociedade xeral a través 
de medios tradicionais e das redes sociais, onde este GALP conta con gran seguimento e interacción. 
Neste sentido, considérase que o GALP A Mariña-Ortegal conta con experiencia na xestión dos fondos 
e está recoñecida ao longo da costa como unha importante ferramenta de apoio ao desenvolvemento 
local. 

É importante salientar o mantemento no número de entidades socias ao longo do programa, así como 
o alto nivel de implicación dos órganos sociais que dirixen o rumbo do GALP A Mariña-Ortegal.  

En canto ao nivel de execución dos fondos, e pendentes da posta en marcha da avaliación final do 
programa, este grupo acadará previsiblemente a execución da totalidade dos fondos do programa de 
axudas. Tendo en conta os importes xa xustificados con data de 2021, a execución do programa de 
axudas situábase no 97,7%. Nesta mesma anualidade, executárase o 55,43% dos gastos reservados á 
xestión do fondo. 

En canto a aplicación do programa de axudas, o GALP A Mariña-Ortegal apoiou un total de 127 
proxectos (aos que habería que sumar os 5 proxectos aprobados na convocatoria do ano 2022). 
Destacaron os proxectos produtivos fronte aos non produtivos, así como os proxectos encadrados no 
obxectivo de valor engadido: un total de 81. Este obxectivo era o que contaba cun maior orzamento, e 
se ben os proxectos promovidos foron de importes máis reducidos que os solicitados por proxectos 
doutros obxectivos, esta circunstancia permitiu que os fondos se repartisen de forma máis solidaria na 
amplitude do territorio. 

Todos os obxectivos da EDLP anterior superaron a execución do 95%, o que dá conta dunha posta en 
marcha equilibrada dos proxectos, e en liña co planificado ao inicio do programa. 

Ademais, o GALP A Mariña-Ortegal participou en diversos proxectos de cooperación xunto con outros 
grupos galegos, nos que se desenvolveron iniciativas relativas a necesidades comúns como o relevo 
xeracional no sector pesqueiro ou a inclusión social a través da economía circular. Por último, as accións 
de animación durante o período anterior enfocáronse á promoción do relevo xeracional a través de 
actividades de ocio e de posta en valor dos oficios do mar, así como o fomento da igualdade de xénero 
no sector, dando visibilidade e recoñecemento ás profesións tradicionalmente desempeñadas por 
mulleres. Así mesmo, neste grupo desenvolveuse unha labor importante en canto á recuperación e 
posta en valor da cultura mariñeira. 

O período anterior supuxo a consolidación do GALP A Mariña-Ortegal no territorio. Mediante o apoio 
ás diversas iniciativas presentadas ao longo do mesmo, os fondos promoveron o desenvolvemento 
local da zona costeira, mellorando a súa sostibilidade e resiliencia. 

 

2.2 Elaboración da EDLP 
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A elaboración da EDLP sustentouse na metodoloxía do Desenvolvemento Local Participativo, que 
contempla como elemento central a participación activa das entidades e da cidadanía da zona 
pesqueira. 

O desenvolvemento local a través da participación comunitaria é concibido cun enfoque “abaixo-
arriba”: o tecido social, en representación dos intereses locais, asume o papel protagonista. A 
implicación de diversas entidades na elaboración da EDLP garante unha visión ampla sobre as 
necesidades e as potencialidades do territorio, obtendo como resultado unha EDLP integrada e sostible 
da zona costeira. 

Realizáronse unha serie de accións preparatorias para a ordenación do proceso: 

• Xerouse o grupo coordinador, integrado pola xerencia e a Xunta Directiva do GALP, asignando 

responsabilidades e calendarizando o proceso. 

• Planificouse a estrutura de traballo a través de distintos espazos de participación (xuntanzas 

presenciais e virtuais, formulario en liña de achegas, grupo de contraste e consulta pública).  

• Identificáronse grupos de participación preferentes aos que involucrar no proceso, 

contemplando ao sector científico/técnico para analizar a viabilidade dos contidos. 

• Deseñouse unha identidade corporativa baixo o lema “Mar Aberto”, para reforzar a difusión 
dos espazos de participación e dos contidos da EDLP. 

• Realizáronse reunións de coordinación entre todos os GALP. 

A elaboración da EDLP contemplou unha dobre vertente metodolóxica, empregando distintas técnicas 
complementarias para integrar as realidades diversas que conviven no territorio. Ao longo do proceso 
de elaboración da EDLP aplicáronse: 

• Metodoloxías de investigación cuantitativas e cualitativas, orientadas ao tratamento de datos 

secundarios extraídos de diversas fontes públicas, así como á recollida de visións, 

necesidades e propostas das entidades da zona costeira. 

• Metodoloxías participativas, estruturadas a través de dinámicas aglutinadoras das achegas de 

entidades e da cidadanía, xunto coas propostas realizadas dende a perspectiva técnica. 

 

Fases desenvoltas na elaboración da EDLP 

O proceso de elaboración da EDLP ordenouse a través de fases definidas, con obxectivos específicos e 
resultados esperados. As fases que vertebraron o proceso de elaboración da EDLP foron as seguintes: 

• Fase de elaboración da diagnose: os contidos que compoñen a diagnose parten da análise de 

datos secundarios da zona pesqueira, complementados mediante as percepcións sobre o 

territorio das persoas e entidades implicadas nos espazos presenciais e virtuais.  

Empregando a técnica do world-café, as persoas asistentes realizaron achegas en distintos 

ámbitos: sector pesqueiro, acuícola e marisqueiro; diversificación e desenvolvemento azul 

sostible; patrimonio medioambiental e cultural pesqueiro, e ámbito social. Así mesmo, 

desenvolvéronse mesas de diagnose sobre aspectos transversais á EDLP: mocidade, igualdade 

de xénero e inclusión.  

A metodoloxía do world-café replicouse nas xuntanzas virtuais, dirixidas especialmente ao 

persoal técnico das confrarías e ao sector público.  
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O resultado desta fase é a obtención dunha análise do territorio, presentado nun DAFO que 

recolle as principais necesidades.  

• Fase de definición do plan de acción: realizouse unha xuntanza presencial ordenada en mesas 

temáticas e plenario, complementada por unha xuntanza virtual de carácter técnico. 

As temáticas abordadas na diagnose e as necesidades identificadas na fase anterior 

ordenaron os ámbitos sobre os que se traballou nesta fase, achegando as propostas recollidas 

no Plan de acción. Ademais, tivéronse en conta os obxectivos fixados nas bases reguladoras 

para a selección de estratexias e grupos de acción local do sector pesqueiro. 

• Fase de contraste: realizouse unha reunión presencial conxunta entre GALP de distintos 

territorios, para cooperar na definición das disposicións de xestión, dos criterios de selección 

de operacións, do plan de cooperación, das medidas de RSC e das directrices para o 

seguimento e a avaliación da EDLP. Desta forma darase unha maior coherencia aos aspectos 

comúns no novo período. Previa e posteriormente tamén varias reunións virtuais. 

• Fase final: o programa de actuacións foi publicado para a súa revisión e sometido a consulta 

pública. Unha vez incorporadas as últimas achegas, a EDLP presentouse á Asemblea para a 

súa aprobación polo máximo órgano social do Grupo de Acción Local do Sector deste 

territorio. 

A continuación preséntanse graficamente as accións preparatorias e o fluxograma das fases de 
elaboración da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo: 

 
 
Imaxe 3. Accións preparatorias. 
 

 

Xestión e 
coordinación

Xeración do grupo coordinador

Planificación do 
proceso

Acordo sobre o Plan de 
Participación

Participantes 
preferentes

Identificación de axentes clave no 
proceso

Identidade 
gráfica

Deseño Mar Aberto
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Imaxe 4. Fluxograma do proceso de elaboración da EDLP. 
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A continuación preséntanse os espazos de participación organizados para a elaboración da EDLP. 

 

Táboa 1. Espazos de participación na elaboración da EDLP: espazos globais. 

Tipo de acción 
Lugar e data de 

celebración 
Promotor 

Método de 
difusión 

Participantes 

M H Total 

Reunión presencial de 
diagnose 

Celeiro 
18/07/2022 

GALP A Mariña-
Ortegal 

Mailing 
Redes sociais 
Telefónico e 
presencial 

22 22 44 

Reunión virtual de 
diagnose 

En liña 
01/08/2022 

13 9 22 

Reunión presencial Plan 
de Acción 

Viveiro 
22/08/2022 

30 19 49 

Reunión virtual Plan de 
Acción 

En liña 
29/08/2022 

10 6 16 

 

Táboa 2. Espazos de participación na elaboración da EDLP: colectivos estratéxicos 

Tipo de reunión 
Lugar e data 

de 
celebración 

Finalidade 
Participantes 

M H Total 

Grupo de inclusión 
social 

En liña 
10/08/2022 

Achegar necesidades e retos á 
diagnose dende a súa perspectiva 
específica. 
Facer propostas ao Plan de acción da 
EDLP. 

6 1 7 

Grupo de mocidade 
En liña 

10/08/2022 
4 1 5 

Grupo de mulleres 
En liña 

10/08/2022 
8 0 8 

 
 
Táboa 3. Espazos de participación na elaboración da EDLP: traballo colaborativo 

Tipo de reunión 
Lugar e data de 

celebración 
Finalidade 

Participantes 

M H Total 

Grupo de traballo 
colaborativo 

Santiago 
06/09/2022 

Programar a cooperación 
Definir propostas de xestión 
conxunta entre os GALP 

4 1 5 

Reunións virtuais 
En liña 

07-08-09/2022 
3 1 4 

 

Táboa 4. Espazos de participación na elaboración da EDLP: órganos sociais 

Tipo de reunión 
Lugar e data de 

celebración 
Finalidade 

Participantes 

M H Total 

Asemblea 
Viveiro 

21/09/2022 
Aprobación da estratexia por 
unanimidade 

4 15 19 
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3. A zona pesqueira: 

Caracterización da zona pesqueira 

Nº de habitantes na zona pesqueira 80.978 

Superficie da zona en Km2 1.154,55 

Densidade de poboación (persoas/ Km2) 153,94 

Evolución da poboación (1999-2021) -5.497 

Índice de envellecemento 252 

Renda per cápita 25.890 

Taxa de paro 8,85%1 

Afiliados ao sector pesqueiro en relación ao número total de afiliados (CNAE 
0311 e 0321) 2 

5,95% 

Nº empresas do sector pesqueiro3 155 

Número de persoas afiliadas ao sector marítimo-pesqueiro e da acuicultura 
(CNAE 0311, 0321, 1021, 1022, 4638, 4723 )4 en relación  ao número total de 
afiliacións na zona 

7,91% 

 

3.1 Descrición da zona pesqueira: coherencia funcional do territorio 

A zona pesqueira que abrangue o GALP A Mariña-Ortegal correspóndese coa franxa setentrional 
galega. O territorio enmárcase entre o mar Cantábrico, a costa ártabra coruñesa e as ramificacións do 
norte das aliñacións montañosas das serras orientais e setentrionais galegas. Ocupa toda a franxa litoral 
cantábrica galega, e o comezo da vertente atlántica ata o límite coa comarca de Ferrol.  

As serras que se sitúan ao sur dos concellos da franxa da Mariña (Cadeira, Pousadoiro, Carracedo, 
Lourenzá, A Toxiza, O Xistral, Montalén e a terminación meridional da Faladoira) confírenlle un certo 
illamento, pois separa esta zona do resto de comarcas (A Fonsagrada, Meira, Terra Chá e O Eume). A 
asignación territorial deste GALP caracterízase pola dispersión xeográfica, conferindo á zona de Viveiro 
o punto central do territorio, que ademais é o que reúne maior poboación e ten unha densidade de 
poboación superior á media da provincia.  

 

1 Dato para o ano 2021. Porcentaxe na zona costeira, sendo en Galicia do 9,80%: 
2 Códigos CNAE (0311: pesca mariña, 0321: acuicultura mariña) 
3 Códigos CNAE: (1021, 1022, 4638, 4723) 
4 Códigos CNAE (0311: pesca mariña; 0321: acuicultura mariña; 1021: Procesado de pescados, crustáceos e moluscos; 1022: Fabricación de 
conservas de pescado; 4638: Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios; 4723: Comercio al por menor de 
pescados y mariscos en establecimientos especializados). 
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O GALP A Mariña-Ortegal comprende 13 concellos: Barreiros, Burela, Cariño, Cedeira, Cervo, Foz, 
Mañón, Ortigueira, Ribadeo, Valdoviño, O Vicedo, Viveiro e Xove. O 64% do territorio do GALP é rural, 
e o número de habitantes evoluciona en negativo, sendo no 2021 un total de 80.978 persoas.  

En termos económicos, tal como se reflicte polo miúdo no Anexo 1 desta EDLP, a empregabilidade 
mellora nos últimos anos nos concellos do GALP A Mariña-Ortegal, así como o aumento da renda 
dispoñible por habitante. Os concellos con maior dinamismo empresarial son os de Viveiro, Ribadeo e 
Cedeira, destacando este último no número de empresas con actividade de pesca e acuicultura, 
seguido de Burela e Cariño. A economía, ademais, tende cara a unha terciarización, destacando nesta 
zona o comercio e a actividade turística. 

Un importante atractivo da zona, e que impulsa de maneira importante a actividade turística, é a 
riqueza natural e paisaxística da zona costeira. A Mariña-Ortegal, que comprende comarcas e 
demarcacións provinciais distintas, acada un sentido de unidade atendendo á súa riqueza natural e 
paisaxística. Destacan espazos protexidos na Rede Natura 2000, con amplas Zonas Especiais de 
Conservación (ZEC) e zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). Este patrimonio natural abórdase 
de maneira extensa no Anexo 1 deste documento. 

Así, a Mariña Lucense é un dos xeodestinos recoñecidos pola Xunta de Galicia, que recolle a parte 
oriental da zona que engloba o GALP A Mariña-Ortegal. Este territorio destaca como enclave turístico 
de natureza e paisaxístico, ofrecendo ao longo dos seus tramos costeiros rutas de sendeirismo, faros, 
praias e cantís como reclamos turísticos que confiren de unidade á zona, xunto coa climatoloxía do 
Cantábrico. 

Así mesmo, a cohesión territorial refórzase mediante o patrimonio inmaterial da zona, estreitamente 
relacionado co sector marítimo pesqueiro. Tanto é así que arredor do 8% das afiliacións á Seguridade 
Social da zona da Mariña-Ortegal teñen relación co ámbito pesqueiro. O carácter mariñeiro da zona 
reflíctese nas festas populares e tradicionais que se celebran ao longo do territorio, recoñecidas como 
Festas de Interese Turístico Galego: a Festa do Bonito de Burela, a Festa do Ourizo en Cervo, ou a Festa 
da Maruxaina de San Cibrao.  

En canto ás infraestruturas dispoñibles para a comunicación do territorio, a zona da Mariña-Ortegal 
enlaza co resto de Galicia mediante a autoestrada A8, entre Santiago de Compostela e San Sebastián, 
pasando por Ribadeo. Esta autoestrada permite un maior dinamismo á Mariña Oriental, 
comunicándose cunha rede de estrada nacional ata Cervo. A liña ferroviaria existente non ten potencial 
para funcionar como elemento vertebrador do territorio. Esta falta de vías de comunicación provoca 
un maior illamento da Mariña Occidental, máis próxima á zona de Ferrol, e comunicada ata Cedeira 
pola estrada nacional N-566. A situación xeográfica afastada das cidades galegas, e o illamento 
provocado polas características naturais da zona, xustifican a súa integración como unidade territorial. 
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3.2 Necesidades e potencial da zona pesqueira. 

Táboa 5. DAFO 

DEBILIDADES AMEAZAS 

SOSTIBILIDADE 

Conservación dos recursos e do medio 
1. Diminución de recursos marisqueiros e pesqueiros, o cal implica un retroceso da actividade 

pesqueira. 
2. Segue habendo baixa concienciación, educación, en temáticas relacionadas cos residuos e a 

contaminación, que afectan a biodiversidade e aos recursos pesqueiros. 
 

Patrimonio cultural 
3. Elevados elementos do patrimonio material que habería que recuperar  poñer en valor: 

estaleiros, cetarias, salgadoiros, varadoiros, carpinterías de ribeira,... 
4. Pouca visibilidade dalgúns recursos patrimoniais: patrimonio documental, gráfico, ... 
5. O patrimonio inmaterial da zona costeira e relacionado co mar non está catalogado ou ben 

recollido: por exemplo as procesións marítimas, cantigas mariñeiras,... 
 

Diversificación 
6. Descoñecemento do papel dos portos, ao longo da historia, como elementos definidores da 

zona costeira (Porto de Cedeira, por exemplo). 
7. Pouco desenvolvemento e profesionalización de actividades turísticas, de lecer e aventura 

relacionadas co mar, ás que se lle suma a estacionalidade dos servizos turísticos existentes. 
8. As actividades náutico-recreativas van a menos. 
9. Falta/escasa promoción do turismo de natureza (sendeirismo, rutas, etc.). 
10. Falta de competencias (coñecemento doutras experiencias, formación) no sector pesqueiro 

para promover a diversificación económica. 
11. Falta dunha visión conxunta da zona costeira como destino turístico integral. 
 

Economía circular 
12. Descoñecemento do aproveitamento dos residuos e refugallos mariños (plásticos, redes,...), 

como elemento de mellora ambiental. 
13. Baixa incentivación para a recollida de residuos nas embarcacións. 
 

Participación, igualdade, Participación, cohesión social 
14. Falta sinerxía e impulso entre sectores (pesqueiro, turismo, económico), para promover o 

consumo, transformación e valorización dos produtos pesqueiros locais. 

Conservación dos recursos e do medio 
1. Poboación pouco concienciada sobre a xeración de residuos que chegan ao mar. 
2. Preocupación pola contaminación da vertedura de sólidos e químicos que afectan ao medio 

(perda de biodiversidade) e aos recursos (diminución).  
3. Existencia de prácticas ilegais de pesca e marisqueo (furtivismo, recreo, etc) que afectan á 

conservación dos recursos.  
4. As especies invasoras desprazan os recursos pesqueiros e alteran o propio medio mariño.  
5. A construción de espigóns e outras infraestruturas ten un impacto negativo nos areais e nos 

recursos pesqueiros, así como as edificacións en ruínas no litoral. 
 

Patrimonio cultural 
6. A titularidade e as competencias das administracións sobre algúns dos recursos patrimoniais 

xeran dificultades e barreiras á hora de poñer en valor eses bens. 
 

Diversificación 
7. Escasa oferta de provedores na zona para un bo desenvolvemento de actividades de 

diversificación no mar, especialmente relacionado coas novas tecnoloxías. 
8. Número limitado de guías turísticos da zona, incluíndo tamén unha escasa formación ou 

vinculación co mar e as actividades pesqueiras, por parte destes profesionais. 
9. Temor a que a diversificación, a través da implantación da actividade eólica mariña, poda 

afectar ao recurso pesqueiro e á paisaxe, cambiando, así, o modelo de desenvolvemento da 
zona. 

 

Economía circular 
10. Faltan colectores de lixo ou puntos de recollida selectiva nos portos. 
 

Participación, igualdade, Participación, cohesión social  
11. Falta de recoñecemento por parte das políticas europeas da labor das confrarías nas zonas 

costeiras, tanto no ámbito económico como no social. 
12. Dificultades para poñer en marcha proxectos no territorio pola colisión e falta de 

comunicación das diferentes administracións actuantes no territorio. 



Estratexia de desenvolvemento local participativo do GALP A Mariña-Ortegal 

15 

 

DEBILIDADES AMEAZAS 

15. Escasa planificación e coordinación para abordar proxectos conxuntos de diversificación 
(turismo, actividades de natureza, ...) na zona costeira (localismos).  

16. Falta de visibilidade da muller no sector extractivo pesqueiro (asociacionismo no marisqueo) e 
nas actividades de servizos (redeiras). O sector pesqueiro segue véndose como un sector 
masculinizado. 

17. Baixa integración social e de achegamento ás persoas con diversidades ao mundo do mar. 
 

Remuda xeracional nas actividades marítimas 
18. Falta o relevo xeracional nas actividades marítimo-pesqueiras (pesca, marisqueo,...) 
19. Formación inexistente ou deficitaria no sector sobre competencias dixitais (tecnoloxías nas 

embarcacións,...) 
20. Descoñecemento por parte da xente nova das novas tecnoloxías que están incorporadas nas 

embarcacións actuais (pouca percepción da necesidade de profesionais formados no ámbito 
tecnolóxico). 

13. Temor á implantación de enerxía eólica na zona costeira sen diálogo e colaboración co sector 
pesqueiro. 

 

Remuda xeracional nas actividades marítimas 
14. Conxunto de factores e trabas para o relevo xeracional na actividade pesqueira: desvalorización 

da profesión, falta de convenios do sector, medo á falta de recursos pesqueiros, trabas nas 
titulacións, certificación por experiencia profesional, etc. 

TRANSFORMACIÓN ECOLÓXICA 

Produtos pesqueiros e cadea de valor ( alimentación saudable e de proximidade) 
21. Comercialización deficitaria do produto pesqueiro. 
22. Baixa promoción da transformación do produto pesqueiro local. 
 

Adaptación ao cambio climático 
23. Baixo coñecemento dos cambios nas especies e a súa  posta en valor (anémona, ostra 

rizada,...). 
 

Transición enerxética 
24. Escasa transición no uso de combustibles fósiles cara sistemas máis eficientes e ecolóxicos. 

Produtos pesqueiros e cadea de valor ( alimentación saudable e de proximidade) 
15. Transformación non visible de produtos do mar, perda de conserveiras, extinción das 

actividades senlleiras. 
 

Adaptación cambio climático 
16. Repercusión nos recursos do cambio climático (bocarte, bonito, verdel, percebe, ...): 

diminución, desprazamento, menor reprodución; tamén novas especies invasivas. 
 

Transición enerxética 
17. Inestabilidade, incertezas, dependencias na capacidade e xeración de enerxía en xeral. 

TRANSFORMACIÓN DIXITAL 

Transformación dixital 
25. Baixa incorporación, por parte do sector pesqueiro, ao ámbito da innovación (I+D+i).  
26. Baixo coñecemento no manexo de ferramentas dixitais aplicadas á actividade pesqueira por 

parte de profesionais do sector (armadores,...). 
27. Falta de unificación de criterios dende o barco ao exportador en temas de dixitalización 

(impacto pequenas empresas,...) . 
28. Desaproveitamento de ferramentas dixitais para mellorar a trazabilidade do produto 

pesqueiro  local. 

Transformación dixital 
18. Reticencias da xente do mar para dar o paso á dixitalización das súas actividades. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

SOSTIBILIDADE 

Conservación dos recursos e do medio 
1. Os propios pescadores (sector) son os verdadeiros interesados en conservar os hábitats e os 

recursos mariños onde exercen a diario o seu traballo. 
2. O medio mariño e o litoral non ten tanta presión demográfica ou industrial como noutros 

territorios. 
3. As zonas costeiras onde se dá o marisqueo, preferentemente de mulleres, o medio está máis 

e mellor coidado. 

Patrimonio cultural 
4. Todos os axentes locais (sector pesqueiro, institucións, etc.) apostan por poñer en valor 

tanto o patrimonio material como inmaterial da zona costeira. 

Diversificación 
5. A zona costeira da Mariña-Ortegal ten un alto potencial para a diversificación de actividades 

económicas: recursos pesqueiros, patrimonio, actividades de natureza, turismo, etc. 

Economía circular 
6. Existencia da elaboración de produtos de economía circular que se poden dar a coñecer e 

formar ao propio sector pesqueiro.  
7. Existencia dunha experiencia das mulleres do mar no aproveitamento e tratamento de artes 

de pesca e de refugallos mariños (artesanía) .  

Participación, igualdade, cohesión social 
8. As Confrarías son os entes pesqueiros de máis tradición e raizame; dinamizan a xeración de 

riqueza e emprego contribuíndo a fixación de poboación.  
9. Existencia no mesmo territorio doutros axentes de desenvolvemento (por exemplo os GDR) 

cos que se pode establecer dinámicas de colaboración na promoción de accións conxuntas. 
10. A Mariña-Ortegal ten entidades de inclusión social cohesionadas e implicadas coas actividades 

do GALP e con moita relación co sector pesqueiro. 

Remuda xeracional nas actividades marítimas 
11. A pesar da diminución dalgúns recursos, aínda seguen existindo determinados recursos para 

seguir poñendo en valor o mundo do mar e a actividade pesqueira por parte da mocidade 
dende unha perspectiva innovadora. 

Conservación dos recursos e do medio 
1. A pesar do desenvolvemento urbano nalgunhas zonas, segue existindo unha importante riqueza 

na biodiversidade ambiental e de recursos pesqueiros 

Patrimonio cultural 
2. O patrimonio da zona costeira, pode xerar riqueza no territorio. 
3. Elaboración e posta en marcha da Estratexia da Cultura Marítima de Galicia. 

Diversificación 
4. Existencia de centros e/ou organismos especializados (universidade, etc.) que poden formar e 

reforzar a implantación de elementos de innovación e empredemento nas empresas. 
5. Aposta por alternativas de goce do medio natural ao longo do ano. 

Economía circular 
6. Existencia de organismos, institucións e equipos de investigación  para a produción de materiais 

biodegradables con materiais mariños dos que se pode aprender. 

Participación, igualdade, cohesión social 
7. O ámbito científico-académico é unha oportunidade para establecer un diálogo máis 

permanente, pautado e estruturado co sector pesqueiro e tirar aprendizaxes mutuas. 

Remuda xeracional nas actividades marítimas 
8. Importante papel que desempeñan os portos de Celeiro, Burela, ou incluso Cedeira, como 

tractores/dinamizadores de emprego no sector pesqueiro e de servizos relacionados 
 
 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN ECOLÓXICA 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Produtos pesqueiros e cadea de valor ( alimentación saudable e de proximidade) 
12. Produto pesqueiro de gran calidade culinaria e alimentaria. Produto de proximidade como 

alimento saudable sen pegada ecolóxica. 
13. Existencia de selos que avalan a calidade do produto pesqueiro 

Adaptación cambio climático 
14. A actividade pesqueira que obtén (forma de pescar) un produto pesqueiro da costa e artesanal 

é un alimento sostible,  que coida dos recursos e non contamina. 

Transición enerxética 
15. Posibilidades de aproveitamento que ofrecen as enerxías alternativas para as infraestruturas, 

instalacións e equipamentos das zonas portuarias, ou incluso, para a frota. 

Produtos pesqueiros e cadea de valor ( alimentación saudable) 
9. A sociedade valora cada vez máis o produto pesqueiro artesanal e a alimentación de 

proximidade e saudable. 

Adaptación cambio climático 
10. Posibilidades de estudar novos aproveitamentos dos recursos do mar (desprazamento de 

especies, aparición de novos recursos,...) 

Transición enerxética 
11. Implantación de melloras ou modernización das infraestruturas, instalacións e equipamentos 

portuarios, aproveitando as posibilidades que ofrecen as enerxías limpas e alternativas 

TRANSFORMACIÓN DIXITAL 

Transformación dixital 
16. Sector cohesionado e profesionalizado en determinadas modalidades da pesca, nas que hai 

un grao importante de dixitalización no seu traballo. 

Transformación dixital 
12. Aproveitar as tecnoloxías e a I+D+i como oportunidades para incrementar o valor engadido dos 

produtos pesqueiros e mellorar a competitividade das empresas 
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Táboa 6. Necesidades da zona pesqueira 

Necesidades  

Conservación dos recursos e do medio 

N1. Concienciación, sensibilización, formación, investigación, sobre problemáticas ambientais (residuos, especies invasoras, novas especies...) que afectan á 
biodiversidade do medio mariño é aos propios recursos pesqueiros. 

N2. Analizar o impacto ambiental, paisaxístico, e sobre os recursos que teñen infraestruturas e edificacións na zona litoral. 

N3. Atallar prácticas ilegais de pesca e marisqueo que afectan á conservación dos recursos. 

Patrimonio cultural 

N4. Recuperación e valorización do patrimonio cultural material vinculado ao mar e as actividades marítimo pesqueiras 

N5. Análise, estudo e valorización do patrimonio cultural inmaterial ligado ao mar e ás tradicións mariñeiras 

Diversificación 

N6. O coñecemento do papel dos portos, ao longo da historia, como elementos definidores da zona costeira. 

N7. Planificación de iniciativas complementarias no territorio en relación ao desenvolvemento do sector pesqueiro. 

N8. Maior desenvolvemento das actividades de diversificación e de profesionalización na Mariña-Ortegal. 

Economía circular 

N9. Investigación, formación e divulgación sobre as posibilidades de desenvolvemento da economía circular na zona e no sector pesqueiro. 

N10. Introdución de melloras no tratamento de residuos do mar, do litoral e das actividades pesqueiras e infraestruturas portuarias. 

Participación, igualdade, cohesión social 

N11. Maior recoñecemento do papel que xogan as confrarías como entidades dinamizadoras no ámbito local 

N12. Diálogo e coordinación co sector pesqueiro das diferentes entidades, organismos e institucións do territorio para o desenvolvemento de iniciativas de 
desenvolvemento de diferente índole: cultural, ambiental, enerxética (eólica), etc. 

N13. Mellorar o empoderamento e visibilidade das mulleres que traballan no sector pesqueiro. 

N14. Maior integración das entidades de inclusión social e as confrarías e outras entidades do sector pesqueiro. 
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Remuda xeracional nas actividades marítimas 

N15. Maior participación e integración da mocidade no sector pesqueiro e nas actividades marítimo-pesqueiras. 

Produtos pesqueiros e cadea de valor ( alimentación saudable e de proximidade) 

N16. Dotar de maior valor engadido e impacto socioeconómico no territorio ao produto pesqueiro. 

Adaptación cambio climático 

N17. Maior coñecemento do impacto no medio e nos recursos pesqueiros en relación ás posibilidades de novos escenarios económicos para o sector. 

Transición enerxética 

N18. Maior uso de sistemas enerxéticos máis eficientes e ecolóxicos. 

Transformación dixital 

N19. Mellora das competencias dixitais e ferramentas aplicadas á actividade pesqueira. 

N20. Aplicación de innovacións tecnolóxicas no sector para a súa propia mellora e un óptimo aproveitamento dos recursos pesqueiros. 
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Táboa 7. Retos identificados tendo en conta o potencial da zona 
 

Retos 

• Adaptar e modernizar o sector pesqueiro, que contribúa á sostibilidade, innovación, automatización e dixitalización das súas actividades e anime á 

incorporación das novas xeracións para que garantan o mantemento e preservación da actividade, do medio e da identidade mariñeira. 

• Conseguir que as confrarías acaden un verdadeiro recoñecemento como entidades senlleiras no desenvolvemento social, económico e ambiental da zona 

costeira. 

• Garantir a cohesión territorial a través do desenvolvemento sostible das actividades económicas e a conservación e posta en valor do patrimonio ambiental e 

cultural, conseguindo unha visión conxunta e coordinada que favoreza a desestacionalización das actividades, principalmente turísticas e de natureza. 

• Desenvolvemento dun modelo económico, que mitigue o impacto do cambio climático, onde cohabiten a actividade do sector pesqueiro con outras actividades 

de explotación de enerxías alternativas no mar. 

• Acadar unha zona costeira onde os recursos pesqueiros e a biodiversidade do medio se manteñan, a través dun maior uso de enerxías limpas e alternativas en 

todas as actividades e infraestruturas, instalacións, equipamentos, etc., fomentando deste xeito un modelo de transición enerxética, menos contaminante e 

máis competitivo. 

• Cambiar os hábitos de consumo da sociedade, fomentando unha maior inclusión dos produtos do mar na dieta, investigando novas liñas de transformación que 

fagan o seu consumo máis atractivo para todas as franxas de idade. 
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4. Coherencia co marco estratéxico europeo, nacional e 
rexional. 

No seguinte apartado faise referencia á coherencia que garda a EDLP do GALP A Mariña-Ortegal 
respecto das diferentes ferramentas de planificación estratéxica de ámbito europeo, nacional e 
rexional acordes cos principios de crecemento sostible. 

 

4.1 Coherencia co Pacto Verde Europeo 

As accións recollidas na EDLP poñen en valor a folla de ruta que establece o Pacto Verde Europeo por 
lograr un futuro máis sostible. 

No ámbito europeo, a EDLP do GALP A Mariña-Ortegal fai súas as recomendacións establecidas dentro 
do Pacto Verde Europeo dirixidas ao cumprimento dos retos transformadores da economía e aos 
desafíos do clima e do medio ambiente. O conxunto de obxectivos recollidos na Estratexia gardan 
coherencia cos retos da política europea, resaltando a acción de mellora e posta en valor dos alimentos 
de orixe mariño, o que maior grao de relación mantén coas recomendacións do Pacto Verde. 

Unha das liñas mestras que recolle o marco europeo ten que ver coa enerxía limpa, segura e alcanzable. 
A EDLP do GALP aposta por establecer accións dirixidas a priorizar a eficiencia enerxética, con especial 
referencia aos procesos da cadea de valor do produto mariño. A mellora e renovación das instalacións 
ou os sistemas de procesado, distribución e venda son algúns dos eixos centrais da Estratexia neste 
eido. 

A Estratexia da Granxa á Mesa responde a un novo enfoque dirixido á  cidadanía para que valore a 
sostibilidade dos alimentos. Neste sentido, a EDLP recolle diferentes programas sobre os alimentos de 
orixe mariño, mellorando o proceso de valorización do produto local a través de accións que 
contribuían a innovar e facer máis competitivo o sector pesqueiro, tal e como se recolle no seu 
Obxectivo 1.  

Tamén o Obxectivo 2 da EDLP recolle diferentes programacións en base á diversificación do sector ao 
redor do fomento do produto pesqueiro sustentable e saudable.  

No conxunto de obxectivos da EDLP incídese nas oportunidades de xerar espazos de intercambio de 
coñecementos e experiencias e a aplicación da innovación para a mellora do sector pesqueiro e as 
actividades relacionadas 

A EDLP o GALP A Mariña-Ortegal garda un elevado nivel de coherencia co Plan e Acción para a Economía 
Circular ao recoller numerosas accións encamiñadas á sostibilidade de produto, servizos e modelos de 
negocio e transformación das pautas de consumo, e tamén por reducir a produción de residuos tal e 
como se recolle no Obxectivo 1. Aumento do valor, creación de emprego, mellora das cadeas de 
produción e subministros e mellora da imaxe e e mellora da cultura alimentaria;  o Obxectivo 2. 
Fomento da economía azul; e o Obxectivo 3. Aproveitamento do patrimonio ambiental do territorio e 
mitigación do cambio climático. 

A protección do capital natural desta zona costeira, así como a recuperación dos ecosistemas 
degradados é tamén un dos piares fundamentais da Estratexia que recolle accións dirixidas á 
protección do medio mariño gardando coherencia co establecido na Estratexia da Biodiversidade e o 
Plan de acción da Contaminación Cero. 
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O financiamento de proxectos sostibles, reforzando a educación e a formación e impulsando a 
investigación e a innovación, están tamén presentes na Estratexia. 

 

4.2 Coherencia coa Economía Azul Sostible 

A totalidade dos seis obxectivos da EDLP gardan coherencia co programa europeo de Economía Azul 
Sostible, onde se recolle a necesidade de intervir no entorno mariño e nas actividades económicas 
xeradas ao seu redor para facer cumprir co Pacto Verde Europeo. A Estratexia do GALP A Mariña-
Ortegal, atende así aos principios de neutralidade climática, fomento da economía circular, protección 
e recuperación do medio mariño e a promoción e diversificación de alimentos con criterios sostibles e 
saudables. 

A transición a unha economía azul sostible require apostar por tecnoloxías innovadoras. Entre o 
programa de propostas que formula o enfoque da economía azul sostible, destacan as seguintes: 

• Alcanzar os obxectivos de neutralidade climática e contaminación cero, especialmente 

mediante o desenvolvemento de enerxías renovables, a descarbonización do transporte 

marítimo e a ecoloxización dos portos. 

• Pasar a unha economía circular e reducir a contaminación; entre outras cousas, mediante 

normas renovadas para o deseño de artes de pesca. Así como medidas para reducir a 

contaminación por plásticos e microplásticos. 

• Preservar a biodiversidade e inverter na natureza, reducindo o impacto ambiental da pesca 

nos hábitats mariños.  

• Apoiar a adaptación ao clima e a resiliencia da costa, a través de iniciativas que fomenten o 

desenvolvemento de infraestruturas verdes nas zonas costeiras e a protección de litorais, 

contribuíndo a preservar a biodiversidade e aos paisaxes, ao tempo que beneficiarán ao 

turismo e a economía costeira. 

• Garantir a produción sostible de alimentos. A produción sostible e as novas normas de 

comercialización dos produtos do mar; o uso de algas e pastos mariños, un maior control da 

pesca e a investigación e innovación en materia de alimentos mariños. Coa adopción das 

directrices estratéxicas de acuicultura sostible. 

• Mellorar a xestión do espazo marítimo. Proxectos coordinados, facilitando o diálogo entre os 

diferentes axentes, entidades científicas e investigadoras, sector da pesca e acuicultura, 

turismo e outras. 

Neste sentido, todos os obxectivos da EDLP garda coherencia coa proposta europea: desde 

alcanzar a neutralidade climática, a promoción da economía circular, coidado e protección dos 

ecosistemas, ata a mellora e sostibilidade da cadea alimentaria dos produtos pesqueiros e 

acuícolas. 
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4.3 Coherencia co Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible 

A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, aprobada en setembro de 2015 pola Asemblea Xeral 
das Nacións Unidas, establece una visión transformadora cara a sostibilidade económica, social e 
ambiental.  

De entre os 17 obxectivos que establece a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, a EDLP do 
GALP A Mariña-Ortegal garda coherencia con 10 deles.  

A contribución da Estratexia do GALP A Mariña-Ortegal ao retos establecidos por Nacións Unidas 
recóllese na totalidade dos seis obxectivos, resultando os Obxectivos 1, 2 e 3 da EDLP os que maior 
grao de coherencia manteñen coa Axenda 2030. Garantir unhas institucións sólidas e participativas, a 
través do intercambio de coñecementos e a colaboración entre axentes e entidades sectoriais, está 
presente na EDLP. 

Neste contexto, desde a EDLP, ponse o foco nas accións dirixidas a optimizar os sistemas de produción, 
para mellora o uso dos recursos locais nas zonas costeiras. Tamén co apoio a desenvolvemento da 
bioeconomía sostible e circular, a través da explotación sostible dos recursos mariños, como a pesca, a 
acuicultura, o procesamento e a produción de enerxía. 

Outros dos obxectivos do Desenvolvemento Sostible que están desenvoltos na EDLP, é o Obxectivo 5 
(Igualdade de xénero) ten que ver co desenvolvemento de accións na promoción da plena igualdade 
das mulleres profesionais do mar dentro do sector.  Ao tempo, a EDLP, atende a outros obxectivos 
recollidos na Axenda 2030, como son o Obxectivo 6 (Auga e saneamento), 7 (Enerxía), 8 (Crecemento 
económico), 9 (Infraestruturas), 10 (Redución da desigualdade), 12 (Consumo e produción sostibles), 
13 (Cambio climático), 14 (Vida submariña) 15 (Biodiversidade) e 17 (Medios de implementación e 
alianzas). 

Se ben son numerosos os obxectivos de desenvolvemento sostible, cómpre fixarse no obxectivo 14, 
Vida submarina, no que se enmarcan algunhas das liñas de traballo nas que se asenta a EDLP. 

Neste obxectivo fálase de “conservar e utilizar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos 
mariños para o desenvolvemento sostible”, nun contexto no que millóns de persoas no mundo 
dependen da biodiversidade mariña e costeira para o seu sustento, o que implica que a seguridade 
alimentaria depende, en gran parte da economía azul. 

Tamén atende este Obxectivo 14 a poñer énfase na necesidade de acadar ditas metas a través da 
innovación tecnolóxica de cara una adecuada xestión e sostemento dos recursos mariños. 

 

4.4 Coherencia co DLP do Programa do FEMPA en España 

O novo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA), insta aos Estados membros a 
inverter para lograr que os sectores da pesca e a acuicultura sexan máis competitivos e para 
desenvolver unha economía azul sostible, así como novos mercados e tecnoloxías. Protexer e restaurar 
a biodiversidade figuran tamén entre as prioridades. 

A Prioridade 3 do FEMPA, contempla como obxectivo Permitir unha economía azul sostible nas zonas 
costeiras, insulares e interiores, e fomentar o desenvolvemento das comunidades pesqueiras e 
acuícolas, quedando así reflectido na EDLP da Mariña-Ortegal nos obxectivos nos que se estrutura as 
Estratexia. De feito o conxunto dos seis obxectivos no que se estrutura a EDLP gardan coherencia co 
FEMPA. 
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A coherencia da EDLP a Prioridade 3 do programa FEMPA  toma como filosofía de traballo o 
Desenvolvemento Local Participativo (DLP), dirixido a impulsar e fortalecer o papel dos GALP e as súas 
Estratexias para garantir as condicións socioeconómicas das poboacións locais costeiras, pesqueiras e 
acuícolas, así como o desenvolvemento económico de estas poboacións cara outras actividades da 
economía azul. 

O DLP ten mostrado ser unha ferramenta fundamental na dinamización e desenvolvemento das 
comunidades locais, permitindo á poboación das zonas costeiras mellorar e inverter en accións que 
reverten directamente o seu territorio. 

Como ferramenta de dinamización do territorio o DLP supón o piar sobre o que deseñar as accións da 
Estratexia en base aos seguintes temas: 

• Xeración de emprego e tecido empresarial de calidade nas poboacións costeiras e acuícolas, 

integrando o relevo xeracional. Nesta liña a Estratexia aposta por dar continuidade a accións 

desenvoltas, achegando á mocidade a relevancia do sector pesqueiro na economía do 

territorio, establecendo vínculos entre profesionais do sector do mar e axentes sociais e 

cidadanía ou recuperando a cultura e tradicional mariñeiras. 

• Mellorar a gobernanza, a cooperación e o traballo en rede no territorio. Nesta liña as acción 

propostas na EDLP reforzan os espazos de colaboración entre diferentes axentes, nos que 

conflúan o sector pesqueiro co resto de sectores que interveñen no territorio, apostando 

polo intercambio de coñecementos e saberes no deseño e desenvolvemento de accións 

dirixidas a integrar o crecemento sostible do territorio. Na mesma liña refórzanse os espazos 

de dinámicas de participación, a través da adquisición de aprendizaxes de cara unha 

participación máis efectiva e integradora. 

• Nesta liña a necesidade de acadar a igualdade de xénero dentro do sector pesqueiro implica 

apostar decididamente polo impulso e visibilización das mulleres do mar, desenvolvendo 

accións dirixidas ao colectivo no eido profesional, participación e toma de decisións, mellora 

da saúde e recoñecemento dos dereitos. 

• Promover e desenvolver sistemas alimentarios máis sostibles a lo largo de toda a cadea, 

establecendo accións para a mellora da trazabilidade do produto do mar, consumo de 

alimentos de quilómetro cero e traballando cos diferentes operadores locais. 

• Aplicar o novo enfoque da economía azul, xerando sinerxías e promovendo actividades 

empresariais que aposten por proxectos no eido das enerxías limpas ou turismo sostible, 

entre outras. 

• Impulsar a formación  e o desenvolvemento das tecnoloxías da información e da 

comunicación nas empresas e organizacións, como poden ser as relacionadas coa mellora dos 

procesos de trazabilidade do produto pesqueiro, entre outras. 

• Apoiando iniciativas empresarias que axuden a mitigar a perda de poboación e faciliten o 

relevo xeracional. 

• Potenciando a recuperación e posta en valor dos oficios e elementos vinculados co 

patrimonio e cultural tradicional e artesanal. 

• Coidando e protexendo o medio mariño, tamén apostando polas accións de recuperación de 

especies. 
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• Continuando cos proxectos que poñen o foco nos novos usos e recuperación de lixo mariño, 

os xerados polas actividade pesqueira, dándolle novos usos aos materiais e recuperando e 

alongando os tempos de utilidade. Mellora da xestión dos residuos. 

 

4.5 Coherencia con outros programas ou estratexias rexionais 

O deseño da EDLP vén gardar coherencia con diferentes actuacións atendendo ás diversas ferramentas 
de programación e ordenación do crecemento e xestión de políticas para o desenvolvemento sostible 
e transformación social, económica e ambiental desenvoltas desde a Xunta de Galicia. 

A Estratexia Galicia Dixital 2030 marca a folla de ruta do futuro dixital para Galicia contribuíndo ao 
aumento da calidade de vida e ao desenvolvemento sostible nas súas tres vertentes: económica, social 
e medio ambiental. Cincos dos seis obxectivos nos que se ordena a EDLP apoian o desenvolvemento 
da Estratexia Galicia Dixital 2030, da aplicación de ferramentas TIC e dixitalización na cadea de valor 
dos produtos pesqueiros, ou no desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías para a investigación 
relacionadas co estudo e recuperación do medio mariño e especies. Tamén nas accións dirixidas á 
mellora de infraestruturas do sector pesqueiro ou na aplicación dun turismo intelixente, baixo os 
parámetros dunha economía máis sostible. 

A Estratexia Galega de Cambio Climático establece a folla de ruta en materia de clima e enerxía, e que 
se marca como meta conseguir a neutralidade climática de Galicia antes do ano 2050. Para conseguilo 
aposta pola implementación de enerxías renovables, o aproveitamento da absorción de CO2 dos 
montes galegos e a mellora da eficiencia enerxética en todos os sectores. Dentro das distintos ámbitos 
de intervención, a EDLP do GALP Mariña-Ortegal suporá unha ferramenta de gran utilidade no 
cumprimento dos obxectivos ao recoller en todos eles diferentes accións encamiñadas á mitigación, 
adaptación de procesos e melloras da xestión dos recursos pesqueiro ou na promoción da investigación 
entre os axentes científicos e sectores pesqueiro e sociais e a mellora das estruturas e  de mecanismos 
de gobernanza. 

No caso da Estratexia Galega da Economía Circular, a EDLP centra as actividades recollidas no seu plan 
de acción na dimensión de promover unha economía baseada no coñecemento, mellorando a 
formación e información, a través do fomento de novos modelos de negocio e o deseño de produtos 
sostibles, ou tamén priorizando a circularidade e uso de residuos. 

A EDLP garda correspondencia coa Estratexia Especialización Intelixente de Galicia RIS3, coas accións 
dirixidas á mellora e preservación dos espazos naturais e patrimoniais, establecendo tamén medidas 
dirixidas á valoración e transformación de subprodutos e residuos e á dixitalización de cadeas de valor, 
orientándose cara un modelo de vida saudable a través da mellora seguridade do produto pesqueiro, 
a súa imaxe e trazabilidade. 

 

5. Características innovadoras e enfoque integrado da 
estratexia. 

A elaboración da EDLP reuniu a diferentes entidades vinculadas co desenvolvemento do territorio, 
proxectando unha visión conxunta sobre as liñas de acción para construír o futuro modelo de 
desenvolvemento da zona costeira da Mariña-Ortegal. Este GALP conta cunha prolongada experiencia 
na xestión dos fondos, polo que para a posta en marcha desta EDLP parte dunha posición de madurez 
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na relación cos axentes relacionados co sector pesqueiro e outras entidades do territorio. Esta 
circunstancia de partida permite incorporar aspectos innovadores ao longo da estratexia, sinalados a 
continuación. 

A valorización dos produtos pesqueiros desenvolverase poñendo en marcha distintas melloras no 
proceso de produción e no relativo á organización das actividades pesqueiras. A innovación nesta EDLP 
oriéntase á implementación de melloras no procesado, engadíndolles valor aos produtos capturados. 
Así mesmo, fomentarase a innovación na modernización das actividades marítimo-pesqueiras, 
adaptándoas para aumentar a competitividade e a sostibilidade da actividade pesqueira. Estas accións 
acompañaranse pola dignificación destas profesións, facéndoas máis atractivas como opción laboral, e 
abríndoas a colectivos diversos da poboación. 

Así mesmo, valórase a diversificación das actividades económicas na zona, sempre que amosen 
relación co sector pesqueiro ou os seus produtos. Neste sentido, contémplanse accións de 
profesionalización do sector pesqueiro, que permitan a diversificación da actividade. O turismo, como 
peza fundamental nesta zona, será promovido baixo un modelo de sostibilidade, calidade, e con 
vinculación á identidade pesqueira e natural da zona. Ademais, recóllese á economía circular como 
unha ferramenta baixo a que desenvolver proxectos innovadores, que dean resposta ás necesidades 
do territorio, á vez que aproveita os residuos do mar, do litoral e das actividades pesqueiras. 

En canto á conservación do patrimonio medioambiental, esta estratexia enfoca os seus esforzos no 
coidado da biodiversidade mariña, co obxectivo de que as rías se atopen nas mellores condicións de 
calidade ambiental e que teña a capacidade de conservar os recursos pesqueiros compatibilizando esta 
actividade co coidado do medio mariño 

O patrimonio cultural da Mariña-Ortegal vinculado ao sector pesqueiro, introduce como elemento 
innovador nesta EDLP a conservación do patrimonio inmaterial, que xunto coa conservación do 
patrimonio material, conformará unha identidade marítimo-pesqueira no territorio. Trátase de 
identificar aqueles recursos da zona costeira que se poden poñer en valor, e dar visibilidade ás 
tradicións pesqueiras e a súa aportación ao desenvolvemento cultural, económico e social do territorio. 

A innovación tamén se implementará na organización das entidades do sector pesqueiro. Preténdese 
reforzar o seu papel colectivo no territorio mediante o fomento da súa coordinación e colaboración, 
incrementando a participación das persoas asociadas ao sector pesqueiro e tamén compartindo 
coñecementos sobre distintas temáticas do seu interese. Nesta EDLP recóllese de forma explícita a 
importancia do traballo en rede no territorio; o reforzo das relacións e o traballo conxunto entre 
entidades diversas conforma outra característica innovadora da Estratexia de Desenvolvemento Local 
da Mariña-Ortegal. 

Por último, os GALP en conxunto, toman a iniciativa en canto á cooperación. Mediante os proxectos de 
cooperación preténdese incrementar exponencialmente o impacto e os resultados das accións 
desenvoltas. As temáticas abordadas serán as relacionadas coas problemáticas e as necesidades 
comúns das zonas pesqueiras, en relación á transición ecolóxica, a transformación dixital e a 
sostibilidade, entendida nun sentido amplo. Así mesmo, os valores que guíen estes proxectos darán 
cobertura aos principios horizontais dos fondos europeos. 

O elemento innovador en canto á cooperación é a amplitude de axentes cos que establecer sinerxías. 
Dita colaboración poderá establecerse entre os propios grupos de acción local do sector pesqueiro, 
tanto a nivel galego como co resto do Estado; entre GALP e outras entidades de desenvolvemento do 
territorio (por exemplo, os GDR); e tamén contémplase a cooperación con entidades transnacionais. 
Cómpre fomentar a existencia de espazos de colaboración e de transferencia de coñecementos, así 
como a consolidación dunha cultura da cooperación entre territorios que multiplique os resultados das 
accións desenvoltas sobre necesidades que afectan especialmente ao sector pesqueiro e á sociedade 
no seu conxunto. Esta promoción da cultura da cooperación directa é unha característica innovadora 
desta estratexia.  
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Estas características innovadoras fortalecerán a capacidade da comunidade pesqueira de maximizar os 
recursos propios e as potencialidades do territorio, aumentando a súa resiliencia. 

A EDLP aborda de forma integrada a cadea vertical da pesca, dirixindo as actuacións aos sectores 
involucrados no sector pesqueiro: focalízase fundamentalmente no produtivo, sen deixar de lado a 
transformación e a comercialización dos produtos pesqueiros. Trátase de sacar partido en todas as 
fases do proceso e poñer en conversa aos actores principais, para conseguir unha aplicación da EDLP o 
máis integrada posible. 

O carácter integrado da estratexia vertébrase sobre os seguintes piares: 

• Ponse o foco das actuacións na mellora da calidade de vida das persoas do territorio, 

especialmente, das e dos profesionais vinculados ao sector pesqueiro. 

• Foméntase a gobernanza e a participación activa das entidades, primando a cooperación como 

factor necesario para garantir o desenvolvemento do territorio 

• As actuacións da EDLP entrelázanse, integrando diversos sectores e multiplicando o seu 

alcance a través de proxectos diferentes, pero complementarios. 

O éxito desta estratexia reside na diversidade de axentes que participaron na súa elaboración, 
conxugando perfís profesionais do sector produtivo, da transformación, da comercialización; perfís 
técnicos e científicos; persoas vinculadas a áreas municipais relacionadas co emprego, o medio 
ambiente, e o desenvolvemento local. Así mesmo, participaron persoas promotoras de proxectos nos 
períodos anteriores, e entidades con diversos perfís relacionados co mar (clubs deportivos, náuticos, 
de investigación e divulgación, de ocio e turismo mariñeiro, entre outros proxectos de economía azul). 
Ademais, contouse coas achegas do sector social, en especial das entidades de inclusión, as entidades 
que promoven a igualdade de xénero e a mocidade, que achegaron a súa visión transversal aos contidos 
da EDLP.  

Neste período, as relacións entre entidades parten dun coñecemento mutuo, o que favorecerá a posta 
en marcha de proxectos conxuntos. Malia as dificultades que entraña o traballo en equipo e a xestión 
de proxectos compartidos, non cabe dúbida de que os resultados acadados por este tipo de iniciativas 
afondan no fortalecemento das redes comunitarias, fomentan o dinamismo económico e favorecen o 
desenvolvemento social e local do territorio dunha forma integrada. 

6. Misión, visión e valores da EDLP. Plan de acción da 
estratexia. 

6.1 Misión, visión e valores da organización. 

 

Misión 

O GALP A Mariña-Ortegal quere contribuír á creación dunha zona marítima moderna e dinámica que 
aposte por un sector pesqueiro innovador, forte e sostible capaz de xerar traballo de calidade, e 
revalorizar, protexer e diversificar o uso do patrimonio natural e cultural contando coa implicación do 
conxunto da comunidade costeira. 

 

Visión 
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O GALP A Mariña-Ortegal pretende constituírse nunha referencia no deseño e aplicación de actuacións 
encamiñadas a fomentar un desenvolvemento equilibrado e sostible da zona marítima, cunha presenza 
importante dun sector pesqueiro moderno, aberto e cun alto grao de implicación, e cun 
aproveitamento intelixente dos recursos naturais e patrimoniais a través da colaboración e 
participación dos diferentes axentes presentes no territorio, que faga da Mariña-Ortegal un territorio 
único e diferenciado. 

 

Valores 

• A costa debe ser unha zona marítima sostible, planificada, moderna culturalmente, innovadora 
e dinámica que xere emprego para o benestar da súa comunidade e que conte cuns bos 
servizos e infraestruturas. 

• A centralidade do sector pesqueiro para o desenvolvemento da zona e a necesidade de reforzar 
o seu papel a través da diversificación de actividades, a aposta pola innovación, e a busca 
dunha maior rendibilidade e valor engadido dos seus recursos produtivos. 

• A aposta por unha maior integración e colaboración do sector pesqueiro con outros sectores 
económicos, contando cunha implicación e participación real da comunidade costeira. 

• A importancia do patrimonio cultural e as tradicións mariñeiras para o desenvolvemento da 
identidade da zona marítima, e a necesidade da súa conservación e posta en valor para o 
conxunto da poboación. 

• Ter presente o principio de desenvolvemento sostible da zona costeira que se sustenta na 
conservación dos recursos naturais, prevención da contaminación, e realización de actividades 
que procuren non alterar o equilibrio dos ecosistemas. 

• Posta en valor da riqueza dos recursos naturais e culturais da zona marítima e as súas 
posibilidades para aumentar a actividade económica da zona, sobre todo a través da actividade 
turística. 

• O fomento dunha participación efectiva, para reforzar a gobernanza local e contribuír a 
mellorar o traballo conxunto entre os axentes do territorio. 

 

6.2 Plan de acción. Obxectivos da estratexia 

Obxectivo Estratéxico 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da 
participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as fases 
da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe 
destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria 
do territorio. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Desenvolver un produto pesqueiro de valor a través de melloras 
produtivas e organizativas no sector e nas actividades mariñeiras. 

Actuación 1.1.1.  Melloras no procesado e valorización do produto local pesqueiro e acuícola. 

Actuación 1.1.2. Adaptar e modernizar as actividades marítimo-pesqueiras que contribúan a innovar 
e facer máis competitivo e sostible ao sector pesqueiro e acuícola. 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.2. Facer das actividades marítimo-pesqueiras un ámbito de 
empregabilidade de colectivos menos favorecidos e de cohesión social na Mariña-Ortegal. 

Actuación 1.2.1. Posta en marcha de medidas que dignifiquen as actividades marítimo pesqueiras. 

 

Obxectivo Estratéxico 2 . Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o 
apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe permanente e a 
creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Incrementar a relación do sector pesqueiro e do produto pesqueiro en 
actividades de diversificación da zona costeira. 

Actuación 2.1.1. Promover una maior profesionalización nas iniciativas de diversificación que lle 
dean continuidade ou creen sinerxías coa actividade pesqueira. 

Actuación 2.1.2. Trazar un turismo sostible, con selo de calidade,  con identidade e vinculado ou 
integrado cos recursos naturais e pesqueiros. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.2. Valorizar e pechar ciclos na recollida e tratamento de residuos do mar, 
do litoral e das actividades pesqueiras (circularidade económica). 

Actuación 2.2.1. Orientación nos proxectos que aposten por introducir liñas de aproveitamento e 
valorización de residuos. 

 

 

 

 

 

 

Obxectivo Estratéxico 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental das zonas 
pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambio climático. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1. Coidar a biodiversidade mariña da zona costeira e  manter os recursos 
pesqueiros das rías. 

Actuación 3.1.1. Contribuír ao conservación dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas e á 
calidade ambiental da zona costeira. 

 

Obxectivo Estratéxico 4.     Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras 
e acuícolas, incluíndo o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo       

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.1.  Facer do patrimonio cultural marítimo-pesqueiro un elemento de 
identidade da zona costeira. 
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Actuación 4.1.1. Accións de posta en valor do patrimonio material e inmaterial da zona costeira. 

 

Obxectivo Estratéxico 5. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e 
da gobernanza dos recursos e actividades marítimas locais 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 5.1. Incrementar a participación e o coñecemento do intereses do sector 
pesqueiro no conxunto dos ámbitos e sectores da zona costeira. 

Actuación 5.1.1. Posta en marca de estratexias de coordinación e colaboración do sector pesqueiro. 

 

Obxectivo Estratéxico 6.   Cooperación 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6.1.  Potenciar a cooperación interterritorial ou transnacional en diferentes 
zonas pesqueiras para reforzar o cumprimento dos obxectivos das EDLP. 

Actuación.  6.1.1 Actuacións que promovan o desenvolvemento e cohesión social das zonas 
pesqueiras a través da cooperación entre diferentes GALP e outros axentes público-privados que 
apliquen unha EDLP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Plan de acción: Indicadores e metas. 

O conxunto de indicadores que se van ter en conta para medir os obxectivos específicos da Estratexia 
están contempladas na seguinte táboa. 

 

Táboa 8. Indicadores do plan de acción. 

Indicadores 

IP1. Gasto público total en proxectos 

IP2. Inversión total en proxectos  

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total) 
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Indicadores 

IP3.1 Número de empregos creados nos proxectos financiados (Mulleres) 

IP3.2 Número de empregos creados nos proxectos financiados (Homes) 

IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total) 

IP4.1. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Mulleres) 

IP4.2. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Homes) 

IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas  

IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 

IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 

IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

 

 

 

 

 

 

As metas están definidas para o final do programa. Se atendemos ás metas a alcanzar por cada un dos 
obxectivos específicos podemos observar a súa distribución en función dos diferentes indicadores. 

 
Táboa 9. Definición de metas por obxectivos específicos 
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METAS 

 OE. 1.1 OE. 1.2. OE. 2.1. OE. 2.2. OE. 3.1. OE. 4.1. OE. 5.1 OE. 6.1 Total 

IP1. 2.424.465 606.116 1.060.703 454.587 425.123 606.116 273.594 210.457 6.061.163 

IP2. 4.848.930 1.212.233 2.121.407 909.174 850.246 1.212.233 273.594 210.457 11.638.274 

IP3. 13 4 5 3 3 4 - - 32 

IP3.1. 8 2 3 2 2 2 - - 19 

IP3.2. 5 2 2 1 1 2 - - 13 

IP4. 50 14 23 10 9 14 - - 120 

IP4.1.  30 8 14 6 6 8 - - 72 

IP4.2.  20 6 9 4 3 6 - - 48 

IP5.  6 2 3 2 2 2 - - 17 

IP6.  22 7 10 4 4 6 - - 53 

IP7.  29 7 12 5 5 7 3 7 74 

IP8.  6 1 2 1 1 2 1 1 15 

IP9.  6 2 2 1 1 1 1 1 15 

IP10.  5 1 1 1 1 1 1 0 11 

IP11.  4 1 2 1 1 1 0 0 10 

IP12.  15 4 7 2 2 4 2 2 38 

IP13. 2 1 2 1 1 1 0 0 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na avaliación intermedia da estratexia definimos os fitos, como elementos de valoración que alcanzar. 
Os fitos que e propón a estratexia, gardan a mesma distribución por indicadores que as metas. 

 

Táboa 10. Definición de fitos por obxectivos específicos 
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FITOS 

 OE. 1.1 OE. 1.2. OE. 2.1. OE. 2.2. OE. 3.1. OE. 4.1. OE. 5.1 OE. 6.1 Total 

IP1. 727.340 181.835 318.211 136.376 127.537 181.835 82.078 63.137 1.818.349 

IP2. 1.454.679 363.670 636.422 272.752 255.074 363.670 82.078 63.137 3.491.482 

IP3. 4 1 2 1 1 1   10 

IP3.1. 2 1 1 1 1 0   6 

IP3.2. 2 0 1 0 0 1   4 

IP4. 15 4 7 3 3 4   36 

IP4.1.  9 3 4 2 2 2   22 

IP4.2.  6 1 3 1 1 2   14 

IP5.  2 1 1 1 1 0   5 

IP6.  7 2 3 1 1 2   16 

IP7.  9 2 4 1 1 2 1 2 22 

IP8.  2 1 1 0 0 1 0 0 5 

IP9.  2 1 1 1 0 0 0 0 5 

IP10.  2 1 0 0 0 0 0 0 3 

IP11.  1 1 1 0 0 0 0 0 3 

IP12.  5 1 2 1 1 1 0 0 11 

IP13. 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
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6.4 Programa de actuacións 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas 
as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á 
cultura alimentaria do territorio. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Desenvolver un produto pesqueiro de valor a través de melloras produtivas e organizativas no sector e nas actividades mariñeiras. 

Actuación 1.1.1. Melloras no procesado e na valorización do produto local pesqueiro e acuícola. 

Xerar valor nos produtos que existen, e incorporar outros conceptos novos adaptados a uns consumidores e mundo cambiante. A Mariña-Ortegal debe recuperar a súa capacidade produtiva 
que xere unha actividade económica sostible e que axude a fixar poboación. Este recurso pesqueiro debe entenderse como un produto ecolóxico que non xera contaminación en orixe nin 
en destino,  incorporando novos procesos de produción máis eficientes a través da dixitalización e uso de enerxía renovable. 

Accións  

• Recuperación e rexeneración da capacidade produtiva marisqueira das rías e do conxunto da zona pesqueira. 

• Accións de investigación e divulgación dirixidas ao sector sobre o estado actual dos recursos na zona pesqueira e a evolución das especies mariñas existentes. 

• Estudos, formación e divulgación que mellore a actividade profesional actual e que dea novas claves para a explotación de especies minusvaloradas, novas especies para 
alimentación e para subprodutos. 

• Accións que melloren a conservación do produto marisqueiro para a súa comercialización en fresco (recuperación de cetarias, depuradoras, etc) reducindo, así a pegada de 
carbono. 

• Proxectos que faciliten a diversidade de presentación e comercialización de produtos do mar en diferentes preparacións e gamas, a parte do peixe fresco. 

• Iniciativas conxuntas do produto pesqueiro e do agro que resalten a importancia dos alimentos de proximidade e saudables. 

• Apoio a infraestruturas, instalacións, equipamentos, así como a propia formación, para a elaboración, transformación e envasado do produto pesqueiro, marisqueiro e acuícola. 

• Estudo e aproveitamento de recursos menos explotados como son as algas para uso alimentario e para subprodutos; as lapas, cornechos e poliquetos para cebos, etc. 

• Recuperación de actividades artesanais no procesado do produto pesqueiro poñendo de manifesto a importancia da actividade no mantemento da pesca sostible e coidado do 
mar. 

• Desenvolvemento de selos de calidade, selos ecolóxicos, marcas de territorio e sistemas de seguimento do produto pesqueiro local a través da etiquetaxe intelixente, que poña en 
valor o produto pesqueiro local. 

• Apoio a melloras na comercialización directa do produto pesqueiro e que supoñan un baixa pegada ecolóxica: plataformas dixitais, vehículos isotermos, ...  

• Accións divulgativas (showcooking, xornadas, acordos coa hostalaría, etc.) dirixidas ao fomento do consumo e elaboración de produto pesqueiro local dirixidas a diferentes perfís 
sociais e xeracións; alimentación saudable de nenos e nenas; envellecemento saudable activo; hostalaría-restauración local, receitas, etc. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector. 

Resultados previstos 
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Incremento de accións sobre problemáticas ambientais que afecten á biodiversidade do medio mariño e aos recursos pesqueiros  
Incremento do coñecemento do impacto no medio e nos recursos pesqueiros en relación ás posibilidades de novos escenarios económicos para o sector 
Aumento das competencias dixitais e ferramentas aplicadas á actividade pesqueira 
Incremento do uso de sistemas enerxéticos máis eficientes e ecolóxicos 
Incremento do diálogo e coordinación do sector pesqueiro coas diferentes entidades, organismos e institucións do territorio 
Incremento de iniciativas complementarias no territorio en relación ao desenvolvemento do sector pesqueiro 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do 
sector pesqueiro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS12 Produción e consumo responsables; ODS14 Vida Submarina 

Estratexia Galega Dixital 2030; Estratexia Galega do Cambio Climático; Estratexia Especialización Intelixente de Galicia RIS3 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas 
as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á 
cultura alimentaria do territorio. 
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Desenvolver un produto pesqueiro de valor a través de melloras produtivas e organizativas no sector e nas actividades mariñeiras. 

Actuación 1.1.2. Adaptar e modernizar as actividades marítimo pesqueiras que contribúan a innovar e facer máis competitivo e sostible ao sector pesqueiro e acuícola. 

Ao día de hoxe, as entidades representativas do sector pesqueiro e acuícola, principalmente as OPP e as Confrarías son as que xestionan e poñen en valor os recursos do mar e son, á súa 
vez, axentes socioeconómicos relevantes da zona costeira. Trátase, polo tanto, de impulsar dende o sector pesqueiro un modelo de desenvolvemento resiliente baseado na innovación e 
facendo sostible a economía nas zonas costeiras a través da transición ecolóxica (menos contaminación, menos gasto enerxético) e da transición dixital (economía máis competitiva e 
adaptación ao mundo tecnolóxico). 

Accións  

• Accións formativas e divulgativas para a modernización e a mellora da competitividade do sector pesqueiro baseadas, preferentemente, nas novas tecnoloxías e na dixitalización; 
no uso e melloras da eficiencia enerxética a través de enerxías renovables en infraestruturas e equipamentos portuarios; mellora da xestión dos residuos e refugallos das 
actividades marítimo-pesqueiras e economía circular (en mar e en terra). 

• Accións de estudo, planificación de recursos e de necesidades do sector pesqueiro para un desenvolvemento sostible, ecolóxico e dixital das actividades profesionais: adaptación 
de infraestruturas, instalacións, equipamentos, etc.  

• Apoio a melloras organizativas e de xestión nas confrarías: plans conxuntos de explotación, proxectos conxuntos, entre outros 

• Apoio á adaptación de infraestruturas, instalacións e equipamentos do sector pesqueiro para incrementar a súa competitividade e profesionalización a través de melloras 
ecolóxicas (redución da contaminación e do gasto enerxético) e da innovación tecnolóxica e dixital. 

• Deseño de programas formativos-participativos, para a mellora da capacidade de diversificación e de emprendemento do sector pesqueiro e acuícola. 

• Impulso á innovación tecnolóxica e dixital na organización e sistema portuario (equipamento, programas de xestión integral da cadea de valor do produto pesqueiro,...). 

• Iniciativas colectivas que incidan na mellora das condicións de traballo, a promoción da igualdade e a remuda xeracional no sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola. 

• Posta en valor dos oficios tradicionais e actividades artesanais vinculadas ao sector. 

• Apoio á investigación e establecemento de redes de coñecemento, acompañamento e colaboración entre proxectos relacionados coas activades marítimo pesqueiras: acordos ou 
convenios con centros de investigación, universidades, espazos de networking entre empresas do sector, etc. 

• Material de apoio para vixilancia medioambiental e campañas de sensibilización orientadas a reducir o furtivismo nas zonas de extracción 

• Proxectos que permitan abrir os portos e zonas portuarias a través da valorización do produto pesqueiro e actividades pesqueiras e a súa diversificación. 

• Actuacións para deseñar e promover portos marítimo pesqueiros ecolóxicos no tratamento de residuos e no uso e aproveitamento de enerxías limpas, e que revertan no sector e 
nas súas actividades. 

• Realización de medidas encamiñadas a dar un maior recoñecemento do papel que xogan as confrarías como entidades dinamizadoras da zona costeira no ámbito social, 
económico, ambiental e cultural. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector. 

Resultados previstos 

Aumento das competencias dixitais e ferramentas aplicadas á actividade pesqueira 
Incremento do uso de sistemas enerxéticos máis eficientes e ecolóxicos 
Incremento da mellora no tratamento de residuos do mar, do litoral e das actividades pesqueiras e infraestruturas do sector pesqueiro 
Diminución de prácticas ilegais de pesca e marisqueo 
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Incremento na investigación, formación e divulgación sobre as posibilidades de desenvolvemento da economía circular na zona e no sector pesqueiro 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do 
sector pesqueiro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS7 Enerxía asumible e non contaminante; ODS11 Cidades e comunidades sostibles; ODS13 Acción polo clima 
Estratexia Galega de Cambio Climático; Estratexia Especialización Intelixente de Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas 
as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á 
cultura alimentaria do territorio. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.2. Facer das actividades marítimo pesqueiras un ámbito de empregabilidade de colectivos menos favorecidos e de cohesión social na Mariña-Ortegal. 

Actuación 1.2.1. Posta en marcha de medidas que dignifiquen as actividades marítimo pesqueiras. 

O GALP, debe ser unha ferramenta de cambio social para as zonas costeiras, xa que dan a oportunidade de poñer en marcha proxectos a moitas persoas e entidades de inclusión, en 
vinculación co mar. A súa vez, é fundamental , seguir promovendo unha maior visibilización e participación das mulleres, recoñecendo os seus éxitos no establecemento de redes 
colaborativas, desde un liderado transformador e creativo, de paixón e respecto polo seu traballo. 
Cómpre, tamén, trasladar ás novas xeracións a importancia do sector pesqueiro como alternativa laboral e xeradora de emprego e a súa importancia no desenvolvemento cultural, 
económico e social dos territorios costeiros. 

Accións  

• Promoción de eventos (xornadas, encontros, etc.) interxeracionais que dean conta da relevancia da actividade pesqueira, experiencias, aprendizaxes e claves para seguir co 
traballo no sector pesqueiro, apoiando, desta maneira un envellecemento activo na zona costeira. 

• Deseño e posta en marcha dun programa para a mocidade de captación e impulso de talento e innovación para o emprendemento en actividades marítimo pesqueiras e 
relacionadas co mar e o seu produto: xornadas, incubadoras, lanzadeiras, creación de redes, etc.  

• Medidas dirixidas a facer máis atractivo o sector pesqueiro como oportunidade laboral para a mocidade, incidindo en factores como as competencias dixitais, a cualificación 
profesional, etc. 

• Acción de divulgación que dean máis visibilidade ás profesións relacionadas con mar e os seus itinerarios formativos-educativos, inclusión dun itinerario náutico. 

• Promoción de aulas mariñeiras municipais en colaboración coas confrarías na que se programen actividades de posta en valor de actividades marítimo pesqueiras e o produto 
pesqueiro. 

• Accións de empoderamento, visibilidade e de oportunidades das mulleres que traballan no sector pesqueiro que reforcen unha maior empregabilidade e participación: no 
marisqueo, oficio de redeiras, nas reunións de armadores, concienciación para embarcar mulleres, na artesanía, na participación e impulso de organizacións representativas, nos 
órganos de representación do sector, no coidado do medio ambiente,  etc. 

• Acción dirixidas a valorización do oficio de redeiras e que se converta nunha saída laboral dentro do sector pesqueiro, e na liña da economía circular. 

• Medidas de apoio para o recoñecemento do traballo das mulleres no mar, sobre todo nas actividades do marisqueo; por exemplo no etiquetado do produto. 

• Apoio a programas de conciliación da vida familiar, co desenvolvemento das actividades marítimo-pesqueiras. 

• Medidas que fomenten as relacións entre as entidades de inclusión social e as confrarías e outras entidades do sector pesqueiro para unha maior empregabilidade deste colectivo. 

• Participación do sector (confrarías) en iniciativas solidarias de atención a colectivos vulnerables da zona pesqueira: actividades marítimas, produtos pesqueiros, coidados 
ambientais, etc. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector. 

Resultados previstos 

Incremento da participación e a integración da mocidade no sector pesqueiro e nas actividades marítimo pesqueiras 
Incremento da visibilidade e empoderamento das mulleres que traballan no sector pesqueiro 
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Incremento na investigación, formación e divulgación sobre as posibilidades de desenvolvemento da economía circular na zona e no sector pesqueiro 
Incremento da integración das entidades de inclusión social e as confrarías ou outras entidades do sector pesqueiro 
Incremento de accións sobre problemáticas ambientais que afecten á biodiversidade do medio mariño e aos recursos pesqueiros 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións 
do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Igualdade de xénero 
Loita contra a discriminación 
Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS5 Igualdade de xénero; ODS10 Redución das desigualdades; ODS13 Acción polo clima; ODS8 Traballo decente e crecemento económico 
Estratexia Galega de Cambio Climático; Estratexia Galega de Economía Circular; Estratexia Especialización Intelixente de Galicia RIS3 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2 . Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Incrementar a relación do sector pesqueiro e do produto pesqueiro en actividades de diversificación da zona costeira. 
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Actuación 2.1.1.  Promover una maior profesionalización nas iniciativas de diversificación que lle dean continuidade ou creen sinerxías coa actividade pesqueira. 

 
Para garantir un modelo de desenvolvemento sostible da zona costeira que se converta nunha referencia para o sector pesqueiro e a súa diversificación, é fundamental fomentar e 
consolidar actividades profesionalizadas e desestacionalizadas, que atendan a todos os perfís e colectivos sociais. 
 

Accións  

• Creación de centros de incubación de empresas, ou espacios coworking ou centros de innovación rural. Impulso dunha rede entre as persoas profesionais do mar e do turismo 
para dar a coñecer a riqueza marítima e a vida dos pobos mariñeiros. 

• Formación e asesoramento para un mellor desenvolvemento profesional da actividade de diversificación que garanta, a súa vez, unha vinculación co sector e unha maior 
valorización do produto pesqueiro.  

• Medidas para relanzar e profesionalizar as actividades deportivas de carácter náutico, de lecer e ocio marítimo, desestacionalizadas e inclusivas, facendo das mesmas unha 
alternativa de diversificación para o sector pesqueiro. 

• Desenvolvemento de iniciativas tecnolóxicas e dixitais que melloren a profesionalización e a competitividade. 

Requisitos 

Implicar/fomentar a participación de entidades do ámbito científico ou tecido social relacionado co mundo do mar. 

Resultados previstos 

Incremento de iniciativas complementarias no territorio en relación ao desenvolvemento do sector pesqueiro 
Aumento das competencias dixitais e ferramentas aplicadas á actividade pesqueira 
Incremento do diálogo e coordinación do sector pesqueiro coas diferentes entidades, organismos e institucións do territorio 
Incremento do desenvolvemento de actividades de diversificación e de profesionalización na Mariña-Ortegal 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións 
do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Loita contra a discriminación 
Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
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IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS10 Redución das desigualdades 
Estratexia Galega Dixital 2030 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2 . Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Incrementar a relación do sector pesqueiro e do produto pesqueiro en actividades de diversificación da zona costeira. 

Actuación 2.1.2. Trazar un turismo sostible, con selo de calidade, con identidade e vinculado ou integrado cos recursos naturais e pesqueiros. 

O mar deber ser fonte inspiradora de emprendemento  sobre o que  diversificar a profesión e a actividade económica do territorio a través de experiencias respectuosas co entorno e o 
medio, acercándonos ás tradicións e ao seu patrimonio. 

Accións  

 

• Creación dunha marca de territorio ou encaixar as marcas existentes no sector pesqueiro e nas actividades marítimo pesqueiras. 

• Participación do sector pesqueiro e do GALP no deseño, planificación e coordinación das activades turísticas relacionadas co mar en todo o territorio da Mariña-Ortegal. 

• Accións que reforcen á Mariña-Ortegal como destino turístico en conexión do produto e o sector pesqueiro: Camiño do Mar, Xeoparque Ortegal, etc. 

• Proxectos que potencien o turismo sostible, con selo de calidade, vinculados a espazos de valor natural que ofrecen alimentos do mar ecolóxicos e dunha actividade pesqueira 
artesanal sostible. 

• Desenvolvemento de programas formativos e divulgativos sobre a temática mariñeira e o mundo do mar dirixido a operadores e guías turísticas. 

• Promoción de actividades de natureza tendo en conta as características diferenciais da costa da Mariña-Ortegal (turismo ornitolóxico, xeolóxico, fotográfico, observación de 
cetáceos, fondos mariños, etc.) . 

• Accións de pesca turismo e turismo mariñeiro (visitas a lonxas, barrios, actividades mariñeiras, etc.). 

• Apoio á creación ou adaptación a través do uso de materiais ecolóxicos e uso de enerxía limpas de infraestruturas hoteleiras e de restauración que asocien a súa actividade a 
oferta en destino con actividades marítimo-pesqueiras (culturais, ambientais, de oficios, etc.) e produto pesqueiro. 

• Accións de valorización de produto pesqueiro e do mar a través de iniciativas que conecten os espazos portuarios coa trama urbana das vilas, proxectos de integración e 
dinamismo socioeconómico. 
 

Requisitos 

Contar coa colaboración/participación do sector ou promover o consumo de produto pesqueiro local 

Resultados previstos 

Incremento do desenvolvemento de actividades de diversificación e de profesionalización na Mariña-Ortegal 
Incremento de iniciativas complementarias no territorio en relación ao desenvolvemento do sector pesqueiro 
Incremento do coñecemento do papel dos portos ao longo da historia como elementos definitorios da zona costeira 
Incremento do recoñecemento do papel das confrarías como entidades dinamizadoras do ámbito local 
Incremento do valor engadido e do impacto socio-económico no territorio do produto pesqueiro 
Redución do impacto ambiental, paisaxístico e sobre os recursos, que teñen infraestruturas e edificacións na zona litoral 
Incremento do uso de sistemas enerxéticos máis eficientes e ecolóxicos 

Potenciais beneficiarias 
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Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións 
do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS7 Enerxía asumible e non contaminante; ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS11 Cidades e comunidades sostibles 
Estratexia Galega do Cambio Climático; Estratexia Especialización Intelixente de Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2 . Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.2. Incrementar a relación do sector pesqueiro e do produto pesqueiro en actividades de diversificación da zona costeira. 

Actuación 2.2.1. Orientación nos proxectos que aposten por introducir liñas de aproveitamento e valorización de residuos. 

Na mesma liña, os GALP deben seguir coa divulgación ambiental, a través de actividades de concienciación dirixidas aos diferentes axentes sociais, o sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola 
e poboación en xeral, relacionadas coa preservación e coidado dos espazos naturais e dos recursos mariños. Apostando por procesos de reciclado e aproveitamento dos residuos xerados na 
costa, na liña da circularidade económica. 

Accións  

• Realización de eventos e transferencia de coñecementos e aprendizaxes para dar a coñecer experiencias que sexan demostrativas de boas prácticas de utilización de refugallos e 
residuos do mar. 

• Posta en marca de empresas auxiliares que axuden a reutilización e aproveitamento de útiles e complementos da actividade marítimo pesqueira : costura de velaría, etc. 

• Apoio á elaboración de produtos de artesanía derivados de materiais, utensilios e refugallos das actividades marítimo pesqueiras.  

• Accións de sensibilización relacionadas coa redución de contaminantes (plásticos, etc.) e promoción do uso de ecoenvases reutilizables (por exemplo friameiras para a compra de 
pescado). 

• Actuacións de mellora do tratamento de residuos (selectividade e aproveitamento) nas infraestruturas portuarias. 

• Aproveitamento de subprodutos derivados de recursos pesqueiros minusvaloradas, especies invasoras, descartes e residuos de actividades marítimo pesqueiras. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector. 

Resultados previstos 

Incremento na investigación, formación e divulgación sobre as posibilidades de desenvolvemento da economía circular na zona e no sector pesqueiro 
Incremento da mellora no tratamento de residuos do mar, do litoral e das actividades pesqueiras e infraestruturas do sector pesqueiro 
Incremento de iniciativas complementarias no territorio en relación ao desenvolvemento do sector pesqueiro 
Aumento na análise, estudo e valoración do patrimonio cultural inmaterial ligado ao mar e ás tradicións mariñeiras 
Incremento de accións sobre problemáticas ambientais que afecten á biodiversidade do medio mariño e aos recursos pesqueiros 
Incremento do coñecemento do impacto no medio e nos recursos pesqueiros en relación ás posibilidades de novos escenarios económicos para o sector 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións 
do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 
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Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS11 Cidades e comunidades sostibles 
Estratexia Galega Dixital 2030; Estratexia Galega do Cambio Climático; Estratexia Galega de Economía Circular; Estratexia Especialización Intelixente de Galicia RIS3 

 

 

 

  



Estratexia de desenvolvemento local participativo do GALP A Mariña-Ortegal 

46 

  

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambio climático. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1.  Coidar a biodiversidade mariña da zona costeira e  manter os recursos pesqueiros das rías. 

Actuación 3.1.1. Contribuír á conservación dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas e á calidade ambiental da zona costeira. 

Para que existan comunidades pesqueiras, sector pesqueiro e territorios que miren cara o mar é de especial importancia coidar o produto pesqueiro como eixe vertebrador  e de referencia. 
A pesca, o marisqueo e a acuicultura son actividades esenciais na sostibilidade das zonas costeiras. Queremos, con esta actuación, prestar atención ao coidado do medio e dos seus recursos 
para garantir o desenvolvemento sostible da activades pesqueira. 

Accións  

• Apoio á investigación e divulgación dos resultados que dean conta da diminución e desaparición do marisco en boa parte da zona costeira.  

• Análise e divulgación do impacto que supón o cambio climático e medidas de mitigación nas especies e no medio mariño e na propia actividade pesqueira. 

• Accións de sensibilización destinadas ao uso de enerxías alternativas, enerxías limpas, nas actividades e infraestruturas marítimo-pesqueiras. 

• Apoio a medidas que diminúan ou erradiquen a contaminación por vertidos sólidos e químicos que afectan ao medio mariño e aos recursos pesqueiros. 

• Apoio a equipamentos nas actividades profesionais do sector, para o tratamento do lixo e residuos derivados da súa actividade. 

• Accións de sensibilización, formación, investigación, sobre problemáticas ambientais (residuos, especies invasoras, novas especies...) que afectan á biodiversidade do medio 
mariño é aos propios recursos pesqueiros. 

• Apoio a actividades de investigación, divulgación e sensibilización sobre diferentes aspectos relacionados co medio mariño e os recursos, podendo adaptarse a diferentes públicos; 
por exemplo aulas itinerantes. 

• Dotación ao sector pesqueiro de ferramentas tecnolóxicas e dixitais para o seguimento dos parámetros que poden afectar á biodiversidade e o estado de recursos do medio 
mariño.   

• Realización de obradoiros dirixidos ao sector pesqueiro sobre a análise de augas e a súa repercusión no medio e nos recursos pesqueiros. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector. 
Implicará a realización de actividades de preservación ou valorización do medio e dos recursos 

Resultados previstos 

Incremento de accións sobre problemáticas ambientais que afecten á biodiversidade do medio mariño e aos recursos pesqueiros 
Incremento do coñecemento do impacto no medio e nos recursos pesqueiros en relación ás posibilidades de novos escenarios económicos para o sector 
Incremento do uso de sistemas enerxéticos máis eficientes e ecolóxicos 
Incremento do diálogo e coordinación do sector pesqueiro coas diferentes entidades, organismos e institucións do territorio 
Aumento das competencias dixitais e ferramentas aplicadas á actividade pesqueira 
Incremento de propostas de innovación tecnolóxica no sector para a súa mellora e un óptimo aproveitamento dos recursos pesqueiros 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 
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Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións 
do sector pesqueiro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS6 Auga limpa e saneamento; ODS7 Enerxía asumible e non contaminante; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS11 Cidades e comunidades sostibles; ODS13 Acción polo 
clima 
Estratexia Galega Dixital 2030; Estratexia Galega do Cambio Climático; Estratexia Galega de Economía Circular; Estratexia Especialización Intelixente de Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluíndo o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo          

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.1. Facer do patrimonio cultural marítimo pesqueiro un elemento de identidade da zona costeira. 

Actuación 4.1.1. Accións de posta en valor do patrimonio material e inmaterial da zona costeira. 

Trátase de identificar e poñer en valor os recursos que teriamos dispoñibles na zona costeira como elementos centrais da identidade cultural pero tamén para o desenvolvemento 
económico. Cómpre dar a coñecer a tradición mariñeira e a súa importancia no desenvolvemento cultural, económico e social dos territorios costeiros. 

Accións  

• Recuperación e valorización do patrimonio cultural material vinculado ao mar e as actividades marítimo pesqueiras, primando as enerxías renovables. 

• Análise, estudo e divulgación do patrimonio cultural inmaterial ligado ao mar e ás tradicións mariñeiras, tendo en conta tamén o subacuático. 

• Impulso da rede de museos relacionados co mar e programación de actuacións de dinamización: foros, concursos literarios, exposición da historia da pesca, bautismos de surf, 
bautismos de remo, unidades didácticas para escolares, etc. 

• Actividades de difusión e divulgación nas escolas da cultura e tradición marítimo pesqueira 

• Dinamización e dotación de usos, vinculados, a activades turísticas, culturais e sociais relacionadas co mundo do mar. 

• Medidas que favorezan a difusión e divulgación do patrimonio cultural marítimo pesqueiro a través de novas tecnoloxías e ferramentas dixitais. 

• Apoio a continuidade da carpintería de ribeira na zona costeira 

Requisitos 

Incluirá a realización de actividades e usos dos bens recuperados ou postos en valor, ou a súa difusión 

Resultados previstos 

Aumento na análise, estudo e valoración do patrimonio cultural inmaterial ligado ao mar e ás tradicións mariñeiras 
Incremento da recuperación e valorización do patrimonio cultural material vinculado ao mar e ás actividades marítimo pesqueiras 
Incremento de iniciativas complementarias no territorio en relación ao desenvolvemento do sector pesqueiro 
Incremento do desenvolvemento de actividades de diversificación e de profesionalización na Mariña-Ortegal 
Incremento do diálogo e coordinación do sector pesqueiro coas diferentes entidades, organismos e institucións do territorio 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións 
do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 
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Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS11 Cidades e comunidades sostibles 
Estratexia Galega Dixital 2030; Estratexia Especialización Intelixente de Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos e actividades marítimas locais 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 5.1. Incrementar a participación e o coñecemento do intereses do sector pesqueiro no conxunto dos ámbitos e sectores da zona costeira. 

Actuación 5.1.1. Posta en marcha de estratexias de coordinación e colaboración do sector pesqueiro. 

A gobernanza pretende facer visible os intereses do sector pesqueiro no desenvolvemento local e a súa conxunción con outros sectores e ámbitos. Desta maneira, a gobernanza atende e 
mellora a capacidade de actuación do propio sector acadando un maior impacto dos seus resultados. As liñas estratéxicas do sector pesqueiro deberán atender a escenarios imprevisibles e 
difíciles que melloren a posición do sector e faciliten o desenvolvemento dos seus intereses.   
Recalcar a importancia do traballo en rede entre entidades do territorio (presentar proxectos conxuntos multiplica os resultados) reforza as relacións entre persoas; e demostra que todas 
elas poden ser protagonistas e promover proxectos relevantes para a zona costeira e para o propio sector. 

Accións  

• Promoción da participación, colaboración con entidades científicas para a transferencia de coñecementos e boas prácticas sobre a biodiversidade mariña e os seus recursos 
pesqueiros. 

• Establecementos dunha estrutura de diálogo entre administracións e organismos competentes para a posta en valor do patrimonio do litoral. 

• Realización de estudos e participación do sector pesqueiro na avaliación do impacto que poden ter as enerxías eólico-mariñas na actividade pesqueira, como alternativa de 
diversificación económica no litoral. 

• Apoio á coordinación e colaboración do sector pesqueiro con organismos, entidades socioculturais, ámbito turístico para incorporar e valorizar as actividades marítimo pesqueiras 
e os produtos pesqueiros como referencia. 

Requisitos 

Implicará a participación de entidades do sector pesqueiro, marisqueiro ou acuícola, conxuntamente con outras entidades 

Resultados previstos 

Incremento do coñecemento do impacto no medio e nos recursos pesqueiros en relación ás posibilidades de novos escenarios económicos para o sector 
Incremento do diálogo e coordinación do sector pesqueiro coas diferentes entidades, organismos e institucións do territorio 
Incremento de accións sobre problemáticas ambientais que afecten á biodiversidade do medio mariño e aos recursos pesqueiros 
Aumento na análise, estudo e valoración do patrimonio cultural inmaterial ligado ao mar e ás tradicións mariñeiras 
Incremento da recuperación e valorización do patrimonio cultural material vinculado ao mar e ás actividades marítimo pesqueiras 
Incremento do uso de sistemas enerxéticos máis eficientes e ecolóxicos 

Potenciais beneficiarias 

Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do 
sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 
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Igualdade de xénero 
Loita contra a discriminación 
Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 
IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
 

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS5 Igualdade de xénero; ODS7 Enerxía asumible e non contaminante; ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas 
ODS11 Cidades e comunidades sostibles; ODS13 Acción polo clima; ODS14 Vida Submarina; ODS16 Paz, xustiza e institucións sólidas 
Estratexia Galega Dixital 2030; Estratexia Galega do Cambio Climático 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6. Cooperación 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6.1. Potenciar a cooperación interterritorial ou transnacional en diferentes zonas pesqueiras para reforzar o cumprimento dos obxectivos das EDLP. 

Actuación 6.1.1 Actuacións que promovan o desenvolvemento e cohesión social das zonas pesqueiras a través da cooperación entre diferentes GALP e outros axentes público-privados que 
apliquen unha EDLP. 

Os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro e outras asociacións público-privadas que apliquen unha Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa, deben cooperar para reforzar ao 
sector pesqueiro e da acuicultura, como sectores estratéxicos que vertebran a economía das zonas pesqueiras, ou ben, para promover a diversificación das comunidades locais. 
Aproveitando as oportunidades que ofrece a Economía Azul Sostible e as potencialidades dos recursos locais (Capital social e humano, o patrimonio cultural e natural, etc.), a cooperación 
debe dar resposta ás necesidades locais que se formulan nas EDLP dunha maneira global, transversal, atendendo aos retos dos diferentes marcos estratéxicos comunitarios, nacionais e 
rexionais. 
 

Accións  

• Accións de promoción da pesca e acuicultura como motores da economía azul sostible. Proxectos que impliquen a dignificación dos oficios (tradicionais e actuais) marítimo-
pesqueiros. Proxectos innovadores que incidan no relevo xeracional no sector pesqueiro. 

• Accións de  promoción dos produtos do mar de orixe local como base dunha alimentación saudable e sostible. Proxecto que reforcen o consumo de produtos pesqueiros locais: da 
pesca costeira artesanal, do marisqueo e a acuicultura, que garantan a súa trazabilidade. Proxectos que impliquen a innovación e/ou transformación dos recursos e/ou produtos 
ou subprodutos do mar. Proxectos que reforcen a alimentación saudable: consumo de proximidade de produtos do mar ou con produtos do agro. 

• Accións que promovan a diversificación e os recursos do territorio como eixe de desenvolvemento da economía azul sostible. Proxectos de promoción do  turismo mariñeiro ou 
pesca turismo. Proxectos de aproveitamento dos recursos do mar e dos residuos xerados nas actividades pesqueiras para novos usos.  Accións dirixidas a promover a conexión das 
actividades náuticas (deportivas, recreativas, turismo) co sector pesqueiro ou coa posta en valor dos recursos do mar. Proxectos de valorización do patrimonio cultural material e 
inmaterial sobre os recursos e a cultura marítimo-pesqueira. Proxectos de posta en valor do entorno ambiental da zona costeira, que impliquen ao sector ou os produtos 
pesqueiros. Proxectos que reforcen a economía circular nas actividades marítimo-pesqueiras. 

• Accións que dean resposta dende a cooperación, aos retos locais de transformación dixital e transformación ecolóxica integrando os principios da igualdade, a inclusión social, a 
sostibilidade medioambiental e a gobernanza. Proxectos que reforcen o empoderamento das mulleres no sector, fomenten o asociacionismo, melloren as condicións de traballo e 
a súa visibilidade. Proxectos que promovan unha maior vinculación das entidades de inclusión social coas actividades marítimo-pesqueiras ou o sector pesqueiro. Proxectos que 
poñan en valor boas prácticas ou intercambio de experiencias na execución do Fondo. 

Requisitos 

Implicará a colaboración necesaria dos GALP 

Resultados previstos 

Reforzo de cooperación entre os GALP a nivel intraterritorial e transnacional, e con outras entidades 

Potenciais beneficiarias 

Grupos de acción local do sector pesqueiro ou outras entidades público/privadas que desenvolvan unha EDLP 
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Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Igualdade de xénero 
Loita contra a discriminación 
Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IC1. Número total de proxectos de cooperación subvencionados 
IC2. Importe gastado en proxectos de cooperación 

Porcentaxe de axuda pública 

100% de axuda 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS16 Paz, xustiza e institucións sólidas 
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6.5 Indicadores comúns de resultados FEMPA 

 
Táboa 11. Indicadores de resultados 

Indicadores de resultados Valor previsto 

Número de empregos creados (CR06) 32 

Número de empregos mantidos (CR07) 120 

 

6.6 Análise da pertinencia da estratexia 

Na realización da análise de pertinencia temos en consideración as necesidades que se definiron unha 
vez realizado o DAFO, poñéndoas en relación coas liñas de actuación recollidas nos diferentes 
obxectivos estratéxicos. Tal e como se recolle na seguinte matriz de pertinencia: 

 
Táboa 12. Matriz de pertinencia 

Necesidades 

Obxectivos 
Número de 
actuacións 

1 2 3 4 5 6 

N1.Concienciación, sensibilización, formación, 
investigación, sobre problemáticas ambientais 
(residuos, especies invasoras, novas especies...) 
que afectan á biodiversidade do medio mariño 
é aos propios recursos pesqueiros. 

2 1 1 0 0 1 5 

N2. Analizar o impacto ambiental, paisaxístico, 
e sobre os recursos que teñen infraestruturas e 
edificacións na zona litoral. 

1 0 1 0 0 1 3 

N3. Atallar prácticas ilegais de pesca e 
marisqueo que afectan á conservación dos 
recursos. 

1 0 0 0 0 1 2 

N4. Recuperación e valorización do patrimonio 
cultural material vinculado ao mar e as 
actividades marítimo pesqueiras 

0 0 0 1 1 1 3 

N5. Análise, estudo e valorización do 
patrimonio cultural inmaterial ligado ao mar e 
ás tradicións mariñeiras 

0 0 0 1 1 1 3 

N6. Coñecemento do papel dos portos, ao 
longo da historia, como elementos definidores 
da zona costeira. 

0 1 0 0 0 1 2 

N7. Planificación de iniciativas 
complementarias no territorio en relación ao 
desenvolvemento do sector pesqueiro. 

0 1 0 0 1 1 3 

N8. Maior desenvolvemento das actividades de 
diversificación e de profesionalización na 
Mariña-Ortegal. 

1 1 0 0 1 1 4 

N9. Investigación, formación e divulgación 
sobre as posibilidades de desenvolvemento da 
economía circular na zona e no sector 
pesqueiro. 

1 0 0 0 0 1 2 

N10. Mellorar o tratamento de residuos do 
mar, do litoral e das actividades pesqueiras e 
infraestruturas portuarias. 

1 1 1 0 0 1 4 
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Necesidades 

Obxectivos 
Número de 
actuacións 

1 2 3 4 5 6 

N11. Maior recoñecemento do papel que 
xogan as confrarías como entidades 
dinamizadoras no ámbito local 

1 0 0 0 1 1 3 

N12. Diálogo e coordinación co sector 
pesqueiro das diferentes entidades, 
organismos e institucións do territorio para o 
desenvolvemento de iniciativas de 
desenvolvemento de diferente índole: cultural, 
ambiental, enerxética (eólica), etc. 

1 1 0 0 1 1 4 

N13. Mellorar o empoderamento e visibilidade 
das mulleres que traballan no sector 
pesqueiro. 

1 0 0 0 0 1 2 

N14. Maior integración das entidades de 
inclusión social e as confrarías e outras 
entidades do sector pesqueiro. 

1 0 0 0 0 1 2 

N15. Maior participación e integración da 
mocidade no sector pesqueiro e nas 
actividades marítimo-pesqueiras. 

1 0 0 0 0 1 2 

N16. Dotar de maior valor engadido e impacto 
socioeconómico no territorio ao produto 
pesqueiro. 

1 1 0 0 1 1 4 

N17. Maior coñecemento do impacto no medio 
e nos recursos pesqueiros en relación ás 
posibilidades de novos escenarios económicos 
para o sector. 

1 0 1 0 0 1 3 

N18. Maior uso de sistemas enerxéticos máis 
eficientes e ecolóxicos. 

1 0 1 0 1 1 4 

N19. Mellora das competencias dixitais e 
ferramentas aplicadas á actividade pesqueira. 

2 0 0 0 0 1 3 

N20. Aplicación de innovacións tecnolóxicas no 
sector para a súa propia mellora e un óptimo 
aproveitamento dos recursos pesqueiros. 

1 1 1 1 0 1 5 

Necesidades cubertas (Nº) 18 8 6 3 8 20 63 

 

Hai dúas necesidades que aparecen recollidas ata en 5 liñas de actuación, as vinculadas coa 
concienciación, sensibilización, formación e investigación sobre problemáticas ambientais (N1) e a 
aplicación de innovacións tecnolóxicas no sector para un mellor aproveitamento dos recursos (N20). A 
transformación ecolóxica e dixital son claves no plan de acción da EDLP. 

O desenvolvemento de actividades de diversificación (N8), a mellora do tratamento dos residuos do 
mar (N10), o diálogo e coordinación do sector pesqueiro con outras institucións do territorio (N12), a 
dotación de maior valor engadido e impacto socioeconómico ao produto pesqueiro (N16) e o uso de 
sistemas enerxéticos máis eficientes e ecolóxicos (N18) son outras necesidades que teñen moita 
vinculación coa estratexia por estar relacionadas con ata 4 iñas de actuación. Tamén, en liña co anterior, 
se reforza o papel da gobernanza local como unha ferramenta de axuda no desenvolvemento da 
estratexia. 

Tamén hai que destacar o vinculo das liñas de actuación da estratexia coas necesidades relacionadas 
co coñecemento das problemáticas ambientais á hora de preservar os recursos (N2), a necesidade 
dunha maior implicación do sector turístico coas actividades do sector pesqueiro á hora de 
promocionar os seus recursos (N7) ou o intercambio de coñecemento e boas practicas con outros 
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territorios que axuden á diversificación e emprendemento do sector (N8). Precísase dun modelo de 
diversificación, fóra do sector pesqueiro, que aposte pola conexión con este. 

O obxectivo estratéxico 1 contempla ata 18 liñas de actuación que responden a necesidades do 
diagnóstico, un dato importante dado que é un dos obxectivos máis vinculados ao sector pesqueiro. A 
continuación o obxectivo 2 referido á diversificación e o obxectivo 5 de gobernanza, aparecen con ata 
8 liñas de actuación relacionadas con necesidades do diagnóstico. Despréndese a necesidade de 
fomentar un modelo de desenvolvemento local colaborativo na Mariña-Ortegal, entre o sector e outros 
axentes relevantes do mesmo, apostando por un modelo económico enfocado cara a sostibilidade. O 
obxectivo vinculado ao mediambiente e ao patrimonio, obxectivos 3 e 4, teñen 6 e 3 liñas de actuación 
relacionadas coas necesidades.   

No caso do obxectivo 6, o de cooperación, vincúlase transversalmente a todas ás necesidades debido 
a que se inclúe na estratexia para axudar a acadar o resto de obxectivos estratéxicos e contempla 
actuacións relacionadas con todos os obxectivos transversais do FEMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Normas para a xestión da EDLP 

7.1. Límites de axuda pública 

A Orde da Consellería do Mar do 10 de maio de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e a 
convocatoria para o ano 2022, para a selección de Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo 
e Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro, e para a concesión da axuda preparatoria no período de 
programación do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, en Galicia 
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(código de procedemento PE210B), establece no seu artigo 6, as regras para as operacións apoiadas 
polas estratexias de desenvolvemento local participativo. 

En virtude da mesma, indicar que o grao de financiamento dos proxectos presentados para 
investimentos ao abeiro da correspondente EDLP, para operacións que leven a cabo en virtude do título 
II, capítulo IV, terá os seguintes límites. 

 
Táboa 13 . Límites de axuda por proxecto con carácter xeral 

Aplicación da EDLP  

Importe máximo de axuda 250.000 € 

Importe máximo de axuda de proxectos non promovidos polo sector pesqueiro 200.000 € 

Importe máximo de proxectos que non se benefician da exención de aplicación 
de axudas estado 

200.000 € 

 

O importe máximo de axuda, de 250.000€, será para os proxectos promovidos polo sector pesqueiro. 
 

Táboa  14. Límites de intensidade de axuda pública para operacións que leven a cabo en virtude do Título II, capítulo IV 
do Regulamento (UE) 2021/1139. 

Aplicación da EDLP Intensidade de axuda 

Grao máximo de axuda do investimento subvencionable 50% 

Operacións vinculadas á pesca costeira artesanal5 100% 

Organizacións de pescadores ou outros beneficiarios colectivos do sector 
pesqueiro 

60% 

Operacións que respondan aos seguintes criterios: interese colectivo e 
beneficiario colectivo 

100% 

Proxectos amparados en regulamentos de exención de aplicación de axudas de 
estado  

50% 

 

7.2. Criterios e procedementos de selección dos proxectos 

7.2.1 Requisitos de admisibilidade de solicitudes 

A admisibilidade das solicitudes estará condicionada polo establecido nas bases reguladoras para a 
concesión de axudas ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo para este 
período de programación. Cumprirá todos os criterios definidos pola mesma, no tempo e forma 
estipulados. A maiores terase en conta que cumpre coas disposicións normativas de referencia que 
afectan a este procedemento en diferentes niveis territoriais (normativa comunitaria, nacional ou 
galega) ou sectoriais, en función do tipo de proxecto que se presente. 

 

5 Operacións desenvoltas por persoas físicas ou xurídicas que leven a cabo directamente actividades de pesca costeira artesanal e aquelas 
operacións levadas a cabo por entidades asociativas do sector pesqueiro que desenvolvan proxectos dirixidos só ao sector da pesca costeira 
artesanal 
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Segundo se establece no artigo 11 do Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do 
Consello de 7 de xullo de 2021 polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de 
Acuicultura, serán inadmisibles as solicitudes de axudas presentadas por operadores respecto dos cales 
a autoridade competente comprobara que: 

1. Cometeron infraccións graves con arranxo ao artigo 42 do Regulamento (CE) nº 1005/2008 do 
Consello ou ao artigo 90 do Regulamento (CE) nº 1224/2009, ou con arranxo a outros actos 
lexislativos adoptados polo Parlamento Europeo e polo Consello no marco do PPC. 

2. Estiveron involucrados na explotación, xestión ou propiedade dalgún buque pesqueiro incluído 
na lista de buques INDNR da Unión segundo dispón o artigo 40, apartado 3, do Regulamento 
(CE) nº 1005/2008, ou dalgún buque con pavillón de países considerados terceiros países non 
cooperantes segundo establécese no artigo 33 do devandito Regulamento. 

3. Cometeron algún dos delitos ambientais establecidos nos artigos 3 e 4 da Directiva 2008/99/CE 
do Parlamento Europeo e do Consello, no caso de que a solicitude de axudas preséntese con 
arranxo ao artigo 27 do Regulamento 2021/1139. 

Se calquera das situacións a que se fai referencia se produce durante o período comprendido entre a 
presentación da solicitude de axudas e o cinco anos seguintes á realización do pago final, recuperarase 
do operador o apoio concedido polo FEMPA en resposta á devandita solicitude, de conformidade co 
artigo 44 do Regulamento (UE) 2021/1139 e o artigo 103 do Regulamento (UE) 2021/1060. 

Sen prexuízo de normas nacionais máis ambiciosas, tal como se estipulase no acordo de colaboración 
co Estado membro de que se trate, serán inadmisibles durante un período de tempo determinado as 
solicitudes de axudas presentadas por un operador respecto do cal a autoridade competente 
correspondente determinase, por medio dunha resolución definitiva, que cometeu fraude, tal como se 
define no artigo 3 da Directiva (UE) 2017/1371, no contexto do FEMP ou do FEMPA. 

 

7.2.2 Requisitos de elixibilidade dos proxectos 

Para que un proxecto sexa elixible deberá de respectar os seguintes requisitos con carácter xeral. 

1. Tal e como se establece no artigo 6.4 da orde do 10 de maio de 2022 os proxectos deberán: 

• Apoiaren a prioridade 3 do FEMPA, encadrarse dentro da EDLP e contribuír aos obxectivos 
da zona pesqueira onde se vaian a desenvolver.  

• Estaren localizados no ámbito territorial elixible do GALP. 

• Seren viables técnica, financeira e economicamente, de ser o caso. 

• Axustárense á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de 
aplicación para cada tipo de proxecto. 

2. No caso de municipios densamente poboados en que a EDLP non computa a totalidade da 
poboación (só o integrante do sector pesqueiro e os seus familiares), poderán ser beneficiarias (art. 
6.5): 

• As persoas xurídicas do sector pesqueiro. 

• As persoas físicas integrantes do sector pesqueiro e os seus familiares. 

• As entidades públicas locais cuxos proxectos estean dirixidos á poboación integrante do 
sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto de territorios da zona pesqueira. 

3. Por outra banda, o artigo 5 das mencionadas bases reguladores indica que as estratexias terán un 
enfoque importante dirixido ao desenvolvemento do sector pesqueiro, que se traducirá en que un 
mínimo dun 50 % do orzamento do plan financeiro estará destinado a apoiar este sector, ben que 
poden ser máis amplas e dirixirse á diversificación das comunidades locais. Un proxecto que apoia 
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o desenvolvemento do sector pesqueiro (proxectos de pesca) é aquel que cumpre polo menos un 
dos seguintes criterios: 

a) Provee produtos e/ou servizos para exercer a captura/produción, procesado, 
transformación e/ou comercialización dos produtos pesqueiros. 

b) Proporciona apoio técnico para a xestión dos recursos e/ou do medio mariño. 
c) Capacita a operadores en activo ou futuros operadores do sector pesqueiro, pescadores e 

redeiras mediante a formación, sempre e cando o contigo abranga calquera das 
actividades descritas no apartado a. 

d) Promove o consumo dos produtos do mar locais das zonas pesqueiras, sempre que o 
beneficiario sexa unha entidade do sector pesqueiro ou unha entidade pública coa 
participación ou en colaboración cunha entidade do sector pesqueiro. 

e) É promovido por un operador do sector, agás aqueles proxectos orientados á 
diversificación cara actividades económicas fora do sector pesqueiro6. 

f) Beneficia de xeito directo ao conxunto do sector pesqueiro e da acuicultura da zona 
pesqueira (posta en valor do patrimonio cultural e ambiental pesqueiro, etc...). 

4. Que as operacións propostas para seleccionar presenten a mellor relación entre o importe da axuda, 
as actividades emprendidas e a consecución de obxectivos. 

5. Os gastos subvencionables e non subvencionables serán os que se indiquen nas bases reguladoras, 
no artigo 186.3 do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do consello, do 
18 de xullo de 2018, no artigo 64 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 24 de xuño de 2021, e o artigo 13 do Regulamento (UE) 2021/1139 (operacións ou gastos 
non subvencionables), do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de xullo de 2021. 

 

 

 

 

7.2.3. Criterios de selección de operacións na aplicación da EDLP 

 

Criterios de selección das operacións financiables do programa de axudas 

O proceso de selección de proxectos que opten á axuda do FEMPA será de concorrencia competitiva, 
priorizando estes en función da puntuación máis elevada que obteñan, en relación a unha serie de 
criterios que definimos a continuación. 

Os proxectos deben cumprir unha serie de regras para poder seren financiados baixo a EDLP.7 Os 
proxectos deben estar aliñados coa estratexia e deben ser viables técnica, financeira e 
economicamente. Por este motivo, estruturamos o proceso de baremación en torno a dous tipos de 
criterios: 

• Criterios de carácter excluínte, que deben cumprir todos os proxectos. 

• Criterios de valoración de carácter global para todos os proxectos. 

 

6 A pesca-turismo considerase como parte da actividade pesqueira e o turismo mariñeiro no marisqueo como parte da actividade marisqueira. 

7 Artigo 6. Regras para as operacións apoiadas polas estratexias de desenvolvemento local participativo. ORDE do 10 de maio de 2022 pola 
que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e 
grupos de acción local do sector pesqueiro, así como para a concesión da axuda preparatoria, no período de programación do Fondo Europeo 
Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 en Galicia (código de procedemento PE210B). 
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Os criterios excluíntes implican que un proxecto poida acceder ou non ao financiamento. O elemento 
de referencia que temos para a súa comprobación é a memoria técnica do proxecto. Establecemos 
unha puntuación mínima que deben ter os proxectos para poder ser financiados, pero tamén se valora 
a calidade e a coherencia da proposta técnica presentada e as garantías que ofrecen as persoas e 
entidades promotoras. 

Son criterios excluíntes: a viabilidade técnica, a viabilidade económica e financeira, a coherencia do 
proxecto coa EDLP, a ubicación do proxecto no territorio, e a adecuación á normativa sectorial. Estes 
dous últimos non forman parte da valoración. 

Os criterios de valoración de carácter global teñen en consideración diferentes características que 
definen o contexto territorial, ás persoas promotoras, a xeración de emprego, a posta en valor dos 
recursos pesqueiros, a atención aos principais retos do marco estratéxico comunitario, nacional e 
rexional, a valorización do patrimonio ou a atención aos principios horizontais dos fondos europeos. 

 

Criterios excluíntes 

Dentro dos criterios excluíntes valorarase a viabilidade técnica, económica e financeira e a coherencia 
coa EDLP. 

1. Viabilidade técnica. A solicitude do proxecto virá acompañada dunha memoria que acredite a 
solvencia do proxecto dende o punto de vista técnico. Da información da memoria extraerase 
a puntuación tendo en conta entre outros factores: a experiencia da persoa ou entidade que 
promove o proxecto, os medios humanos e recursos  dos que vai a dispor, a coherencia nas 
actividades que promova e as garantías para a súa execución. Poderá obterse información de 
contraste a través da revisión doutros documentos necesarios no procedemento, en función 
da súa natureza, como Plans de Empresa, anteproxectos de obras ou memorias de carácter 
técnico, nos cales conste a posibilidade de poder executar a iniciativa respectando os 
requirimentos dende o punto de vista normativo (urbanístico, ambiental,...). Este criterio é 
excluínte, polo cal se requirirá unha puntuación mínima. 

2. Viabilidade económica e financeira. O principal factor a ter en conta na viabilidade económica 
é que a memoria sexa coherente na proposta de investimentos e/ou gastos que faga, co tipo 
de operación que se pretende poñer en marcha. Cómpre diferenciar entre as propostas que 
inclúan investimentos e gastos, das que só inclúan gastos, xa que van a facer referencia a 
diferentes tipos de proxectos, que poden ter ou non fin de lucro. Revisaranse criterios de 
viabilidade económica analizando conceptos como a taxa interna de rendibilidade (TIR), o valor 
actual neto (VAN), o desglose das amortizacións, etc., nas iniciativas de carácter empresarial. 
Estes conceptos analizaranse tendo en conta a documentación que se presente: memorias 
económicas, balances e contas de exercicios anteriores á presentación, de existiren, xa que no 
caso de empresas de nova creación non se contará con esta información. Para acreditar a 
viabilidade financeira, poderán terse en conta certificacións bancarias, certificados de 
entidades ou institucións de crédito, declaracións persoais, etc. No ámbito das administracións 
locais, confrarías ou entidades do tecido asociativo, deberá acreditarse a capacidade financeira 
con certificacións por parte dos órganos competentes, en función das súas normas, 
regulamentos ou estatutos. Para poder acceder ao financiamento do FEMPA requirirase unha 
puntuación mínima, que de non acadarse implicaría a desestimación do proxecto. 

3. Coherencia do proxecto coa EDLP. O proxecto deberá adecuarse aos obxectivos establecidos 
no Plan de Acción da estratexia, e por tanto, no FEMPA. Valorarase a atención do proxecto ás 
necesidades definidas na diagnose da estratexia, o grao de cobertura dos obxectivos da 
mesma, a relación do proxecto co sector pesqueiro ou colectivos estratéxicos do territorio, así 
como, a cobertura dos retos estratéxicos da zona pesqueira. Requirirase unha puntuación 

mínima. 
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4. A ubicación no territorio do GALP. A entidade ou persoa solicitante terá o seu domicilio social 
ou estará empadroada en calquera dos concellos que pertenzan ao GALP. 

5. Cumprimento da normativa sectorial. Os proxectos deben de axustarse á normativa sectorial 
que lles resulte de aplicación, sexa de carácter local, autonómica, estatal ou comunitaria. 

Este dous últimos criterios non puntúan nos baremos, xa que serían causas de non admisibilidade dos 
propios proxectos en caso de non seren cumpridos. 

 

 

Táboa 15. Criterios excluíntes e calidade do proxecto. 

Nº Criterio Descrición Verificación 
Puntuación 

mínima 
Puntuación 

máxima 

0.1 
Viabilidade 
técnica 

Coherencia técnica da memoria do 
proxecto, tendo en consideración a 
descrición de fases, actividades, 
resultados, cronograma, etc. 

Memoria do proxecto 
ou documentación 
complementaria 

5 10 

0.2 
Viabilidade 
económica 

Análise da viabilidade económica do 
proxecto, tendo en consideración a 
documentación achegada no 
expediente 

Plan económico do 
proxecto  

5 10 

0.3 
Viabilidade 
financeira 

Suficiencia financeira para a posta 
en marcha do proxecto: propia ou 
externa 

Plan financeiro do 
proxecto ou 
declaración 

5 10 

0.4 
Coherencia do 
proxecto coa 
EDLP 

Coherencia do proxecto coa EDLP e 
os principios horizontais do Fondo  

Asociación aos 
obxectivos e aos 
principios horizontais 
dos Fondos. 

5 10 

Total de puntuación mínima  e máxima neste apartado 20 40 

 

 

 

Criterios de valoración global. 

 

Criterio 1. Cohesión social e territorial 

Estes criterios da cohesión social e territorial, teñen en conta variables do ámbito económico, 
demográfico e laboral. Pretenden reforzar o equilibrio territorial e social da zona pesqueira, 
establecendo unha serie de intervalos por cada criterio, en función duns indicadores definidos, que se 
obteñen da información proporcionada polo Instituto Galego de Estatística. 

 

Táboa 16. Cohesión social e territorial 

1. Cohesión social e territorial 

1.1. Características do ámbito económico 

O criterio de referencia será a Renda dispoñible bruta por habitantes do ano 2019 publicado polo IGE. 

Criterio Concellos Puntuación 

Menor de 14.000 € Mañón, Cariño, Cedeira 6 

Entre 14.000 e 15.000 € Burela, Ortigueira, Xove, O Vicedo 4 

Máis de 15.000 € Foz, Ribadeo, Viveiro, Valdoviño, Barreiros, Cervo 2 
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1.2. Características de ámbito demográfico 

O criterio de referencia será o Índice de envellecemento do ano 2021 publicado polo IGE 

Criterio Concellos Puntuación 

Máis de 300 Mañón, Ortigueira, Cariño, O Vicedo 8 

Entre 200 e 300 Cedeira, Valdoviño, Barreiros, Cervo,  6 

Menos de 200 Foz, Xove, Ribadeo, Viveiro, Burela 4 

1.3. Características do ámbito laboral 

O criterio de referencia será a evolución do poboación afiliada á Seguridade Social no período 2015-2021 publicado polo 
IGE. 

Criterio Concellos Puntuación 

Menor ao 0% Mañón, Ortigueira, Cariño, Cervo, O Vicedo 6 

De 0% a 4% Barreiros, Ribadeo, Viveiro, Burela 4 

Maior de 4% Cedeira, Valdoviño, Foz, Xove 2 

Puntuación máxima neste apartado 20 

 

 

 

Criterio 2. Persoa promotora 

A estratexia terá en conta a tipoloxía de persoas que promoven o proxecto. Neste sentido 
diferenciamos entre proxectos de persoas físicas ou xurídicas. Primarase a relación directa das persoas 
promotoras co sector pesqueiro8 ou a realización de actividades que apoien ao seu desenvolvemento9. 
Tamén se primará o carácter colectivo dos proxectos, a atención a colectivos estratéxicos da zona 
costeira ou a promoción de iniciativas conxuntas. 

 

 Táboa 17. Características da persoa promotora 

2 Criterio Descrición Verificación 
Puntuación 

máxima 

2.1. 
Proxectos promovidos 
por persoas físicas 

Persoas de alta no sector pesqueiro 
Alta en IAE, 
correspondencia con 
CNAE sector10 

20 

Persoas que apoian o desenvolvemento 
do sector pesqueiro11  

Alta en IAE, 
correspondencia con 
CNAE sector e 
relacionadas. 

20 

Mulleres DNI 10 

Mocidade12 DNI 10 

Persoas con diversidade 
Certificado acreditativo de 
tal situación 

10 

Persoas en risco de exclusión social 
Certificado acreditativo de 
tal situación 

10 

 

8 CNAE: 0311, 0321, 1021, 1022, 4638, 4723 
9 As relacionadas deberían cumplir os criterios dun “proxecto de pesca”, tal e como se fixan pola Consellería do Mar no documento: Criterios 
para a definición dun proxecto de pesca no marco da prioridade 3 do FEMPA 2021-2027. 
10 CNAE: 0311, 0321, 1021, 1022, 4638, 4723, 4799 (só para venta ambulante de peixe e marisco, con certificación de compra en lonxas de 
Galicia). 
11 Refírese a proxectos de pesca. 
12 Considérase mocidade ás persoas que teñen entre 16 a 40 anos incluídos. 
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2 Criterio Descrición Verificación 
Puntuación 

máxima 

Persoas desempregadas, 
emprendedoras (1º negocio) 

Tarxeta demandante de 
emprego ou alta censal / 
declaración responsable 

10 

2.2. 

Proxectos promovidos 
polas persoas xurídicas 
(ámbito asociativo) do 
sector pesqueiro 

Confrarías de pescadores 

Estatutos sociais, escritura 
de constitución da 
entidade 

30 

Asociacións profesionais do sector sen 
ánimo de lucro: redeiras, defensa dos 
intereses do sector pesqueiro e 
marisqueiro, culturais e de posta en 
valor do patrimonio 

30 

Outras entidades asociativas 
relacionados co sector pesqueiro e o 
mar 

30 

2.3 

Proxectos promovidos 
polas persoas xurídicas 
(ámbito asociativo) non 
do sector pesqueiro 

Que promovan actividades relacionadas 
co sector ou os produtos pesqueiros 
locais, ou ben que o proxecto atenda 
aos obxectivos da EDLP 

Memoria do proxecto 
Estatutos sociais, escritura 
de constitución da 
entidade 

20 

2.4 

Proxectos promovidos 
por persoas xurídicas 
(ámbito empresarial) do 
sector pesqueiro 

Sociedades mercantís e entidades 
profesionais (OPP, Asociacións de 
armadores,…) 

Alta en IAE CNAE sector 
primario 0311/0321 

30 

Sociedades mercantís dedicadas á 
transformación ou valorización dos 
produtos do mar 

Alta en IAE CNAE 1021, 
1022, 4638, 4723 

30 

Sociedades mercantís que apoian o 
desenvolvemento do sector pesqueiro 

Alta en IAE 
Memoria do proxecto 

20 

2.5 

Proxectos promovidos 
por persoas xurídicas 
(ámbito empresarial) 
non do sector 
pesqueiro 

Sociedades mercantís cuxo proxecto 
atenda aos obxectivos da EDLP 

Memoria do proxecto 10 

2.6. 

Proxectos promovidos 
por entidades da 
economía social, 
empresas/asociacións 
do ámbito da inclusión 
social 

Cooperativas, SSLL, empresas de 
inserción, fundacións, CEE,…  

Estatutos sociais, escritura 
de constitución da 
entidade 

25 

2.7. 

Proxectos promovidos 
por entidades públicas 
locais vinculados ao 
sector ou produtos do 
mar de orixe local ou a 
posta en valor do 
patrimonio marítimo 
pesqueiro  

Concellos ou mancomunidades de 
concellos 

Memoria do proxecto 20 

2.8. 
Proxectos conxuntos 
entre entidades da zona 
pesqueira 

Nº entidades promotoras (≥ a 2)  Solicitude de proxecto 30 

Puntuación máxima neste apartado 30 

 

 

Criterio 3. Creación ou consolidación de emprego 

Outro apartado é a creación ou consolidación de emprego. Atenderase a se o proxecto é de nova 
creación, potenciando a relación co sector pesqueiro. Para o cálculo dos empregos terase en conta o 
emprego neto xerado, facendo referencia ás unidades de traballo anual (UTA). 

A consolidación ou mantemento de emprego implica que se mantén ao final da xustificación do 
proxecto, como mínimo, o mesmo número de persoas traballadoras que se reflicten  na documentación 
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achegada na correspondente solicitude. Fai referencia aos postos de traballo que se perderían se non 
se contase co financiamento da operación. Terase en conta que establece a guía de Famenet ao 
respecto13. 

Para verificar que se cumpre o mantemento do emprego usarase o informe de plantilla media de 
traballadores en alta da Seguridade Social. Terase en conta o número de persoas traballadoras, no ano 
inmediatamente anterior á data da solicitude do proxecto, comparándoo co mesmo dato no momento 
en que se realice a última xustificación, por parte da persoa promotora. 

 

 

Táboa 18. Creación de emprego 

3 Criterio Descrición Verificación Intervalos 
Puntuación 

máxima 

3.1. 
Creación de 
emprego 

Global 
Número de empregos /Altas 
UTA 

De 1 a 2: 10 puntos 
De 3 a 4: 15 puntos 
Máis de 4: 20 puntos 

20 

Colectivos prioritarios 
(mulleres, 
mocidade14, persoas 
con diversidades, 
maiores de 55 anos, 
persoas 
desempregadas, 
colectivos en risco de 
exclusión social) 

Número de empregos por 
condición /Altas UTA 
Documentación que 
acredite a condición de 
colectivo prioritario (DNI, 
documento acreditativo de 
diversidade funcional, risco 
de exclusión, tarxeta 
demandante de emprego...) 

Se cumpre 1 criterio: 10 
puntos 
Se cumpre máis de 1 
criterio: 15 puntos 

15 

3.2 
Consolidación e 
mantemento do 
emprego 

Global 

Informe de plantilla media 
de traballadores en alta, 
RNT da empresa ou 
certificación da Seguridade 
Social do ano anterior á 
solicitude e no período de 
xustificación 

Manter todo o 
emprego do ano 
anterior á solicitude de 
fondos, 10 puntos 

10 

Puntuación máxima neste apartado 20 

 

Criterio 4. Posta en valor dos recursos pesqueiros 

Enténdese que é necesario reforzar o consumo dos produtos pesqueiros apoiando á pesca costeira 
artesanal, como actividade sostible. Tamén é necesario apoiar as actividades extractivas do marisqueo 
e a acuicultura, debido á súa transcendencia global na economía das zonas pesqueiras. Neste sentido 
poñemos en valor a toda a cadea da pesca e a innovación na mesma, como un factor que xera valor 
engadido para o recurso e o sector. A innovación enténdese segundo as orientacións existentes no 
DLP15. 

 
Táboa 19. Posta en valor dos recursos pesqueiros 

4 Criterio Descrición Verificación 
Puntuación 

máxima 

 

13 EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Unit D.3 (2022): FAMENET Support Unit, working paper 
on EMFAF MEF 2021-2027, Brussels CT5.1 Final April 2022  
14 De 16 a 40 anos, incluídos. 
15 A innovación supón a incorporación de novas actividades, métodos e procesos de traballo, o apoio a novos tipos de empresas, produtos ou 
servizos, ou a innovación social. Non implica necesariamente unha innovación tecnolóxica, senón que incluso pode consistir en aproveitar o 
coñecemento dunha comunidade para dar solucións aos retos que se formulan a nivel local. Soe ter un efecto multiplicador ou efecto de 
arrastre sobre os cambios que a comunidade quere lograr. 
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4.1. 

Posta en valor do produto 
fresco, procedente da pesca, 
marisqueo ou acuicultura de 
orixe local e/ou 
transformación, 
comercialización dos produtos 
do mar 

Descrición da actividade de posta en 
valor e/ou innovacións do produto  

Memoria do 
proxecto: 
cumprimento 
puntuación 10, non 
cumprimento 
puntuación 0 

10 

4.2 

Innovación en calquera fase da 
cadea de produción e 
subministración dos produtos 
da pesca, marisqueo ou 
acuicultura de orixe local 

Descrición das accións/actividades ou 
resultados que produce a innovación 

Memoria do 
proxecto: 
cumprimento 
puntuación 10, non 
cumprimento 
puntuación 0 

10 

Puntuación máxima neste apartado 20 

Criterios 5, 6 e 7. Coherencia cos marcos estratéxicos comunitarios, nacionais e rexionais. 

Para facer a valoración deste apartado temos como referencia os contidos establecidos na guía “As 
estratexias de desenvolvemento local participativo no marco estratéxico global FEMPA 2021-2027. 
Orientacións para encadrar as EDLP nos marcos estratéxicos comunitarios, nacionais e rexionais”, 
publicada pola Consellería do Mar. 

Consideramos que os proxectos financiados con cargo ao FEMPA, deben gardar coherencia coas 
prioridades de inversión da Unión Europea para o marco plurianual 2021-2027, adaptándoas ao marco 
rexional de referencia, que neste caso é Galicia. 

Trátase de potenciar e reforzar o financiamento das iniciativas para favorecer: 

• A transformación dixital, mediante a innovación, a dixitalización,... 

• A transformación ecolóxica, mediante procesos graduais de transición enerxética que 
permitan avanzar cara a neutralidade climática e a adaptación ao cambio climático. 

• A sostibilidade, centrada na conservación dos recursos, do medio, a economía circular e a 
diversificación cara os sectores da economía azul no ámbito local. 

A valoración realízase tendo en conta os retos aos que se dirixe o proxecto, tendo sempre como 
referencia os contidos da memoria técnica que se presente. O cumprimento significaría que atende a 
1 criterio. 

     

 

Táboa 20. Marcos estratéxicos territoriais 

 Criterio Descrición Verificación/puntuación  

5 TRANSFORMACIÓN ECOLÓXICA 
Puntuación 

máxima 

5.1. 
Transición 
enerxética 

Redución de emisións de carbono no sector e na 
cadea vertical da pesca 

Memoria do proxecto: 
cumprimento 1 criterio 
puntuación 20, non 
cumprimento puntuación 
0 

20 

Incremento da eficiencia enerxética e uso de enerxías 
limpas 

Redución do impacto ambiental do sector, sobre todo 
na cadea alimentaria dos produtos do mar (Consumo 
Km0,…) 
Promoción ou concienciación cara unha sociedade 
máis neutral dende o punto de vista enerxético 

5.2. 
Mitigación e 
adaptación ao 
cambio climático 

Implantación de medidas que combatan o cambio 
climático e os seus efectos 

Memoria do proxecto: 
cumprimento 1 criterio 
puntuación 10, non 
cumprimento puntuación 
0 

10 
Promoción de estratexias axeitadas á conservación e 
uso eficiente dos recursos 

Implantación de accións de sensibilización sobre o 
cambio climático 
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6 TRANSFORMACIÓN DIXITAL  

6.1. 
Infraestrutura e 
servizos 

Adquisición de equipamentos, infraestruturas, 
servizos ou melloras tecnolóxicas que afecten de 
maneira directa ao sector pesqueiro, marisqueiro ou 
acuícola local ou a proxectos de pesca. 

Memoria: cumprimento 
puntuación 10, non 
cumprimento puntuación 
0 

10 

6.2. 
Transformación do 
sector 

Adquisición ou mellora de competencias dixitais para 
as persoas profesionais do sector 

Memoria: cumprimento 
puntuación 10, non 
cumprimento puntuación 
0 

10 

6.3 
O produto 
pesqueiro 

Actividades/ proxectos que impliquen a implantación 
da dixitalización na valorización dos produtos en 
calquera fase da cadea de valor. 

Memoria: cumprimento 
puntuación 10, non 
cumprimento puntuación 
0 

10 

7 SOSTIBILIDADE AMBIENTAL   

7.1 
Conservación dos 
recursos e do 
medio mariño 

Mellora da xestión e da gobernanza dos recursos 
mariños 

Memoria: cumprimento 
puntuación 10, non 
cumprimento puntuación 
0 

10 
Medidas de preservación da biodiversidade do 
territorio e o medio mariño, incluíndo as que reforcen 
o papel do sector pesqueiro. 

Accións encamiñadas a un mar e zona costeira libre de 
residuos 

7.2. 
Circularidade 
económica 

Proxectos de economía circular procedentes dos 
residuos do medio mariño e costeiro (especialmente 
plásticos) 

Memoria: cumprimento 
puntuación 10, non 
cumprimento puntuación 
0 

10 

Accións de sensibilización sobre o impacto dos 
residuos no medio mariño, concienciando da 
necesidade de pechar o ciclo 

Promover proxectos que aproveiten subprodutos, ou 
refugallos procedentes da actividades pesqueira, 
marisqueira e acuícola. 

Promoción de medidas que reduzan o impacto do lixo 
que produce o envasado, empaquetado dos produtos 
pesqueiros 

7.3. Diversificación 

Promoción dos produtos da pesca costeira artesanal, 
ou produtos con selos de garantía ecolóxica, boas 
prácticas 

Memoria do proxecto: 
cumprimento puntuación 
10 (1 criterio), 20 ( ≥ 2 
criterios), non 
cumprimento puntuación 
0 

20 

Promoción de actividades, bens ou servizos de turismo 
mariñeiro ou experiencias de turismo que poñan en 
valor o medio mariño, os recursos pesqueiros, o 
medioambiente mariño  

Promoción de actividades, bens e servizos, que 
promovan a desestacionalización do turismo: 
actividades ou eventos de turismo náuticos, 
experiencias gastronómicas, deportivas, … 

Promoción de actividades económicas que empreguen 
residuos procedentes das actividades marítimo 
pesqueiras. 

Promoción de circuítos curtos de consumo e maridaxe 
da produción agraria coa produción do mar 

Puntuación máxima neste apartado 30 

 

 

Criterio 8. Posta en valor do patrimonio e a cultura mariñeira 

O seguinte criterio a valorar sería o de se o proxecto atende ou non ao patrimonio ou cultura 
mariñeira, diferenciando se afecta ao patrimonio material ou inmaterial e se contribúe á súa 
divulgación. O patrimonio marítimo pesqueiro reforza a identidade local das zonas costeiras, ao tempo 
que traslada unha maior imaxe o positiviza ao sector. 
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Táboa 21. Patrimonio e cultura mariñeira 

8 Criterio Descrición Verificación/puntuación 
Puntuación 

máxima 

8.1. 
Patrimonio 
cultural material 
ou inmaterial 

Proxectos que afectan a infraestruturas e 
equipamentos marítimo-pesqueiros (vilas 
mariñeiras, mercados de abastos, lonxas, portos, 
bens inmobles,…). 

Memoria do proxecto: 
cumprimento puntuación 
10, non cumprimento 
puntuación 0 
 

10 Proxectos que afectan á preservación das 
embarcacións tradicionais, carpintería de ribeira, 
artes e útiles de pesca. 

Proxecto relacionados coa posta en valor do 
patrimonio cultural  inmaterial do mar. 

8.2. 
Posta en valor do 
patrimonio 

Actividades que manteñan vivo o patrimonio e a 
cultura tradicional mariñeira, promovan o seu 
uso, coñecemento, divulgación ou posta en 
valor. 

Memoria do proxecto: 
cumprimento puntuación 
10, non cumprimento 
puntuación 0 

10 

Puntuación máxima neste apartado 20 

 

Criterio 9. Principios horizontais e outros 

O último criterio sería o da horizontalidade, o que coñecemos como principios transversais dos fondos: 
a igualdade e non discriminación. Neste caso, os aspectos relacionados coa sostibilidade ambiental, xa 
están contemplados nos criterios anteriores, polo cal non os incorporamos a este criterio. A maiores 
introducimos un criterio que atende á contribución do mantemento da poboación nas zonas costeiras, 
atendendo ao que supón o reto demográfico. 

 
 
 
Táboa 22. Horizontalidade 

9 Criterio Descrición Verificación/Puntuación 
Puntuación 

máxima 

9.1. 
Igualdade de 
xénero 

Proxectos que impliquen unha maior 
participación, empoderamento e liderado das 
mulleres no sector pesqueiro 

Memoria do proxecto: 
cumprimento puntuación 
15, non cumprimento 
puntuación 0 

15 
Accións que melloren as condicións de traballo 
das profesionais do sector 

Accións de sensibilización en materia de 
igualdade 

Existencia ou compromiso de implantación dun 
plan de igualdade 

9.2 
Non 
discriminación 

Accións que impliquen a integración social de 
diferentes colectivos. 

Memoria do proxecto: 
cumprimento puntuación 
15, non cumprimento 
puntuación 0 

15 

9.3 
Reto 
demográfico 

Accións que contribúan á fixación da 
poboación nas zonas costeiras. 

Memoria do proxecto: 
cumprimento puntuación 
10, non cumprimento 
puntuación 0 

10 

Puntuación máxima neste apartado 20 

 

Unha vez que se realizou a correspondente valoración nos diferentes criterios,  en base aos límites de 
axuda que se fixan, establecemos a matriz de valoración, que asignará a porcentaxe de axuda 
correspondente tendo en consideración a puntuación obtida na valoración do proxecto. Para isto 
diferenciamos: 

• Regra xeral: o tope de financiamento será do 50% do  investimento subvencionable. 
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• Regras específicas: A. As organizacións de pescadores ou outros beneficiarios colectivos do 
sector pesqueiro poderán chegar ata o 60% de financiamento. B. As operacións vinculadas á 
pesca costeira artesanal e as operacións que respondan ao interese colectivo e beneficiario 
colectivo, poderán chegar ata o 100% de axuda 

 
 
 
 
Táboa 23. Intervalos de puntuación. 

Intervalos de puntuación Regra xeral 

Regras específicas 

A B 

De 50 a 79 40% 40% 70% 

De 80 a 119 45% 50% 80% 

≥ de 120  50% 60% 100% 

 

Táboa 24. Cadro Resumo dos criterios de valoración 

Criterios Puntuación 

EXCLUÍNTES Mínima Máxima 

0.1 Viabilidade técnica 5 10 

0.2 Viabilidade económica 5 10 

0.3 Viabilidade financeira 5 10 

0.4 Coherencia do proxecto coa EDLP 5 10 

Puntuación total criterios excluíntes 20 40 

GLOBAIS Puntuación máxima 

1 Cohesión social e territorial 20 

2 Persoa promotora 30 

3 Creación de empresas, xeración ou consolidación de emprego 20 

4 Posta en valor dos recursos pesqueiros 20 

5,6,7  
Coherencia cos marcos estratéxicos comunitarios, nacionais e 
rexionais. 

30 

8 Posta en valor do patrimonio e a cultura mariñeira 20 

9 Principios horizontais e outros 20 

Puntuación total criterios globais 160 

 PUNTUACIÓN TOTAL Puntuación máxima 

Puntuación total da operación financiable 200 

 

O GALP é o responsable de aplicar o procedemento de selección de proxectos en función dunha serie 
de principios que definirán como actúa. O seu funcionamento, como entidade colaboradora na xestión 

de fondos públicos, terá como referencia a normativa existente 
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que regula o funcionamento das administracións públicas. En todo momento respectará tamén os 
contidos establecidos no seu ámbito estatutario ou normas regulamentarias ou instrucións que 
emanen por parte da administración competente. 

Á hora de abordar o funcionamento ordinario no conxunto de actividades do Grupo, e por tanto na 
selección dos proxectos, o GALP debe tomar coma referencia os seguintes principios: 

• A igualdade e non discriminación na asignación dos fondos públicos. Todas as persoas 
concorrerán nas mesmas condicións ao procedemento, se ben a estratexia pode primar que 
determinados colectivos sexan prioritarios, o cal se establecerá nos criterios de baremación 
dos proxectos. Un claro exemplo é o de reforzar a promoción de proxectos por parte de 
colectivos como o da mocidade, a muller, os colectivos marxinados ou con especiais 
dificultades de integración social, xa que entre os valores fundamentais do GALP figura o de 
garantir a cohesión social do territorio. Estes criterios estarán documentados e serán accesibles 
para potenciais promotores e a cidadanía en xeral. 

• A transparencia do gasto público. A definición duns criterios baremables obxectivamente e un 
procedemento claro e coñecido por todos os potenciais promotores, garantirán unha correcta 
decisión de que proxectos aprobar ou rexeitar.  Tanto a resolución da concesión de axuda a 
proxectos como a súa denegación serán públicos, co obxectivo de favorecer a súa difusión, se 
ben respectarán en todo momento a normativa de protección de datos de carácter persoal en 
todo o relacionado coa información privada das persoas e entidades promotoras. Nos casos de 
denegación das iniciativas presentadas, indicaranse as causas que motivaron tal decisión. 
Terase como referencia e realizarase un cumprimento estrito da normativa relacionada en 
materia de subvencións. 

• A publicidade, relacionada co principio anterior, garantirá o coñecemento por todas as persoas 
e entidades dos procedementos vinculados ao programa de axudas, pero tamén dos vinculados 
á contratación de persoas, gastos de animación, nos que incorra o grupo. Teranse en conta 
todas as disposicións regulamentarias nesta materia, que están recollidas no Regulamento 
1139/2021 no referente á información e comunicación (artigo 60). 

• A eficacia é outro dos principios que o GALP terá presente, co obxectivo último de dar 
cumprimento aos fins que se formula na estratexia, mediante o cumprimento dos seus 
obxectivos, dunha maneira sistemática, ordenada e cuantificada. 

• A eficiencia do gasto público. Este principio debe terse presente non só no que respecta á 
aplicación da EDLP (programa de axudas), senón tamén no que respecta aos custos de xestión 
do programa. Para isto deberán solicitarse diferentes orzamentos, co obxectivo de comparar 
investimentos no caso de proxectos, ou das posibles actividades de animación que poida 
realizar o GALP. Teranse coma referencia prezos de mercado, polo cal, de existiren diferenzas 
notables, poderíase solicitar apoio técnico para facer unha valoración ou unha xustificación 
motivada do orzamento, sobre todo cando se estea a falar de investimentos dun determinado 
volume. Enténdese que a eficiencia é a realización dunha acción ao menor custe posible, 
mantendo os mesmos criterios de calidade do produto ou prestación do servizo. 

• Procurar o consenso á hora de tomar decisións. Malia a que estatutariamente se contemple 
unha regra de maiorías á hora de adoptar decisións, o GALP terá en conta as normas que eviten 
conflitos, intentando procurar que as decisións se adopten por consenso e non por maioría. 
Isto afondará na boa gobernanza do GALP e na mellora das relacións entre as entidades que o 
forman. Tanto a decisión por maioría, como os quórum necesarios para a súa adopción, 
respectarán o establecido no marco estatutario e regulamentario do grupo. 

O procedemento de selección dos proxectos que obterán financiamento a través da aplicación da 
estratexia constará dos seguintes pasos: 
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1. Convocatoria de ordes de axuda para o financiamento de proxectos. En función dos prazos e 
forma que se estipulen para a presentación dos proxectos, recolleranse as solicitudes de axuda. 
Teranse en conta os requirimentos que se establezan na correspondente orde de axudas, sobre 
todo no que afecta aos requisitos que deben cumprir as entidades ou persoas solicitantes. 

2. Recepción de solicitudes. O GALP recibirá as correspondentes solicitudes nos modelos 
normalizados, as cales incluirán toda a documentación pertinente que se requira en función da 
natureza do proxecto. A documentación achegada soportará a valoración que se faga en 
función dos criterios de valoración, que serán previamente definidos. Toda a información que 
se presente no GALP, será rexistrada correctamente, recollendo nos asentos que se realicen no 
seu rexistro todos os contidos mínimos que aseguren a transparencia do proceso (número de 
asento, datas de ingreso/saída, extracto do contido, etc.). A información do proceso será 
custodiada por un período mínimo de cinco anos, dende a finalización do programa. Unha vez 
recibidas as solicitudes e visto que compren os requisitos mínimos das mesmas, o equipo 
técnico realiza a comprobación in situ de que as actuacións para as que solicita a axuda non 
foron iniciadas emitindo a correspondente “acta de non inicio”. 

3. Subsanación de solicitudes. Advertidos erros ou omisións nas solicitudes, poranse en 
coñecemento da entidade ou persoa promotora, coa finalidade de proceder á súa subsanación, 
establecendo a tal efecto un prazo determinado. De non responder en prazo, procederase á 
valoración coa información inicial ou ben ao arquivo da solicitude, entendendo que a 
promotora desiste do procedemento. 

4. Exame e valoración das solicitudes. Unha vez pechado o proceso de recepción de solicitudes, 
o equipo técnico procederá á súa avaliación, elaborando unha proposta técnica que lle 
trasladará á Xunta Directiva. Aclarará calquera dúbida sobre a solicitude ou a aplicación dos 
criterios de valoración. Posteriormente a xunta directiva procederá á súa revisión e emitirá 
unha proposta provisional, que será publicada na web e no taboleiro de anuncios do GALP, para 
revisión por parte das persoas interesadas e realización de posibles alegacións. 

5. Rematado o prazo de alegacións, a Xunta Directiva emitirá unha proposta definitiva de 
proxectos obxecto de financiamento, que lle trasladará á Consellería do Mar. Ao mesmo tempo, 
publicarase de novo no taboleiro de anuncios do GALP a “Proposta de resolución definitiva da 
Xunta Directiva”, cos proxectos susceptibles de obter subvención por orde de puntuación 
acadada nos criterios de avaliación. Nesta proposta incídese no seu carácter provisional, o cal 
non crea ningún dereito a favor das persoas ou entidades solicitantes. A proposta elévase á 
Consellería do Mar da Xunta de Galicia, como órgano competente, por delegación, para a 
resolución da concesión das axudas para proxectos ao abeiro da Orde de Bases pertinente. 

6. A resolución definitiva da concesión de axudas será competencia da Consellería do Mar, a cal 
comprobará a elixibilidade dos gastos así como que a documentación e a solicitude se axuste 
ao procedemento de concesión das axudas. A decisión final será comunicada ás persoas 
promotoras. A resolución desfavorable non imposibilitará que a persoa ou entidade promotora 
poida reformular a solicitude e volver a concorrer en novas convocatorias de axuda. 

7. Aceptación da axuda. A persoa ou entidade promotora, recibirá a comunicación da aprobación 
da axuda. Esta poderá expresar a aceptación/non aceptación da axuda á Consellería, mediante  
o escrito que reciba. De non facelo enténdese que aceptaría a axuda. A renuncia ao 
procedemento implicaría o arquivo da solicitude. 

8. Execución do proxecto e xustificación. Unha vez que se acepte a axuda a persoa ou entidade 
promotora deberá poñer en marcha o proxecto xustificando de maneira dilixente os gastos nos 
que incorreu ao obxecto de comprobar a súa veracidade. 

9. Certificación do GALP. Tanto o equipo técnico do Grupo como o Servizo de Auditoría externa, 
emitirán as correspondentes certificacións dos gastos acometidos 
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pola entidade ou persoa promotora, que serán trasladadas á Consellería do Mar, para que as 
revise e proceda ao pagamento da subvención. 

10. Pagamento da subvención. Será competencia da Consellería do Mar, a realización efectiva do 
pagamento da axuda, na conta designada a tal efecto por parte da persoa ou entidade 
promotora. 

11. Por último, o GALP realizará controis periódicos dos proxectos financiados, en base a unha 
selección aleatoria dos mesmos, verificando que cumpre cos requisitos da súa concesión, e 
todos aqueles termos que se indiquen no seu momento por instrución do órgano competente 
da Consellería do Mar.  

Todas as reunións da Xunta Directiva estarán documentadas coas correspondentes actas, reflectíndose 
nas mesmas todas as persoas participantes, as decisións ou acordos adoptados e os motivos de conflito 
de intereses, de existiren. 

 

Criterios para a selección de operacións de cooperación 

No período de programación 2021-2027 as temáticas preferentes para a promoción de proxectos de 
cooperación será a seguinte:  

• Produtos do mar. Promoción do consumo de produtos pesqueiros locais: da pesca costeira 
artesanal, do marisqueo e a acuicultura, que garantan a súa trazabilidade. Proxectos que 
impliquen a innovación e/ou transformación dos recursos e/ou produtos ou subprodutos do 
mar. Proxectos que reforcen a alimentación saudable: consumo de proximidade de produtos 
do mar ou con produtos do agro. 

• Diversificación. Proxectos de turismo mariñeiro ou pesca turismo. Proxectos de 
aproveitamento dos recursos do mar e dos residuos xerados nas actividades pesqueiras para 
novos usos. Accións dirixidas a promover a conexión das actividades náuticas (deportivas, 
recreativas, turismo) co sector pesqueiro ou coa posta en valor dos recursos do mar. 

• Patrimonio cultural. Proxectos de valorización do patrimonio cultural material e inmaterial 
sobre os recursos e a cultura marítimo-pesqueira 

• Patrimonio natural. Proxectos de posta en valor do entorno ambiental da zona costeira, que 
impliquen ao sector ou os produtos pesqueiros. Proxectos que reforcen a economía circular 
nas actividades marítimo-pesqueiras. Formación e proxectos de investigación sobre o cambio 
climático e a adaptación do sector. 

• Relevo xeracional. Proxectos que impliquen a dignificación dos oficios (tradicionais e actuais) 
marítimo-pesqueiros. Proxectos innovadores que incidan no relevo xeracional no sector 
pesqueiro. 

• Igualdade e inclusión social. Proxectos que reforcen o empoderamento das mulleres no 
sector, fomenten o asociacionismo, melloren as condicións de traballo e a súa visibilidade. 
Proxectos que promovan unha maior vinculación das entidades de inclusión social coas 
actividades marítimo-pesqueiras ou o sector pesqueiro. 

• Gobernanza. Proxectos que poñan en valor boas prácticas ou intercambio de experiencias na 
execución do Fondo. Proxectos de mellora da gobernanza nas confrarías de pescadores e de 
reforzo do seu liderado na dinamización do territorio 

A cooperación é un dos obxectivos que figura na EDLP. Enténdese que é sempre obrigatoria a 
participación do GALP. 

Puntuación mínima: 30 puntos.  
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Desempate: segundo os criterios de selección pola orde establecida 

A matriz que establecemos para a valoración é a seguinte. 

 

Táboa 25. Matriz de valoración dos proxectos de cooperación 

CRITERIOS VALOR MÍNIMO 
0 PUNTOS 

VALOR MÁXIMO 
20 PUNTOS 1. Calidade da proposta  

1.1 Abordan necesidades identificadas nas estratexias 0 5 puntos 

1.2 Grado de cobertura dos obxectivos 
estratéxicos 

OE 1 0 1 punto 

OE 2 0 1 punto 

OE 3 0 1 punto 

OE 4 0 1 punto 

OE 5 0 1 punto 

1.3 Coherencia entre orzamento e as actividades 0 5 puntos 

1.4 Capacidade de execución: traxectoria da entidade, experiencia 
e capacidade da entidade para realizar o proxecto 

0 5 puntos 

2. Número de entidades participantes 0 30 PUNTOS 

2.1 Número de GALP participantes de Galicia 

8 0 30 puntos 

7 0 20 puntos 

6 0 15 puntos 

5 0 10 puntos 

4 0 5 puntos 

3 0 2 puntos 

2 0 1 punto 

2.2. Número de GALP doutras Comunidades 
Autónomas ou países membros da UE, así como 
asociacións público-privadas que implementen 
unha EDLP (galegas, nacionais ou europeas) 

3 ou máis 0 15 puntos 

2 a 3 0 7 puntos 

1 0 2 puntos 

2.3 Colaboración con outras entidades de 
interese 

3 ou máis 0 10 puntos 

2 a 3 0 5 puntos 

1 0 1 punto 

3. Impacto do proxecto en determinados colectivos estratéxicos 0 20 PUNTOS 

3.1 Proxecto que contribúa á promoción ou 
desenvolvemento dos  colectivos de mulleres, 
mocidade, inclusión social e diversidade 
funcional 

Mulleres 0 5 

Mocidade (ata 
40 anos) 

0 5 

Inclusión social 0 5 

Diversidade 
funcional 

0 5 
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4. Contribución do proxecto co marco estratéxico   30 PUNTOS 

4.1. Transformación dixital 0 6 puntos 

4.2 Transformación ecolóxica: transición enerxética 
0 6 puntos 

4.3. Transformación ecolóxica: adaptación ao cambio climático 0 6 puntos 

4.4. Sostibilidade: economía circular 0 6 puntos 

4.5.  Sostibilidade: diversificación cara a sectores da economía azul 0 6 puntos 

 

7.2.4. Procedemento de selección 

Procedemento para evitar o conflito de intereses 

O Regulamento de Disposicións comúns dos Fondos establece que os GALP, no deseño e execución das 
estratexias, deben basearase nun procedemento e criterios de selección non discriminatorios e 
transparentes de modo que se eviten conflitos de interese e se garanta que ningún tipo de interese 
único controle as decisións de selección16. 

No que respecta aos conflitos de interese podemos establecer dous tipos de medidas: 

• Medidas de carácter preventivo. Estas medidas van orientadas á prevención e basicamente 
sería a comunicación e información ás entidades socias do GALP sobre as  diferentes 
modalidades de conflito de interese e as formas de evitalo. Tamén a aclaración do que 
comporta a declaración de ausencia de conflito de intereses (DACI) aos intervenientes nos 
procedementos. Poderían realizarse comprobacións a través de diferentes bases de datos e 
realizar unha aplicación estrita do que comporta a normativa antifraude, correspondente á 
xestión do programa. 

• Medidas para abordar o conflito de interese. A pesar das medidas de prevención, o conflito 
de intereses pode producirse. Neste caso comunicaríase por escrito a existencia de tal 
conflito ao OIG (Consellería do Mar), aplicando directamente a normativa sobre a materia 
nos diferentes ámbitos, suspendendo ou paralizando o procedemento en cuestión. 

O procedemento que se establecerá, condicionado a revisión, sería o seguinte: 

1. A Consellería do Mar dispón dun modelo normalizado a estes efectos, que se empregaría 
tendo en consideración as instrucións ou normas referentes a esta temática. Neste sentido 
seguiranse os modelos e recomendacións para a súa cobertura que se realicen desde a 
Consellería do Mar. Este documento será entregado á persoa que instrúa o procedemento, a 
xerencia do GALP. Cómpre indicar que esta declaración pode afectar tanto á xunta directiva 
do GALP como ao seu equipo xestor. 

2. Enténdese que existe conflito de interese cando o exercicio imparcial e obxectivo das 
funcións da Xunta Directiva ou persoal vinculado ao procedemento á hora de decidir sobre a 
concesión de axudas, se vexa comprometido por razóns familiares, afectivas, de afinidade 
política, interese económico ou outros motivos que poidan perturbar a decisións. 

3. Recompilación de declaracións de ausencia de conflito de intereses. A xerencia do GALP, 
requirirá de cada persoa participante no proceso de selección de operacións financiables, as 
correspondentes declaracións de ausencia de conflito de intereses. Os membros da Xunta 

 

16 Art. 33.3 b) do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello de 24 de xuño de 2021, de disposicións comúns dos 
Fondos Europeos. 
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Directiva asinarán antes de realizar a proposta definitiva dos proxectos. A xerencia e o persoal 
técnico serán as últimas persoas en asinar ditos documentos. No caso de que a xerencia 
incorra en suposto conflito, trasladarase este feito á presidencia do GALP, co fin que de que a 
persoa de maior nivel do equipo técnico, supla a este nas súas funcións. 

4. Tratamento e supervisión das declaracións. O GALP levará un rexistro destas declaracións 
asociándoas ás correspondentes convocatorias do procedemento. A supervisión do 
procedemento de declaracións e a responsabilidade de manter actualizados os rexistros 
deberá encargarse a unha persoa que non este directamente implicada na selección de 
proxectos. 

5. No caso de detectarse ou declararse a existencia do conflito de intereses, en calquera 
momento do procedemento, deberán adoptarse medidas que salvagarden a obxectividade e 
transparencia do proceso, notificando con carácter inmediato ao correspondente servizo da 
Consellería competente este feito. Todas as medidas que se adopten a este respecto, deberán 
estar documentadas de maneira fehaciente. 

6. Con carácter posterior, o organismo intermedio de xestión poderá realizar controis para 
verificar que se cumpre este aspecto, tendo en conta  información externa, realizando 
controis aleatorios ou mediante comprobacións baseadas en análises de riscos ou bandeiras 
vermellas. 

A este respecto, cómpre ter en conta o que establecen os estatutos sociais do GALP, no seu articulado 
cando indica que: 

• Art.11.2. Na toma de decisións, os asociados ou representantes das entidades directamente 
interesadas no asunto non poderán estar presentes nas votacións, evitándose calquera 
conflito de intereses que poida xurdir. Un conflito de interese dáse cando calquera asociado 
ten un interese persoal ou particular que pode influenciarlle á hora de tomar unha decisión. 
Todos os asociados deberán informar por escrito sobre os conflitos de interese en que se 
atopen involucrados no prazo máis breve posible, e en todo caso, antes de tomar a decisión 
que puidese quedar afectada polo posible conflito de interese. As declaracións de interese se 
documentarán na acta da reunión por parte da Secretaría. 

• Art.18.5 Na toma de decisións, os representantes das entidades directamente interesadas no 
asunto non poderán estar presentes nas votación. Por outra parte, garántese que se evitará 
calquera conflito de interese, de forma que nas tomas de decisión dos órganos do GALP, as 
declaracións de intereses queden perfectamente documentadas e formen parte do 
expediente. 

Procedemento para a selección de operacións de cooperación 

1) Xunta directiva: órgano de goberno que decide que se realice un proxecto de cooperación.  
2) Xerente: elabora o proxecto, busca socios, completa a documentación necesaria establecida na 

orde de bases. 
3) Xunta directiva do grupo coordinador17: acorda a presentación do proxecto de cooperación ante a 

consellería. 
Xunta directiva do grupo socio: acorda a presentación do proxecto e designa ao grupo coordinador.  

4) Consellería: a Consellería do mar realizará un control administrativo da solicitude. O órgano 
encargado da ordenación e instrución do procedemento será un servizo do OIG, que realizará de 
oficio, cantas actuacións coide necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos 
datos en virtude dos cales deba formularse a proposta de resolución. 

 

17  O GALP coordinador é o interlocutor coa consellería para proporcionar toda a información requirida, e é designado por acordo dos grupos 
participantes do proxecto.   
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Se a solicitude non reúne todos os requisitos das bases reguladoras efectuará requirimento de emenda, 
coa indicación de que, se non o fixer, se terá por desistido na súa petición, logo da correspondente 
resolución. 

O órgano instrutor  emitirá informe sobre o cumprimento dos requisitos da convocatoria, incluída a 
elixibilidade, que trasladará ao comité de selección a través do GALP coordinador.  

5) Comité de selección:  

a) Formado polos representantes designados polos 8 GALP (1 persoa/grupo) que non 
participaron na decisión de elaborar un proxecto, na elaboración do mesmo nin na decisión 
do grupo de presentar a axuda. Designarase unha persoa titular e una suplente. A súa 
composición sería: 

I. Técnicos/as dos grupos (non participaron na elaboración do proxecto) no caso de que 
formen parte do equipo técnico. 

II. Membros cualificados da asemblea que non sexan membros da xunta directiva (non 
participaron na toma de decisión do acordo de realización e presentación do 
proxecto). 

III. Designaranse suplentes entre os membros da asemblea que non formen parte da 
xunta directiva. 

IV. Pódense designar asesores: persoal experto con voz e sen voto.   

b) Designación dun presidente/a e secretario/a entre os membros do comité.   

c) O comité avalía e aplica os criterios de selección establecidos. Os criterios son únicos e 
estarán recollidos nas estratexias dos grupos.   

d) O presidente/a do comité fórmula proposta de resolución ao órgano concedente que 
indicará de forma individualizada os beneficiarios, os proxectos seleccionados, as accións 
para as que se propón subvención, así como o importe para cada unha delas.   

e) Os expedientes que non cumpran coas esixencias das bases ou a  normativa de aplicación, 
de acordo co informe do servizo instrutor da consellería, quedarán a disposición do comité 
que formulará proposta de resolución desestimatoria ou de inadmisión, segundo o caso.  

6) Consellería: Aproba os proxectos de cooperación.  

 

8. Plan financeiro 

Tal e como consta no artigo 5 das bases reguladoras, para a selección de Estratexias de 
Desenvolvemento Local Participativo e Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro, no seu punto 2, as 
estratexias deberán garantir que as comunidades situadas en zonas dedicadas á pesca ou á acuicultura 
marítima aproveiten mellor as oportunidades que ofrece a economía azul sustentable e se beneficien 
delas en maior medida, capitalizando e reforzando os recursos ambientais, culturais, sociais e 
humanos, conforme o disposto no artigo 30.2 do Regulamento (UE) 2021/1139. 

A estratexia do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña Ortegal, dedicará un mínimo do 
50 % do orzamento do plan financeiro ao apoio de proxectos do sector pesqueiro. Este tipo de 
proxectos, poderán financiarse baixo o amparo da asignación estipulada a calquera dos obxectivos 
estratéxicos. 

 

Táboa 26. Plan financeiro da estratexia por anualidades 
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 2023 2024 2025 2026 Total % 

Funcionamento  256.342,91 289.012,08 289.012,08 447.347,08 1.286.740,49 17,0% 

Animación  45.236,99 51.002,13 51.002,13 78.943,60 221.158,51 2,9% 

Aplicación da 
EDLP 

1.462.676,41 1.532.828,76 1.532.828,76 1.532.828,76 6.061.162,69 80,1% 

Total gasto 
público 

1.764.256,31 1.872.842,97 1.872.842,97 2.059.119,44 7.569.061,69 100,0% 

 

 

Táboa 27. Plan financeiro da estratexia  por obxectivos 

Obxectivo 2023 2024 2025 2026 Total % 

1 757.645,34 757.645,34 757.645,34 757.645,34 3.030.581,35 50,00% 

2 378.822,67 378.822,67 378.822,67 378.822,67 1.515.290,67 25,00% 

3 106.280,80 106.280,80 106.280,80 106.280,80 425.123,22 7,01% 

4 151.529,07 151.529,07 151.529,07 151.529,07 606.116,27 10,00% 

5 68.398,54 68.398,54 68.398,54 68.398,54 273.594,15 4,51% 

6 0,00 70.152,35 70.152,35 70.152,35 210.457,04 3,47% 

Total 1.462.676,41 1.532.828,76 1.532.828,76 1.532.828,76 6.061.162,69 100,00% 

 
Táboa 27.1. Plan financeiro da estratexia  por obxectivo 1 

Obxectivo 2023 2024 2025 2026 Total 

Obxectivo 
estratéxico 1 757.645,34 757.645,34 757.645,34 757.645,34 3.030.581,35 

Obxectivo 
específico 1.1 606.116,27 606.116,27 606.116,27 606.116,27 2.424.465,08 

Actuación 1.1.1 378.822,67 378.822,67 378.822,67 378.822,67 1.515.290,67 

Actuación 1.1.2 227.293,60 227.293,60 227.293,60 227.293,60 909.174,40 

Obxectivo 
específico 1.2 151.529,07 151.529,07 151.529,07 151.529,07 606.116,27 

Actuación 1.2.1 151.529,07 151.529,07 151.529,07 151.529,07 606.116,27 

 

 

Táboa 27.2. Plan financeiro da estratexia  por obxectivo 2 
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Obxectivo 2023 2024 2025 2026 Total 

Obxectivo 
estratéxico 2 378.822,67 378.822,67 378.822,67 378.822,67 1.515.290,67 

Obxectivo 
específico 2.1 265.175,87 265.175,87 265.175,87 265.175,87 1.060.703,47 

Actuación 2.1.1 113.646,80 113.646,80 113.646,80 113.646,80 454.587,20 

Actuación 2.1.2 151.529,07 151.529,07 151.529,07 151.529,07 606.116,27 

Obxectivo 
específico 2.2 113.646,80 113.646,80 113.646,80 113.646,80 454.587,20 

Actuación 2.2.1 113.646,80 113.646,80 113.646,80 113.646,80 454.587,20 

 

 

Táboa 27.3. Plan financeiro da estratexia  por obxectivo 3 

Obxectivo 2023 2024 2025 2026 Total 

Obxectivo 
estratéxico 3 106.280,80 106.280,80 106.280,80 106.280,80 425.123,22 

Obxectivo 
específico 3.1 106.280,80 106.280,80 106.280,80 106.280,80 425.123,22 

Actuación 3.1.1 106.280,80 106.280,80 106.280,80 106.280,80 425.123,22 

 

 

 

 

 
Táboa 27.4. Plan financeiro da estratexia  por obxectivo 4 

Obxectivo 2023 2024 2025 2026 Total 

Obxectivo 
estratéxico 4 151.529,07 151.529,07 151.529,07 151.529,07 606.116,27 

Obxectivo 
específico 4.1 151.529,07 151.529,07 151.529,07 151.529,07 606.116,27 

Actuación 4.1.1 151.529,07 151.529,07 151.529,07 151.529,07 606.116,27 

 

 

Táboa 27.5. Plan financeiro da estratexia  por obxectivo 5 

Obxectivo 2023 2024 2025 2026 Total 

Obxectivo 
estratéxico 5 68.398,54 68.398,54 68.398,54 68.398,54 273.594,15 



Estratexia de desenvolvemento local participativo do GALP A Mariña-Ortegal 

79 

Obxectivo 
específico 5.1 68.398,54 68.398,54 68.398,54 68.398,54 273.594,15 

Actuación 5.1.1 68.398,54 68.398,54 68.398,54 68.398,54 273.594,15 

 

 

Táboa 27.6. Plan financeiro da estratexia  por obxectivo 6 

Obxectivo 2023 2024 2025 2026 Total 

Obxectivo 
estratéxico 6 

0,00 70.152,35 70.152,35 70.152,35 210.457,04 

Obxectivo 
específico 6.1 

0,00 70.152,35 70.152,35 70.152,35 210.457,04 

Actuación 6.1.1 0,00 70.152,35 70.152,35 70.152,35 210.457,04 

 

 

 

 

 

 

 

9. O grupo de desenvolvemento local do sector pesqueiro 
(GALP) 

9.1 A asociación 

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro “A Mariña-Ortegal” (GALP) é unha entidade sen ánimo 
de lucro creada para a promoción do desenvolvemento local participativo, dando cobertura ao 
cumprimento dos fins descritos no Capítulo II do Título III do Regulamento (UE) Nº 2021/1060 do 
Parlamento e do Consello do 24 de xuño de 2021, así como na Sección 2 do Capítulo IV do Título II do 
Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento e do Consello de 7 de xullo de 2021 relativo ao Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura. 

O obxecto social do GALP A Mariña-Ortegal é o de colaborar na gobernanza da zona, participando 
activamente na construción da capacidade organizativa da zona pesqueira, servindo de núcleo de 
converxencia e representación das persoas, entidades e axentes socioeconómicos con interese no 
desenvolvemento integral e equilibrado da zona. 

Os estatutos do GALP A Mariña-Ortegal recollen os seguintes obxectivos: 

• Dinamizar o tecido local, incluíndo a creación de emprego, a diversificación da economía e a 

mellora do benestar social. 
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• Potenciar a gobernanza local e a animación e innovación social. 

• Elaborar e aplicar estratexias de desenvolvemento local participativo multisectoriais e 

integradas, que respondan ás necesidades da zona pesqueira. 

• Seleccionar operacións no marco da EDLP para as medidas contempladas no Fondo Europeo 

Marítimo, de Pesca e de Acuicultura. 

• Xerar capacidade nos axentes locais para desenvolver e levar á práctica as operacións para a 

implementación da EDLP, fomentando a súa capacidade para xestionar proxectos. 

• Reforzar o papel das mulleres promovendo medidas que favorezan a igualdade de xénero e a 

non discriminación. 

• Promover o desenvolvemento sostible poñendo en valor o patrimonio ambiental para 

empregar de forma eficiente os recursos naturais, así como promover a recuperación do 

patrimonio cultural e medio ambiental. 

• Apoiar actuacións dirixidas a potenciar e engadir valor ás actividades e produtos da pesca. 

• Promover a cooperación interterritorial e transnacional con outras asociacións ou 

organizacións que leven a cabo estratexias de desenvolvemento local. 

• Calquera outra acción que favoreza o desenvolvemento sostible das zonas pesqueiras. 

 

Para acadar devanditos obxectivos, o GALP desenvolverá as seguintes accións: sensibilización do tecido 
socioeconómico da zona pesqueira; deseño, planificación e coordinación de seminarios, conferencias, 
xornadas, investigacións e estudos, así como edición de material didáctico e divulgativo; promoción de 
actividades formativas, co sector pesqueiro, as mulleres, a mocidade e outros colectivos como 
principais destinatarios; traballo en rede co resto de GALP; promoción e intercambio de experiencias e 
metodoloxías de traballo, así como liñas de actuación conxunta con entidades análogas; realización de 
actividades de colaboración na xestión de axudas; realización de actividades relacionadas coas 
anteriores. 

Como entidade democrática, o GALP A Mariña-Ortegal contempla nos seus estatutos unha 
composición representativa dos sectores relevantes na zona costeira, tendo en conta a participación 
nos órganos sociais de catro sectores estratéxicos para a cohesión do territorio: o sector pesqueiro, 
marisqueiro e acuícola; o sector social (entidades culturais, ecoloxistas, deportivas, recreativas, 
educativas, de mulleres, mocidade e inclusión social); o sector económico e o sector público. 

O GALP A Mariña-Ortegal réxese polo principio de Portas Abertas: calquera entidade local que cumpra 
os requisitos esixidos nos estatutos ten o dereito de formar parte da entidade. O GALP A Mariña-
Ortegal rexerase polo sistema de autogoberno e polos principios de representación, de observancia, 
legalidade e de democracia interna no seu funcionamento. Os seus órganos de dirección son a 
Asemblea Xeral, a Xunta Directiva, a Presidencia e a Vicepresidencia, complementados polos órganos 
administrativos de secretaría e tesourería. 

A existencia do GALP como asociación a prol do desenvolvemento social e económico da zona costeira 
impulsa, mediante a súa actividade, oportunidades para reforzar a vinculación entre entidades de 
sectores moi diversos, co medio mariño como nexo de unión. O GALP A Mariña-Ortegal constitúese, 
polo tanto, como unha ferramenta que pon en común necesidades, saberes, e formas de facer de 
persoas e entidades que, a priori, non teñen vinculación, pero comparten un territorio. Mediante este 
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espazo democrático e de gobernanza, as entidades cooperan para construír territorios máis resilientes, 
onde o mar é fonte económica e laboral, pero tamén de ocio, de sensibilización social e de benestar. 
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9.2 Relación de entidades socias 

 

Táboa 28. Relación de entidades socias do GALP 

Nº Denominación Sector Tipoloxía 
Data adhesión 

GALP 
Data 

constitución 
Socios 

1 Confraría de Pescadores de Ribadeo Pesqueiro Confraría 24/09/2008 18/12/1939 22 

2 Confraría de Pescadores de Foz Pesqueiro Confraría 03/01/2009 1931 45 

3 Confraría de Pescadores de Burela Pesqueiro Confraría 10/09/2008 18/11/1923 295 

4 Confraría de Pescadores de San Cibrao Pesqueiro Confraría 18/09/2018 01/03/1930 33 

5 Confraría de Pescadores de Celeiro Pesqueiro Confraría 28/06/2008 26/10/1923 158 

6 Confraría de Pescadores do Vicedo Pesqueiro Confraría 30/06/2008 26/01/1931 29 

7 Confraría de Pescadores O Barqueiro – Bares Pesqueiro Confraría 16/09/2008 1940 22 

8 Confraría de Pescadores de Espasante Pesqueiro Confraría 28/08/2008 1950 22 

9  Confraría de Pescadores de Cariño Pesqueiro Confraría 22/08/2008 22/05/1947 39 

10 Confraría de Pescadores de Cedeira Pesqueiro Confraría 23/07/2008 08/08/1923 166 

11 Asociación de Redeiras Cabo Burela* Pesqueiro Asociación 27/04/2011 10/12/2008 12 

12 Asociación de Redeiras de Cedeira* Pesqueiro Asociación 25/09/2008 18/12/2003 6 

13 Asociación Profesional de Redeiras de Cariño* Pesqueiro Asociación 25/09/2008 22/05/2003 18 

14 Asociación de Pescadores e Armadores da Baixura da Mariña de Lugo (APABMAL) Pesqueiro Asociación 01/06/2008 20/12/2005 30 

15 Asociación de Mariscadoras e Mariscadores de Cariño* Pesqueiro Asociación 18/09/2018 08/03/2018 10 

16 Asociación de Mariscadores de O Vicedo* Pesqueiro Asociación 06/02/2009 29/12/1995 6 
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Nº Denominación Sector Tipoloxía 
Data adhesión 

GALP 
Data 

constitución 
Socios 

17 Agrupación de Mariscadores de Celeiro* Pesqueiro Asociación 16/02/2009 02/12/1999 2 

18 Agrupación de Mariscadoras San Cosme* Pesqueiro Asociación 18/12/2008 18/06/1989 5 

19 Asociación Percebeiros de Meirás Pesqueiro Asociación 28/07/2022 10/12/2009 18 

20 Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI* Social Asociación 19/09/2013 20/09/2012 489 

21 Asociación Mar de San Ciprián Social Asociación 22/09/2008 01/05/2004 85 

22 Club Náutico As Forcadas Social Asociación 01/02/2009 17/11/2001 11 

23 Asociación Pro Minusválidos del Ortegal (ASPROMOR)* Social Asociación 14/06/2008 08/12/1984 170 

24 Asociación Deportiva San Roque Social Asociación 13/04/2008 21/11/2000 100 

25  Asociación Cultural y Deportiva Penalba Social Asociación 16/03/2009 17/04/1984 201 

26 Asociación Cultural A Sombriza Social Asociación 11/09/2008 01/06/2005 27 

27 Asociación de Festejos Garaca Social Asociación 17/03/2010 09/07/2002 7 

28 Real Club Náutico de Ribadeo Social Asociación 16/03/2016 1974 898 

29 Asociación Sociocultural Mariña Patrimonio Social Asociación 16/03/2016 29/03/2008 70 

30 Asociación Mares de Cedeira Social Asociación 19/06/2016 20/10/2014 136 

31 Club do Mar de Cariño Social Asociación 29/03/2019 01/01/1987 125 

32 Asociación Saúde Mental A Mariña* Social Asociación 01/06/2022 26/11/1999 236 

33 ACISA Ribadeo Económico Asociación 31/01/2011 20/06/1989 143 

34 Asoc. Empresarios, Industriais e Comerciantes – Centro Comercial Aberto de Foz Económico Asociación 31/01/2011 01/10/1988 135 

35 ACIA Burela Económico Asociación 19/09/2013 20/10/2011 120 

36 ACIAM Xove Económico Asociación 19/09/2013 22/03/1991 82 
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Nº Denominación Sector Tipoloxía 
Data adhesión 

GALP 
Data 

constitución 
Socios 

37 Asociación Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro Económico Asociación 31/01/2011 20/03/2003 116 

38 ACIA O Vicedo Económico Asociación 19/09/2013 11/07/2011 40 

39 Fundación EXPOMAR Económico Fundación 25/06/2008 22/05/1998 8 

40 Asociación de Turismo Rural da Mariña Lucense (ATURMAR) Económico Asociación 21/01/2009 17/06/2008 21 

41 Concello de Valdoviño Público Concello 20/07/2009 ND NP 

42 Concello de Cedeira Público Concello 30/09/2008 ND NP 

43 Concello de Cariño Público Concello 26/09/2008 21/01/1988 NP 

44 Concello de Ortigueira Público Concello 28/08/2008 ND NP 

45 Concello de Mañón Público Concello 25/09/2008 ND NP 

46  Concello de O Vicedo Público Concello 18/09/2008 ND NP 

47 Concello de Viveiro Público Concello 30/10/2008 ND NP 

48 Concello de Xove Público Concello 10/11/2008 ND NP 

49 Concello de Cervo Público Concello 24/09/2008 ND NP 

50 Concello de Burela Público Concello 30/04/2009 01/01/1995 NP 

51 Concello de Foz Público Concello 25/09/2008 ND NP 

52 Concello de Barreiros Público Concello 26/09/2008 ND NP 

53 Concello de Ribadeo Público Concello 19/01/2009 ND NP 

Identificáronse cun asterisco aquelas entidades que teñen como fin a defensa dos intereses de mulleres, persoas mozas e/ou persoas con discapacidade 
ND: Non dispoñible / NP: Non procede 
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9.3 Representación da entidade: órganos sociais 

 

Táboa 29. Composición actual da xunta directiva 

Nº Cargo Sector Entidade á que representa 

1 Presidente Pesqueiro Confraría de Pescadores de Ribadeo 

2 Vicepresidente Público Concello de Cedeira 

3 Secretario Social Asoc. Cultural e Deportiva Penalba 

4 Tesoureiro Social Asociación Mar de San Ciprián 

5 Vogal Pesqueiro Confraría de Pescadores de Burela 

6 Vogal Pesqueiro Confraría de Pescadores de Celeiro 

7 Vogal Pesqueiro Confraría de Pescadores O Barqueiro - Bares 

8 Vogal Pesqueiro Confraría de Pescadores de Espasante 

9 Vogal Pesqueiro Confraría de Pescadores de Cedeira 

10 Vogal Pesqueiro Asociación de Redeiras Cabo Burela 

11 Vogal Pesqueiro Asociación de Redeiras de Cedeira 

12 Vogal Pesqueiro Asociación de Redeiras de Cariño 

13 Vogal Social Asociación de Festejos Garaca 

14 Vogal Social Club Náutico As Forcadas 

15 Vogal Económico ACISA Ribadeo 

16 Vogal Económico Asoc. Empresarios, Industriales y Comerciantes – CCA de Foz 

17 Vogal Económico ACIAM Xove 

18 Vogal Económico Fundación EXPOMAR 

19 Vogal Público Concello de Burela 

20 Vogal Público Concello de Viveiro 

21 Vogal  Público Concello de Cariño 
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Táboa 30. Representación por xénero nos órganos sociais. 

 Asemblea Xunta Directiva 

Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total 

Sector pesqueiro 11 8 19 4 5 9 

Sector público 11 2 13 4 0 4 

Sector económico 5 3 8 3 1 4 

Sector social 11 2 13 4 0 4 

Total entidades 38 15 53 15 6 21 

 

Táboa 31. Representación por sectores nos órganos sociais. 

 Asemblea Xunta Directiva 

 Número % dereitos voto Número % dereitos voto 

Sector pesqueiro 19 35,85 % 9 42,85 % 

Sector público 13 24,53 % 4 19,05 % 

Sector económico 8 15,09 % 4 19,05 % 

Sector social 13 24,53 % 4 19,05 % 

Total entidades 53 100,00 % 21 100,00 % 

 

O GALP A Mariña-Ortegal está composto por 53 entidades socias que son representativas dos principais 
sectores da zona costeira, caracterizada por unha ampla extensión territorial ao longo da franxa 
cantábrica galega, con Viveiro como punto central que divide dúas zonas con distintos niveis de 
desenvolvemento e predominio de actividades económicas produtivas e de servizos. 

As entidades do sector pesqueiro supoñen o 35,85% da Asemblea Xeral, contemplando a totalidade 
das confrarías da Mariña-Ortegal, que agrupan ás persoas dedicadas á actividade produtiva e tamén se 
dedican, a través das lonxas, á comercialización de produto pesqueiro. Entre as entidades do sector 
pesqueiro que forman parte do GALP A Mariña-Ortegal atópanse tamén as Agrupacións e Asociacións 
de marisqueo da zona, así como entidades representativas de percebeiros e pesca de baixura. Ademais, 
o territorio ten gran tradición pesqueira, polo que o GALP A Mariña-Ortegal conta con 3 asociacións de 
redeiras na súa Asemblea. É salientable que neste sector é onde se atopa unha representación máis 
igualitaria entre homes (11 representantes) e mulleres (8 representantes). En canto á participación do 
sector pesqueiro na Xunta Directiva, a porcentaxe de representación é a máis alta (42,85%), sendo 
coherente coa prioridade do sector pesqueiro como destino dos fondos que xestiona o GALP, e 
respectando as regras de maiorías. 

O sector público, a través de representantes dos trece concellos da zona, constitúe o 24,53% da 
Asemblea do GALP A Mariña-Ortegal. A participación dos concellos nos órganos sociais é clave para 
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asegurar a cohesión da zona, caracterizada por unha gran extensión territorial. A representación deste 
sector na Xunta Directiva é do 19,05%, a mesma porcentaxe que acadan o sector social e económico. 

Así mesmo, o sector social está representado a través de 13 entidades ao longo da zona costeira. Este 
sector, que reúne a aqueles axentes que traballan polo benestar social onde desenvolven a súa 
actividade, está representado por entidades que fomentan a igualdade de xénero na provincia, 
entidades locais de persoas con capacidades diversas, e asociacións culturais relacionadas co mundo 
mariñeiro. Así mesmo, forman parte deste sector as entidades náuticas, deportivas e de ocio 
relacionado co mar, que en ocasións son a porta de entrada ao mar da mocidade, que entra en contacto 
co medio mariño a través do ocio. 

Por último, o sector económico é o que conta cun menor número de entidades participantes na 
Asemblea Xeral do GALP A Mariña-Ortegal. Entre elas atópanse asociacións de empresas de hostalería, 
comercio, servizos e industria, situadas en distintos territorios. Tamén participa do sector social a 
Fundación Expomar, un centro de coñecemento e divulgación dos saberes e oficios mariñeiros, que 
dinamiza, difunde e desenvolve proxectos relacionados co sector pesqueiro. 

A existencia do GALP A Mariña-Ortegal fomenta o intercambio de coñecementos e recursos da zona 
para dar resposta ás necesidades do territorio. Este espazo conxunto, participado polas principais 
entidades do sector pesqueiro e locais, fai posible o desenvolvemento de proxectos que redundan no 
benestar da poboación e no fortalecemento do sector pesqueiro, unha das principais actividades 
económicas da zona, xunto co turismo. O GALP convértese nun recurso a través do cal fomentar o 
desenvolvemento económico, conxugar as actividades da zona multiplicando o seu alcance, e onde as 
entidades poden colaborar para mellorar o benestar social no territorio. 

 

 

9.4 Capacidade do grupo. 

9.4.1. Experiencia do GALP na xestión. 

O grupo de acción local do sector pesqueiro A Mariña-Ortegal é unha asociación sen ánimo de lucro 
constituída ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e 
da normativa de aplicación do Estado e da Comunidade Autónoma. A asociación, recoñecida como 
GALP permite a integración de todas as entidades asociativas e de representación de intereses 
colectivos, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro, así como administracións locais e 
entidades públicas dependentes destas, dentro do ámbito territorial comentado nos apartados 
anteriores, e non permiten en ningún caso a participación de persoas físicas ou xurídicas con ánimo de 
lucro. 

O grupo de acción local do sector pesqueiro A Mariña-Ortegal nace como entidade colaboradora na 
execución da programación de fondos comunitarios 2007-2013, do Fondo Europeo de Pesca, daquela 
chamado GAC. No ano 2015 o GALP A Mariña-Ortegal elabora a EDLP para o período de programación 
do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020. No ano 2016 o GALP asina o Convenio de 
colaboración coa a Consellería do Mar, para a aplicación da estratexia, converténdose deste xeito en 
entidade colaboradora na xestión. 

No que respecta á participación dos diferentes axentes do territorio nos espazos de decisión do GALP 
A Mariña-Ortegal, son as entidades do sector pesqueiro as que contan coas maiores cotas de 
representación nos órganos socias. No ano 2016 modifícanse os Estatutos do GALP co obxectivo de 
acadar unha maior participación de entidades do sector económico e público, e no 2022 volven a 
modificarse para incluír os acordos tomados en Xunta Directiva. 
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En canto á xestión do fondo anterior, o GALP A Mariña-Ortegal presentou unha execución total do 
86,66%. É preciso sinalar que esta porcentaxe ten en conta os importes executados e xustificados, polo 
que aumentará unha vez engadidos os importes executados durante o ano 2022, que se recollerán na 
avaliación final. Neste sentido, é importante sinalar o esgotamento dos fondos dedicados ao programa 
de axudas, que no 2021 acadaban xa o 97,07% do orzamento. Así mesmo, compre sinalar que no 2021 
executárase un 55,43% dos gastos reservados á xestión do fondo. 

En relación ao programa de axudas, é destacable a predominancia dos proxectos produtivos fronte aos 
non produtivos. En referencia á execución por obxectivos, todos se atopan por enriba do 95%, o que 
dá conta do axuste da EDLP anterior ás necesidades da zona costeira e a unha execución de proxectos 
equilibrada. Estas porcentaxes aumentarán coa xustificación dos proxectos executados na convocatoria 
2022. 

É salientable a predominancia no número de proxectos executados baixo o obxectivo de valor 
engadido, que comprendeu un total de 81 proxectos dos 127 executados neste territorio. Se ben os 
proxectos asociados a este obxectivo foron de importes máis reducidos que os asignados a proxectos 
doutros obxectivos, esta circunstancia permitiu que os fondos se repartisen na amplitude do territorio. 

En canto á distribución territorial, foi o concello de Ribadeo o que concentrou o maior importe de 
axudas, con acusada distancia do resto de concellos, e seguido de Cedeira, e en menor medida Burela, 
Valdoviño e Viveiro. Obsérvanse diferenzas no territorio do GALP con respecto ás axudas, na súa parte 
oriental os concellos integrantes accederon ao 67,46% das axudas, mentres que a parte occidental 
obtivo un 32,54%. 

A boa marcha da execución do grupo no período anterior pon de manifesto a experiencia e o bo facer 
no territorio. O coñecemento do sector pesqueiro e do resto de sectores sobre a existencia dos fondos 
e o reparto igualitario entre obxectivos dan conta da utilidade do GALP A Mariña-Ortegal como 
ferramenta de desenvolvemento do territorio. 

 

9.4.2. Recursos do GALP para a xestión do programa 

O GALP A Mariña-Ortegal ten a súa sede na Rúa Misericordia 35, no concello de Viveiro. O espazo 
caracterízase pola súa proximidade ao porto de Celeiro, e a súa posición céntrica no concello, o que a 
fai accesible á poboación. Viveiro, neste sentido, funciona como espazo central na gran extensión que 
conforma o territorio da Mariña-Ortegal, situando a súa sede no lugar considerado máis accesible a 
toda a poboación desta zona costeira, tanto a nivel de conexións como por tempo de desprazamento. 

En canto ao inventario co que conta o GALP A Mariña-Ortegal para desenvolver a súa actividade 
atópanse os seguintes materiais e equipamentos: 

 

Táboa 32. Equipamentos para a xestión do Grupo 

Equipamento informático Mobiliario oficina Equipamento oficina 

Portátil ACER + accesorios 

Portátil ACER ASPIRE E15 

Portátil ACER TREVELMATE 

Portátil DELL VOSTRO 

 

1 Placa de metacrilato 

2 Armarios GALANT PPRS 

Armario baixo cor haya 

1 Armario Persiana color 
aluminio-branco 1980x1200x450 

1 Armario Persiana 
1980x1000x450 

Impresora KYOCERA FS-C2126MFP 

Equipo multifunción RICOH 
MPC307SRF 

Equipo RICOH MP301SPF 

Proxector EPSON EB-95 XGA 
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Equipamento informático Mobiliario oficina Equipamento oficina 

3 Cadeiras X16 tapizadas en negro 

2 Armarios Persiana color 
aluminio 1980x1200x450 con 4 
estantes 

1 mesa de xuntas con 3 pés en 
cruceta 

 

Os recursos do GALP A Mariña-Ortegal compleméntanse co equipo de xestión. A gran extensión 
territorial que abrangue o grupo e o volume de proxectos xestionados xustifica a composición do 
equipo técnico composto por 3 persoas. É preciso sinalar que, no período anterior, este grupo tivo que 
facer fronte á indisposición da xerencia, que obtivo a resolución do seu estado de incapacidade total 
en agosto do 2022. O persoal técnico do GALP A Mariña-Ortegal asumiu na segunda metade do período 
as funcións da xerencia, conseguindo que a actividade do grupo seguise adiante. O equipo complétase 
con dúas persoas desenvolvendo funcións de administración.  

 

 

A continuación plasmamos o organigrama: 

 
Imaxe 5. Organigrama do GALP A Mariña-Ortegal 

 

 
 
 
Táboa 33. Composición do cadro de persoal do GALP. Ano 2022 

Posto da persoa Xornada laboral 

Xerencia Completa 

Administrativa Completa 

Administrativo Completa 

 

 

Táboa 34. Funcións dos postos de traballo 

Funcións da xerencia 

• Dirixir e coordinar ao equipo técnico 

• Dinamizar e xestionar os expedientes de subvencións 

• Asesorar sobre necesidades de financiamento de proxectos enmarcados no FEMPA 

• Informar e prestar asesoramento ás persoas e entidades promotoras 

Xerencia

Administrativa

Administrativo

Técnica
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• Captar e analizar iniciativas de desenvolvemento local susceptibles de percibir fondos 

• Dinamizar colectivos para a posta en marcha de proxectos conxuntos 

• Responsabilizarse da consecución dos obxectivos marcados pola EDLP 

• Realizar o seguimento e a avaliación da EDLP 

Funcións área técnica 

• Elaborar documentos, coordinar e executar os traballos necesarios para a presentación de resultados de 
seguimento ante os órganos de goberno do GALP e a Consellería do Mar sobre a execución da EDLP 

• Dar soporte á xerencia nas tarefas de representatividade do GALP na busca e atracción de investimentos 
no territorio, así como na difusión dos obxectivos estratéxicos do GALP 

• Dar soporte á xerencia na definición, seguimento, control e validación dos traballos, estudos técnicos, 
proxectos e demais actividades que se desenvolvan 

• Levar a representación técnica e organizativa do GALP ante o persoal técnico da Consellería do Mar 

• Realizar a avaliación e valoración técnica e documental dos proxectos susceptibles de ser apoiados 
segundo os criterios de valoración establecidos na EDLP e os procedementos establecidos 

• Preparar a conta xustificativa de cada proxecto, computando os expedientes de acordo cos requisitos de 
normativa de aplicación 

• Calquera outra función de apoio técnico solicitado pola xerencia 

Funcións área administrativa 

• Realizar a xestión administrativa e contable, baixo supervisión 

• Atención telefónica, entrega e recepción postal da entidade e xestión documental 

• Control dos rexistros de entrada e saída de documentación que afecte aos asuntos vinculados á 
execución do programa, así como a atención dos aprovisionamentos necesarios na sede do GALP 

• Apoio á xerencia e á área técnica na tramitación dos expedientes, tanto na fase de solicitude como na 
fase de xustificación 

• Utilización da aplicación informática do programa de xestión do fondo 

• Xestión e actualización diaria das páxinas web e das redes sociais do GALP 

• Acudir ás reunións de traballo e aos cursos de formación 

• Calquera outra función de apoio solicitada pola xerencia ou área técnica 

 

 

Procedemento para a contratación de persoal 

O procedemento para a contratación do persoal do equipo técnico está baseado nos principios de 
publicidade, transparencia, libre concorrencia, capacidade, experiencia e non discriminación. O GALP 
terá como referencia para a contratación de persoal as cláusulas establecidas no Convenio de 
Colaboración entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o Grupo de Acción Local do Sector 
Pesqueiro. Establécese o seguinte:  

• O GALP deberá dotarse de persoal para a realización das funcións que ten encomendadas 
como entidade colaboradora, e deberá ter como mínimo unha persoa encargada da xerencia. 

• A selección do persoal do GALP deberá cumprir os principios de igualdade, mérito, 
capacidade e publicidade da convocatoria e cumprir os seguintes requisitos:  

• Publicación dun anuncio da oferta de emprego no diario de maior tirada na zona 
pesqueira ou no territorio, nos taboleiros de anuncios dos concellos que formen 
parte do GALP, no taboleiro de anuncios da sede e na páxina web que estableza a 
Consellería do Mar, para o cal enviará unha comunicación do anuncio á mesma. 

• Apertura dun prazo de quince días hábiles para a presentación de solicitudes. 
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• Realización dun procedemento de selección que garanta os coñecementos do 
persoal. 

• Comunicación á Consellería do Mar do resultado do proceso de selección. 

• Os postos de traballo que estableza o GALP, respectarán as retribucións fixadas no Convenio 
citado anteriormente. 

• No caso de dedicacións parciais, as retribucións establecidas no Convenio serán reducidas 
proporcionalmente. 

• O réxime de contratación do persoal do GALP será laboral, e polo tanto seranlle de aplicación 
as fontes do ordenamento laboral que establece o Estatuto dos Traballadores. 

• Convenio non comporta relación laboral, contractual ou de calquera tipo entre os 
profesionais que participen no seu desenvolvemento e a Consellería, de tal xeito que non se 
lle poderá esixir responsabilidade ningunha, nin directa nin subsidiaria, polos actos ou efectos 
que acontezan no desenvolvemento da mesma. 

• O persoal do GALP fará unha declaración na que conste que non están incursas nas causas de 
incompatibilidade aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma Galega, así 
como no caso de que cambien as circunstancias que podan afectar á compatibilidade. 

• A persoa que ostente o cargo da xerencia, fará unha declaración na que conste a súa 
dedicación exclusiva ao posto, con exclusión de calquera outro tipo de actividade laboral ou 
profesional. 

• De ter persoal contratado, o GALP non terá que iniciar un novo proceso de selección de 
persoal.  

Ademais do equipo técnico contarase coa colaboración dos órganos sociais, e poderanse externalizar 
algunhas das actividades a través do modelo de asistencias técnicas. A contratación deste tipo de 
servizos seguirá o marco normativo establecido para a contratación por parte das Administracións 
Públicas, seguindo estes principios: libre concorrencia, publicidade, transparencia, non discriminación 
e igualdade. 

 

 

 

 

 

 

9.5. Procedementos de traballo e toma de decisións 

Nos estatutos da entidade, concretamente no artigo 11, recóllese que a entidade rexerase polo sistema 
de autogoberno e polos principios de representación, de observancia, legalidade e de democracia no 
seu funcionamento interno, respectando os principios que se establecen na Constitución Española e 
no ordenamento xurídico, máis concretamente no que se establece na Lei orgánica 1/2002, do 22 de 
marzo, reguladora do dereito de asociación. 

 

Imaxe 6. Estrutura orgánica do GALP A Mariña-Ortegal 
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Os dous órganos de dirección máis importantes son a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, sendo o 
Presidencia e Vicepresidencia delegacións destes dous órganos para realizar labores de representación. 

 

 
Táboa 35. Asemblea Xeral 

Asemblea Xeral 

Composición 
Unha persoa en representación de cada unha entidades socias. En total hai 53 persoas socias 
distribuídas segundo sector: sector pesqueiro (19), sector social (13), sector económico (8) e 
sector público (13). 

Funcións 

Asemblea Xeral Ordinaria: 

• Coñecer e aprobar conta xeral de ingresos e gastos e orzamento anual. 

• Nomeamento das persoas integrantes da Xunta Directiva. 

• Acordar a remuneración dos membros da Xunta Directiva. 

• Censurar a xestión da Xunta Directiva, e dos outros órganos. 

• Acordar a contía das cotas de ingreso e periódicas e a súa forma de pago. 

• A resolución dos recursos de expulsión ou admisión de persoas. 
 
Asemblea Xeral Extraordinaria: 

• Disposición ou alleamento dos bens do GALP. 

• Solicitude de declaración de utilidade pública. 

• Constitución dunha federación ou integración nela. 

• Modificación de estatutos. 

• Disolución do GALP.  

Sistema de 
voto 

Cada persoa representante das entidades ten un voto. A presidencia terá voto de calidade en 
caso de empate. 

Adopción de 
acordos 

Maioría simple de votos, agás nos casos de solicitude de declaración de utilidade pública, 
modificación de estatutos e disolución do GALP, censurar a xestión da xunta directiva e dos 
outros órganos, ratificar a expulsión das asociadas proposta pola xunta directiva e disposición, 
alleamento ou gravame dos bens do GALP, onde se require o 60% dos votos. 

Reunións 
Sesións ordinarias e extraordinarias. A sesión ordinaria convócase unha vez ao ano, dentro dos 
tres primeiros meses. As sesións extraordinarias poden ser convocadas por acordo da Xunta 
Directiva ou por petición dun número non inferior ao 20% das persoas asociadas. 

 

Táboa 36. Xunta directiva 

Xunta Directiva 

Funcións 
• Resolver as cuestións que lle propoña a Asemblea Xeral ou calquera persoa socia. 

• Realizar a administración conforme á normativa da asociación. 

Órganos de dirección 

•Asemblea Xeral

•Xunta Directiva

•Presidencia

•Vicepresidencia

Órganos de xestión

•Secretaría

•Tesourería
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• Nomeamento das persoas administradoras e representantes. 

• Propor dimisións, baixas ou suspensións de socios segundo o previsto nos Estatutos. 

• Expulsión de persoas asociadas. 

• Velar polo cumprimento das normas estatutarias e regulamentarias. 

• Resolver dúbidas sobre a interpretación das normas. 

• Aprobar normas regulamentarias. 

• Presentar informe económico financeiro anual, conta xeral de ingresos e gastos, e orzamento 
anual de gastos. 

• Estudo, planificación e control das actividades económicas e financeiras. 

• Organizar e coordinar os traballos e responsabilidades dentro da asociación. 

• Planificar as actividades a desenvolver na organización. 

• Coñecer e aprobar, se procede, a memoria de actividades sociais realizadas. 

• Adoptar e executar accións de goberno e administración. 

• Xestión de subvencións para a realización de proxectos no marco do FEMPA 

• Avaliación e elevación de propostas de resolución dos proxectos presentados. 

• Contratación de persoal. 

• Asesoramento á Presidencia. 

• Desenvolver cantas funcións non estén atribuídas a outros órganos sociais. 

Sistema de 
voto 

Un voto por vogal.  

Adopción de 
acordos 

Maioría simple de votos de persoas asistentes á reunión.   

Reunións 
Sesións ordinarias e extraordinarias. As sesións ordinarias convócanse dúas veces ao ano. As 
sesións extraordinarias poden ser convocadas polo Presidencia, ou solicitadas de maneira 
razonada por unha persoa da Xunta Directiva.  

 

A presidencia é exercida por unha persoa elixida entre aquelas representantes do sector pesqueiro da 
Asemblea Xeral. Entre as súas función está a de exercer a representación legal da entidade.  

A vicepresidencia é elixida de entre os representantes dos sectores social, económico e público da 
Asemblea Xeral. Substitúe á presidencia no caso de ausencia, enfermidade ou vacante. 

Os órganos de xestión, Secretaría e Tesourería, son elixidos polas persoas que compoñen a Asemblea 
Xeral. O primeiro ten como función principal levar a xestión dos libros da entidade, mentres que o 
segundo leva o control legal dos ingresos e gastos da entidade. 

 

Xestión de entidades e persoas socias 

Poden ser socias todas aquelas entidades asociativas e de representación de intereses colectivos, 
fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro, administracións locais e entidades públicas 
dependentes destas, que desenvolvan a súa actividade dentro do ámbito territorial dos concellos que 
configuran a zona da Mariña-Ortegal, quedando excluídas expresamente a participación de persoas 
físicas ou xurídicas individuais con ánimo de lucro. 

O GALP debe de estar constituído por unha mostra representativa dos seguintes sectores: sector 
pesqueiro, sector social, sector económico e sector público. Os criterios de representatividade serán 
avaliados pola Xunta Directiva, co fin de evitar a participación de entidades que non sexan 
representativas do territorio ben porque non teñan verdadeira implantación na zona ou porque non 
desenvolvan unha actividade permanente. Deste criterio estarían excluídas as entidades do sector 
público. 

Entre os dereitos das persoas asociadas cómpre sinalar os seguintes segundo os estatutos: 

• Participar con voz e voto na Asemblea Xeral. 
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• Elixir e ser elixidas para formar parte da Xunta Directiva ou das comisións ou comités que se 

poidan crear. 

• Aprobar, se procede, en Asemblea o balance do exercicio e o orzamento anual. 

• Solicitar información sobre aspectos da marcha do GALP ou de aspectos que poidan ser de 

interese para esta. 

• Os que deriven das normas establecidas a nivel estatutario ou regulamentario, ou ben a 

través dos acordos adoptados polos órganos sociais. 

Son obrigacións das persoas socias: 

• Ocupar os cargos para as que resulten elixidas e desempeñar fielmente as súas obrigacións. 

• Desembolsar as cotas que se acorden. 

• Participar e realizar cantas tarefas lle sexan encomendadas pola Asemblea Xeral, a Xunta 

Directiva ou outros espazos creados ad hoc. 

• Cumprir os deberes que sexan establecidas a nivel estatutario ou regulamentario, e os acordos 

aos que se chegue na asociación. 

A perda de condición de persoa socia pode derivar dos seguintes factores: 

• Por decisión voluntaria da persoa asociada. 

• Por sanción imposta pola Xunta Directiva, por incumprimento das obrigacións inherentes á 

condición de persoa socia. 

• Por perda de representatividade ou dos requisitos necesarios para ser socio/a. 

• Polo impago de cotas que se acorden en Asemblea Xeral. 

 

 

 

Responsabilidade Social Corporativa 

Neste apartado recóllense unha serie de recomendacións relativas á aplicación da EDLP e á xestión do 
grupo, que fomentan a Responsabilidade Social Corporativa en distintos ámbitos. 

 
Táboa 37. Proposta de medidas de RSC 

Medidas para favorecer a participación das entidades socias e axentes externos 

Entidades socias: 

• Listaxe actualizada de potenciais entidades socias e protocolo de comunicación e achegamento a eles. 

• Definición de protocolos de colaboración, participación e rexistro de diferentes grupos de interese, tanto 
internos como externos 

• Planificación de datas, horarios, formas e prazos de convocatoria, contidos e devolución da información das 
reunións. 

• Ordenación e calendarización de reunións cos diferentes sectores e perfís de axentes socias e institucionais. 

• Promover horarios compatibles coa vida familiar. 

• Garantir información previa ás reunións con suficiente antelación. 

• Realización de xuntanzas informativas destinadas a asistencias técnicas das confrarías, agrupacións de 
marisqueo a pé e a flote, concellos e agrupacións de recursos específicos. 
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Medidas para favorecer a participación das entidades socias e axentes externos 

Axentes externos: 

• Promover espazos networking e outros espazos informais.  

• Organización de visitas ou entrevistas con posibles persoas e entidades promotoras. 

• Organización de talleres para presentación de iniciativas de animación e de resultados de iniciativas de 
persoas emprendedoras. 

• Promoción en prensa e en Feiras. 

 

Medidas para favorecer a participación feminina e o asociacionismo de mulleres 

• As reunións planifícanse con antelación suficiente para non obstaculizar as responsabilidades persoais. 

• Dado que a maioría das entidades asociadas, teñen un representante e un suplente no Grupo, promoverase 
que sexan unha muller e un home. 

• Deseño participativo e implementación dun plan de igualdade e visibilización do compromiso do GALP A 
Mariña-Ortegal coa igualdade. 

• Ofrecer cursos de formación para mulleres en temáticas relacionadas coa participación: liderado, traballo 
en equipo, confianza e comunicación, apoderamento e motivación, asociacionismo, etc. 

• Acompañar e informar a aqueles grupos de mulleres do sector pesqueiro que amosen interese para a 
creación dunha asociación en favor dos seus intereses 

• Desenvolvemento de accións de formación e sensibilización sobre igualdade no seo da entidade  

• Velar polo uso non sexista da linguaxe e coidar o tratamento igualitario nos contidos dos dispositivos 
comunicativos do GALP. 

• Velar polo uso de imaxes que promovan a igualdade de xénero (empregadas para difundir actividades, 
accións programáticas e comunicativas), e que non afonden nos estereotipos de xénero. 

• Incorporar a variable “sexo” no deseño e na avaliación das accións desenvoltas, para coñecer o impacto do 
programa de axudas e das accións de dinamización en homes e mulleres, identificando ámbitos nos que 
haxa desequilibrios, para poder corrixilos. 

 

Medidas para un bo goberno e xestión responsable 

Seguimento órganos sociais e de xestión. 

• Definir e aplicar mecanismos de autoavaliación. 

• Difusión periódica da memoria de actividades. 

• Designar unha persoa responsable de RSC. 

Incorporación de novas socias 

• Planificación reunións informativas e de traballo. 

• Achega de información. 

• Elaboración de protocolos de acollida. 

Formación órganos sociais 

• Identificación de necesidades formativas e organización de accións de formación. Seguimento e 
recoñecemento da formación. 
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Medidas para un bo goberno e xestión responsable 

• Grupo de traballo RSC. 

• Fomento do traballo en equipo. 

• Establecemento dun Código ético de funcionamento. 

Integración de todos os territorios 

• Encontros en distintos concellos do GALP. 

Transparencia 

• Dar a coñecer as memorias anuais nun formato axeitado para a difusión. 

 

Medidas para incentivar o traballo en rede e cooperación 

• Contacto fluído e intercambio de experiencias con outros GALP, tanto galegos como do resto do territorio 
español e europeo.  

• Organización de actividades (visitas de estudo, actividades de promoción/sensibilización…) tanto a nivel 
individual como en cooperación co resto dos GALP de Galicia.  

• Contacto fluído e intercambio de experiencias cos dous GDR ubicados no territorio. 

• Relación con axentes públicos e privados especializados. 

• Seguimento de iniciativas en webs de referencia. 

 

Medidas para o fomento do desenvolvemento sustentable e a innovación 

Emprendemento e innovación: 

• Intercambio de coñecementos e experiencias e boas prácticas. 

• Fomentar as relacións con axentes e organismos de innovación. 

• Actos e eventos de networking e confraternización 

• Realizar eventos de xeración de ideas empresariais. 

• Visita da Xunta Directiva do GALP aos proxectos financiados mais significativos de todo o territorio e cambio 
de impresións entre as persoas socias do GALP e as persoas e entidades beneficiarias das axudas. 

• Promoción a nivel español de proxectos financiados polo GALP, a través de presentacións en Seminarios e 
Conferencias dirixidos aos Grupos españois e, tamén a nivel europeo, facendo presentacións e exposicións 
nas que incluso participaron os promotores beneficiarios de axudas. 

• Información sobre proxectos innovadores e difusión das súas iniciativas. 

Patrimonio natural e cultural: 

• Deseño de accións destinadas a súa preservación. 

• Organización de campañas e talleres informativos e deseño de accións de promoción e divulgación do 
patrimonio, do turismo mariñeiro e de boas prácticas medioambientais en prensa, radio, webs e redes 
sociais. 

• Campañas de sensibilización entre tódolos colexios do territorio. 

Desenvolvemento endóxeno 
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Medidas para o fomento do desenvolvemento sustentable e a innovación 

• Fomento de produtos locais e de km0. 

• Contacto e apoio ás actividades deseñadas por colectivos medioambientais, ecoloxistas, turísticos, etc. do 
territorio, e promoción das súas actividades a través das redes sociais, así como da potenciación da compra 
e consumo de produtos sostibles dentro da zona costeira. 

Identificación e seguimento de iniciativas: 

• Información das axudas do programa adaptadas/incardinadas/orientadas as especificidades dos proxectos 
ou iniciativas potenciais. 

• Organización de talleres para promotores, co obxecto de orientar na redacción de proxectos. 

• Apoio e difusión dos proxectos despois da concesión da subvención. 

 

Medidas para fomento do consumo responsable 

Provedores de bens e servizos: 

• Apoio aos produtos/organizacións de comercio xusto, compra pública responsable e entidades de economía 
social e entidades que garantan condicións laborais dignas, inclusión social, transparencia e respecto ao 
medio ambiente. 

• Accións de apoio á economía do territorio e contratación de empresas, na medida do posible, do territorio. 

• Fomento da inserción sociolaboral de persoas en situación o risco de exclusión. 

Residuos: 

• Redución, reciclaxe, reutilización. Limitar o uso de consumibles e favorecer os soportes dixitais, usar 
produtos con menor empaquetado, separar e reciclar residuos, difundir estas prácticas entre as socias e, en 
especial, a comunidade pesqueira. 

• Consumo responsable de enerxía para calefacción, uso dos equipos informáticos  e acendido de luces e 
reciclaxe do material de oficina. 

 

Medidas para a mellora da comunicación 

• Establecemento de pautas de comunicación das iniciativas 

• Prensa e revistas de tirada nacional e internacional, roldas de prensa, entrevistas en radio e TV, visitas de 
estudo, xornadas promocionais, xornadas de intercambio e de formación,  etc. 

• Organización de foros de presentación de proxectos aprobados 

• Fomento das redes sociais e novas tecnoloxías. 
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10. Complementariedade e coherencia da estratexia con 
outros programas de desenvolvemento que se apliquen 
no territorio.  

Durante o período 2023-2027, a política agrícola común articularase ao redor de dez obxectivos clave, 
orientados a fins sociais, ambientais e económicos. Estes obxectivos trasládanse aos obxectivos 
específicos e transversais no Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 en España e 
serán a referencia para a ordenación dos fondos e das políticas para o desenvolvemento rural en 
Galicia. 

 

Os obxectivos son os seguintes: 

• Asegurar ingresos xustos. 

• Incrementar a competitividade. 

• Reequilibrar o poder na cadea alimentaria.  

• Acción contra o cambio climático.  

• Protección do medio ambiente. 

• Conservar a paisaxe e a biodiversidade. 

• Apoiar o relevo xeracional. 

• Manter zonas rurais dinámicas. 

• Protección da calidade dos alimentos e da saúde. 

• Modernizar o sector agrario a través do coñecemento, a innovación e dixitalización das zonas 

rurais (transversal). 
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Temos que sinalar, en primeiro lugar, que estes obxectivos incardínanse, claramente, dentro da EDLP 
do GALP A Mariña-Ortegal e, polo tanto, os obxectivos, liñas de actuación e accións alíñanse e 
compleméntanse amplamente co Plan Estratéxico en España da Política Agraria Común (PAC). 

A súa vez, o plan estratéxico da PAC de España desenvolve o programa Leader, no marco do Feader, e 
no que establecen os principais obxectivos para o desenvolvemento económico sostible das zonas 
rurais. 

Os principais instrumentos para a posta en práctica dos obxectivos do programa Leader en Galicia son 
os Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) que algúns coinciden na súa actuación no territorio con 
Grupos de Desenvolvemento Local do Sector Pesqueiro. En concreto, nesta zona costeira o GALP 
coincide co GDR Terras de Miranda e o GDR Seitura 22. 

Tanto os GDR como os GALP pretenden responder aos mesmos retos económicos, sociais e 
medioambientais aos que se enfrontan os territorios. Polo tanto crear sinerxías e cooperación entre 
ambos axudará a dar unha resposta máis eficaz ás necesidade identificadas nas estratexias actuais. 

  No caso do LEADER o principal obxectivo é de promover o emprego, o crecemento, a igualdade de 
xénero, incluída a participación das mulleres na agricultura, a inclusión social e o desenvolvemento 
local na zonas rurais, entre elas a bioeconomía circular e a silvicultura sostible. Este obxectivo pretende 
atender as seguintes necesidades: cumprindo cos obxectivos recollidos na EDLP, tal como figura na 
seguinte táboa. 

 

Necesidades 
Prioridade PEPAC 

 

Relación coa EDLP do 
GALP 

Permanencia e asentamento de nova poboación, 
mocidade e mulleres 

+++  *** 

Sistemas agro-alimentario e forestal sostibles e 
diversificadores 

++ *** 

Emprendemento e talento innovador +++  *** 

Infraestruturas e servizos en áreas rurais  ++ *** 

Desenvolvemento endóxeno ++ *** 

Mellora de colectivos en risco de exclusión social + *** 

Bio-economía +++  *** 

Formación, divulgación e transferencia de 
coñecemento en bio-economía 

+ *** 

Xestión forestal sostible ++ 0 

Silvicultura preventiva, restauración danos, 
infraestruturas forestais, vías pecuarias e pastoreo 

+ 0 

Explotacións de mulleres ++ *** 

Incorporación e permanencia mulleres ++ *** 

Órganos de decisión e mulleres ++ *** 

Prioridade PEPAC: Primeiro nivel:  +++  Segundo nivel: ++ Terceiro nivel: + 
Relación coa EDLP do GALP:  Alta:   ***  Media: **  Baixa: * Sen relación: 0 
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As necesidades que atende o obxectivo do LEADER e que coinciden coas principais prioridades do plan 
estratéxico da política agraria común teñen, tamén, unha ampla cobertura dentro da EDLP do GALP. 

É significativo que as necesidades do LEADER  cunha atención de primeiro nivel na PEPAC tamén gardan 
unha forte relación coa EDLP do GALP. 

Isto tradúcese en que as principais medidas que desenvolverá(n) o(s) GDR a través do programa 
LEADER compleméntanse coas actuacións recollidas na EDLP do GALP.  A atención a novos colectivos 
(mulleres, mocidade), o emprendemento e a innovación, así como a bio-economía ou economía 
circular do LEADER están recollidas nos Obxectivos Estratéxicos 1 e 2 da EDLP do GALP. A estratexia do 
GALP recolle amplamente medidas destinadas a favorecer o incremento de iniciativas emprendedoras 
e innovadoras, buscando o talento en actividades marítimo-pesqueiras e relacionadas co mar. A súa 
vez, promóvense accións que xeren novas oportunidades profesionais das mulleres no mundo do mar 
e co apoio de programas de conciliación. Tamén se destaca e recolle na EDLP, en consonancia co 
LEADER, a importancia do sector pesqueiro como alternativa laboral e xeradora de emprego e a súa 
importancia no desenvolvemento cultural, económico e social dos territorios costeiros. 

Nun segundo nivel de necesidades que atender, dentro obxectivo LEADER, están as relativas á 
incorporación e mantemento do emprego e a empregabilidade das mulleres, así como impulso a unha 
maior participación das mulleres nos órganos de representación. Cuestións que teñen unha importante 
cobertura dentro da EDLP do GALP a través do Obxectivo Estratéxico 1. Neste sentido a EDLP, promove 
e pon de relevo a relevancia de iniciativas lideradas por mulleres, incrementando a súa participación e 
visibilización dentro do sector pesqueiro.  

Os sistemas agro-alimentarios e o desenvolvemento endóxeno que están contemplados dentro das 
necesidades do obxectivo LEADER tamén forman parte da centralidade da estratexia do GALP 
(Obxectivo Estratéxico 1 e 3), xa que é fundamental para o sector pesqueiro a necesidade de conservar 
o medio e os recursos pesqueiros para un verdadeiro desenvolvemento endóxeno, así como a posta en 
valor do produto pesqueiro a través da mellora da trazabilidade na súa cadea de valor e no seu 
consumo, dentro dunha alimentación saudable e de proximidade. 

As necesidades menos prioritarias que se recollen no obxectivo LEADER tamén se contemplan dentro 
das actuacións da estratexia do GALP e que aparecen reflectidas, claramente, na EDLP. Desta maneira, 
no Obxectivo Estratéxico 1, ponse de relevo, dentro da aposta estratéxica do GALP, a necesidade de 
promover iniciativas que redundan nunha maior inclusión de colectivos sociais nas actividades 
marítimo-pesqueiras e relacionadas co mar, mellorando así, a súa empregabilidade e integración social 
da zona costeira. Outra das necesidades que atende o obxectivo LEADER como é a formación, 
divulgación e transferencia de coñecemento en bio-economía ou economía circular tamén se recolle a 
estratexia do GALP no Obxectivo Estratéxico 2 que incide, claramente, que o primeiro paso para o 
fomento da economía azul e a circularidade económica da zona costeira pasa pola investigación, 
formación e divulgación que aseguren a transferencia de coñecementos e aprendizaxes. 
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11. Plan de animación na aplicación da EDLP 

A animación da estratexia ten como finalidade o intercambio entre as partes interesadas para 
subministrar información e fomentar a estratexia e para apoiar ás potenciais persoas beneficiarias do 
programa de axudas con vista á mellora da gobernanza dos recursos pesqueiros e as actividades 
marítimas locais. 

Para isto, o GALP poderá financiar as seguintes actividades: 

a) A difusión da estratexia no territorio de actuación. Comprenderá calquera tipo de actividade 

que teña como finalidade a de dar a coñecer o programa de axudas do FEMPA, que xestiona o 

GALP, co obxectivo de reforzar o seu coñecemento entre a poboación en xeral, e de maneira 

especial, entre as persoas e entidades vinculadas ao sector pesqueiro. 

b) Encontros, xornadas, seminarios e congresos. Implicará a realización deste tipo de eventos por 

parte do GALP, sobre diferentes temáticas que considere de interese para poñer en valor ao 

GALP, ao programa de axudas, e a todo o entramado de recursos do territorio. 

c) Estudos, informes ou publicacións. O GALP poderá apoiar este tipo de iniciativas, ao obxecto de 

reforzar o coñecemento dos recursos pesqueiros locais; a idiosincrasia do sector pesqueiro, así 

como a súa tradición e evolución; a posta en valor dos recursos medioambientais, en especial 

do medio mariño e a zona costeira; a valorización do patrimonio cultural; entre outros factores 

que se consideren de relevancia para a zona pesqueira. 

d) Mapas, guías, edición de material de promoción, valorización e difusión do territorio, portais e 

páxinas web. Con estes materiais reforzarase ao propio GALP, mellorando o coñecemento das 

actividades que desenvolve este, e facendo especial fincapé no coñecemento do programa de 

axudas. 

e) Intercambio de experiencias, viaxes, presenza en feiras e eventos, incluso no estranxeiro, etc. O 

principal obxectivo destas actividades será o de incrementar o coñecemento de como 

funcionan experiencias ou proxectos doutras latitudes,  ao obxecto de aproveitar esa 

aprendizaxe para mellorar a implementación da estratexia no propio territorio. 

f) Valorización do patrimonio cultural inmaterial. Por último, poderán realizarse accións que 

reforcen ou melloren o coñecemento e a valorización do patrimonio cultural inmaterial, 

reforzando deste xeito o mantemento das tradicións e a historia ligadas ao sector pesqueiro. 

 

 

 

 

12. Comunicación.  
 

O GALP A Mariña-Ortegal contribuirá ao desenvolvemento da zona pesqueira, axudando á mellora e 
diversificación dos seus recursos dun xeito racional e sostible. 
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En termos de comunicación interna o Grupo manterá unha vía de comunicación fluída coas entidades 
socias -especialmente ás asociadas ao sector pesqueiro, liña motriz de traballo do GALP-, poñendo 
especial interese en aquelas que teñan encadre/vontade de presentar proxectos ao programa de 
axudas.  

Para conseguilo, centrará os esforzos comunicativos no eido interno en dar a coñecer e divulgar o 
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura e os obxectivos do territorio así como todas aquelas 
liñas de traballo recollidas na estratexia que sexan de aplicación. Valerase de ferramentas como a 
elaboración de materiais de difusión de información do grupo, eventos informativos, boletíns de correo 
e envíos masivos, asistencia telefónica ou calquera outro medio que sexa de aplicación para o seu 
equipo técnico.     

No relativo á comunicación externa, o grupo manterá tamén unha dinámica fluída cos medios de 
comunicación do territorio e valerase das redes sociais para difundir a idiosincrasia do grupo, as 
distintas fases do programa de axudas, as convocatorias abertas, información de interese ou calquera 
outra mensaxe que sexa de utilidade. No relativo ás redes sociais, o grupo empregará a súa páxina web 
e as súas contas nas plataformas máis adaptadas (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn..)           

A grandes trazos -e dividido por fases de traballo- a dinámica de comunicación do grupo será a que 
sigue: 

 

EDLP 

Obxectivo de 
comunicación 

• Difundir os obxectivos do grupo 

• Consolidar e promover o  protagonismo do GALP, xunto as demais entidades do 
territorio. 

• Ampliar o coñecemento do GALP na zona costeira 

Mensaxe 

• Axudas Programa FEMPA 2021-2027 

• Cohesión socioeconómica do territorio 

• Contribución e apoio á difusión e posta en valor da zona costeira 

• Captación de ideas para o desenvolvemento da mesma 

• Mapeo de entidades con capacidade de presentar proxectos ao programa de 
axudas 

Grupo 
obxectivo 

• Sector pesqueiro 

• Concellos 

• Outras entidades do territorio 

• Poboación en xeral 

• Mocidade 

Actividade 

• Xornadas divulgativas 

• Redes sociais 

• Seminarios formativos 

• Roldas de prensa e notas 

• Cartelería, folletos... 

• Difusión en medios de comunicación tradicionais 

• Espazos divulgativos na sede do GALP e outros lugares de interese con información 
en distintos soportes  

• Difusión de boas prácticas 

Período 
• Todo o período de programación das axudas 

Especial atención con accións específicas en datas de convocatorias abertas 

Canle 

• Medios de comunicación tradicionais 

• Redes sociais 

• Eventos e reunións informativas 

• Material promocional  
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• Boletíns de correo 
Envío masivo de correos 
Reforzos telefónicos 

 

 

ANIMACIÓN DO PROGRAMA 

Obxectivo de 
comunicación 

• Fomentar a participación na divulgación do programa entre os potenciais 
beneficiarios. 

• Achegar o sector pesqueiro e marisqueiro á poboación en xeral (mocidade, persoas 
maiores, diversidade funcional, prescriptores do produto pesqueiro e marisqueiro) 

• Especial atención a colectivos vencellados á diversificación ou a sectores 
estratéxicos do territorio 

Mensaxe 

• Promoción da zona costeira 

• Dar a coñecer a cultura e as tradicións mariñeiras 

• Posta en valor ao produto local do mar 

• Concienciación medioambiental 

• Divulgación do patrimonio material e inmaterial 
 

Grupo 
obxectivo 

• Confrarías de Pescadores 

• Entidades minoristas de pescado 

• Mercados municipais 

• Centros escolares 

• Hostalería e restauración 

• Asociacións diversidade funcional 

• Outras entidades do territorio e poboación en xeral 

Actividade 

• Eventos culturais, deportivos, gastronómicos, turísticos ou medioambientas 
vinculados co desenvolvemento da EDLP 

• Accións de participación cidadá 

• Accións específicas con centros escolares ou asociacións sectoriais do territorio 

Período • Todo o período de programación das axudas 

Canle 

• Medios de comunicación tradicionais 

• Redes sociais 

• Eventos e reunións informativas 

• Material promocional 

• Boletíns de correo 
Envío masivo de correos 
Reforzos telefónicos 

 

 

 

 

13. Seguimento e avaliación 

13.1 Plan de seguimento e avaliación continua 

O proceso de seguimento e avaliación terá unha dobre dimensión: a interna e a externa. 
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1. Avaliación interna. Será realizada polos órganos sociais do GALP, tendo en conta as realizacións e os 
avances na execución financeira da aplicación da EDLP: programa de axudas, incluída a cooperación, 
xestión (funcionamento e animación). 

O equipo técnico será o responsable de realizar o seguimento da EDLP, informando directamente á 
Xunta Directiva e Asemblea.  

Tendo en consideración os requirimentos específicos establecidos pola Consellería do Mar, definirase 
un informe anual que abordará: 

• O nivel de cumprimento dos obxectivos da EDLP. 

• A identificación de riscos e debilidades na execución das operacións.  

• Os mecanismos de corrección para optimizar a aplicación da estratexia. 

2. Avaliación externa. Nesta dimensión intégranse outras persoas ou entidades para avaliar, dunha 
maneira máis global, o impacto na aplicación da Estratexia.  

Esta avaliación pode integrar a maiores das entidades socias a persoas ou entidades beneficiarias ou 
non do programa de axudas, ou a calquera outra entidade do territorio que queira participar, de 
maneira aberta.  

 

O procedemento de avaliación consta de tres fases:  

 

1. Avaliación Inicial.  

No proceso participativo de elaboración da estratexia, que foi presencial e virtual, realizouse unha 
avaliación do contexto actual da zona, na que participaron entidades públicas e privadas do territorio 
representativas do sector pesqueiro e outros sectores. Definíronse as necesidades do territorio, os 
retos que afrontar e as actuacións a desenvolver para atender estas. Este proceso complementouse 
cunha análise diagnóstica socioeconómica da zona pesqueira, que atendeu a diferentes factores: a 
realidade física, social e económica do territorio; ao sector marítimo-pesqueiro e da acuicultura; e aos 
recursos patrimoniais e medioambientais. 

Esta análise foi a base sobre a que se elaborou o plan de acción da estratexia. 

 

 

 

 

2. Avaliación intermedia.  

O principal obxectivo desta avaliación é o de definir un marco o suficientemente amplo que permita 
posibles reorientacións e cambios na EDLP, para garantir o cumprimento das metas fixadas e atender 
ao cumprimento dos obxectivos. Deberá abordar os seguintes factores:  

• Análise da execución financeira. Ver o grao de execución financeira,  a xestión do programa de 

axudas, a coherencia na distribución dos diferentes gastos. 

Avaliación Inicial Avaliación Intermedia Avaliación final
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• Análise de realizacións físicas do programa, observando a tipoloxía de operacións financiadas, a 

súa utilidade e relevancia para dar cobertura ás necesidades do territorio.. 

• Análise de procesos, vendo como se está desenvolvendo a dinámica do grupo na xestión do 

programa de axudas, incluída a cooperación, no seu funcionamento e na animación do anterior. 

A avaliación intermedia será desenvolta no ano 2025 e atenderá aos fitos definidos. Esta avaliación 
farase empregando a triangulación metodolóxica, definida a través da utilización de técnicas de 
carácter cualitativo, cuantitativo e participativo. 

Para garantir a operatividade e a lexitimidade do proceso vanse combinar órganos formais do propio 
GALP (Xunta Directiva, Asemblea) con espazos ad hoc (Mesas Sectorais e Foro). 

 

Os órganos de participación e as funcións expóñense na seguinte táboa: 

Órgano Función 

Mesas Sectoriais 

• Implicar ao sectores na valoración da execución do programa de axudas. 

• Abrir un proceso de reflexión e debate sectorial que permita identificar a atención 
ás necesidades do territorio e as barreiras no desenvolvemento do programa.  

• Adoptar propostas de mellora sectorial  no desenvolvemento do programa de 
axudas. 

Xunta Directiva 
• Analizar e valorar a información producida polas mesas sectoriais. 

• Elaborar unha síntese da avaliación para o traballo do Foro. 

Foro 

• Crear un espazo de encontro que implique aos distintos sectores conformados no 
proceso, dende unha perspectiva sectorial e transversal. 

• Integrar as distintas perspectivas e axentes nun proceso de reflexión e consenso. 

• Asentar e favorecer a corresponsabilización da entidades e persoas participantes na 
posterior implementación do programa de axudas. 

• Divulgar na zona pesqueira os resultados obtidos no proceso de avaliación do 
programa de axudas.   

Asemblea 
• Validación final dos resultados obtidos no proceso de avaliación, incluíndo as súas 

conclusións e medidas correctoras. 

 

 

 

3. Avaliación Final. 

A avaliación final é unha importante ferramenta para valorar o alcance sobre a aplicación da estratexia 
no territorio ao longo do período de programación 2021-2027. Esta avaliación realizarase ao final do 
período, tendo en consideración que de prorrogarse o convenio de colaboración para a aplicación da 
EDLP, podería ser posterior, cumprindo a regra de ampliación. Teranse en conta para a súa análise os 
factores relacionados coa execución do programa, tanto dende o punto de vista económico-financeiro, 
como social e organizativo, incidindo no impacto xerado no territorio, es especial, en factores como o 
emprego ou o desenvolvemento económico do sector pesqueiro. 
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Terase en conta a análise do cumprimento de obxectivos, pero tamén o funcionamento do GALP e da 
súa política de comunicación e animación da estratexia, co obxectivo de avaliar o peso do mesmo, 
como axente dinamizador do territorio.  

Na avaliación final incorporaranse unha valoración dos diferentes aspectos transversais da estratexia e 
contemplará o resto de factores de análise (eficacia, eficiencia, relevancia, pertinencia, coherencia, 
complementariedade, utilidade, etc.). 

Ao igual que a avaliación intermedia estará a estrutura de participación seguira o seguinte esquema: 

 

 

Hai unha serie de criterios que se terán en conta á hora de realizar a avaliación e o seguimento do 
programa: 

1. O proceso e criterios de avaliación deberán de axustarse ás recomendacións ou instrucións 

ditadas pola Consellería do Mar durante o período de execución do programa de axudas. O GALP 

facilitará toda a información que se defina pola Consellería do Mar para avaliar o grao de 

cumprimento da estratexia e a súa análise comparativa con outros territorios. 

2. Todo o proceso de avaliación deberá de ter mecanismos de publicidade para garantir unha 

participación efectiva dos axentes e entidades do territorio e unha maior transparencia. Os 

documentos finais deberan de ser accesibles ás entidades socias como procedemento de 

transparencia e de fomento da participación. 

3. O proceso de avaliación deberá de ser complementado co uso de instrumentos de comunicación 

e participación virtual, co obxecto de garantir a maior participación posible.  

4. A avaliación poderá ser reorientada en función das directrices emanadas do programa operativo 

do FEMPA, tamén se adaptará as modificacións da Axenda 2030, e as novas orientacións que 

poidan xurdir de fondos complementarios. 

 

 

 

 

13.2 Indicadores de avaliación 

Realizarse un seguimento dos indicadores do programa, da animación e da cooperación de maneira 
continua, se ben informarse cunha periodicidade anual. A fonte de información para a aplicación da 
EDLP (programa de axudas) será o rexistro de proxectos do Grupo. 

Táboa 38. Indicadores para o seguimento da aplicación da EDLP 

Indicador Fito Meta 

IP1. Gasto público total en proxectos 1.818.348,81 6.061.162,69 

IP2. Inversión total en proxectos  3.491.229,71 11.638.274,19 

Mesas sectoriais Xunta Directiva Foro Asemblea
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IP3. Número de empregos creados nos proxectos 
financiados (Total) 

10 32 

IP3.1 Número de empregos creados nos proxectos 
financiados (Mulleres) 

6 19 

IP3.2 Número de empregos creados nos proxectos 
financiados (Homes) 

4 13 

IP4. Número de empregos consolidados nos 
proxectos financiados (Total) 

36 120 

IP4.1. Número de empregos consolidados nos 
proxectos financiados (Mulleres) 

22 72 

IP4.2. Número de empregos consolidados nos 
proxectos financiados (Homes) 

14 48 

IP5. Número de empresas creadas 5 17 

IP6. Número de empresas consolidadas 16 53 

IP7. Número global de operacións financiadas  22 74 

IP7.1. Operacións financiadas Obxectivo 1 11 36 

IP7.2. Operacións financiadas Obxectivo 2 5 17 

IP7.3. Operacións financiadas Obxectivo 3 1 5 

IP7.4. Operacións financiadas Obxectivo 4 2 7 

IP7.5. Operacións financiadas Obxectivo 5 1 3 

IP7.6. Operacións financiadas Obxectivo 6 2 6 

IP8. Número de actividades/operacións relacionadas 
coa transformación dixital 

5 15 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas 
coa transformación ecolóxica 

5 15 

IP10. Número total de proxectos impulsados por 
mulleres 

3 11 

IP11. Número total de proxectos impulsados por 
persoas mozas 

3 10 

IP12. Número total de proxectos impulsados por 
axentes ou entidades do sector pesqueiro 

11 38 

IP13. Número total de proxectos impulsados por 
entidades de inclusión social 

2 8 

 

 

 

Táboa 39       . Indicadores para o seguimento das actividades de funcionamento e animación 

Indicador Fonte Fito Meta 

IA1. Número  total de 
actividades/operacións de 
animación e promoción territorial 

Rexistro proxectos 4 12 

IA2. Importe do gasto de 
animación do programa 

Rexistro proxectos 66.347,55 221.158,51 
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IA3. Importe do gasto de 
funcionamento do programa 

Informe auditoría 386.022,15 1.286.740,49 

IA4. Número de 
actividades/operacións de posta 
en valor, difusión, divulgación do 
GALP, da EDLP ou do programa 
de axudas  

Rexistro de proxectos 2 5 

IA5. Número de persoas 
beneficiarias de accións de 
animación e promoción territorial 

Listados de asistencia 111 370 

IA6. Número de persoas 
beneficiarias de acción de 
formación 

Informe de actividades 24 80 

IA7. Número de accións 
formativas/ xornadas nas que 
participa o GALP  

Rexistro de accións 2 6 

IA8. Número total de proxectos 
impulsados por entidades de 
inclusión social 

Informe de actividades 1 3 

 

 

 

Táboa 40. Indicadores para o seguimento das actividades de cooperación 

Indicador Fonte Fito Meta 

IC1. Número total de proxectos 
de cooperación subvencionados 

Directorio de proxectos 2 6 

IC2. Importe gastado en 
proxectos de cooperación 

Directorio de proxectos 63.137,11 210.457,04 



 


