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A  Guía  para  a  elaboración  das  Estratexias  Locais  de
Desenvolvemento  das  zonas  pesqueiras,  pretende  ser  unha
ferramenta  que  oriente  aos  Grupos  de  Acción  Local  do  Sector
Pesqueiro na elaboración das estratexias locais nas zonas costeiras
de  Galicia,  de  cara  ao  novo  período  de  programación  do  Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca.

Para  cumprir  este  obxectivo  a  guía  segue  unha  orientación
metodolóxica baseada no desenvolvemento local participativo.  Este
enfoque “ascendente” é o eixe central sobre o que se centrará tanto o
deseño das estratexias como a súa posta en marcha. 

A guía  quere  establecer  as  bases  sobre  as  que  se  constrúan  as
estratexias,  facendo  partícipes  ao  conxunto  de  axentes  locais  do
territorio. 

Esta guía estrutúrase en sete partes, as cales abordan os seguintes
contidos:

• Marco  normativo  para  o  desenvolvemento  do  sector
pesqueiro. Nesta parte recóllense as principais normas, que
dende  o  ámbito  xurídico,  regulan  o  desenvolvemento
pesqueiro e a creación dos Grupos de Acción Local de Pesca.
Revísase o Marco Estratéxico Común de actuación e o Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca, entre outros.

• A misión visión e valores. Esta parte presenta o primeiro paso
de elaboración das estratexias, que consiste na definición da
misión, visión e valores, que terán os GALP á hora de definir
as mesmas.

• A análise  do entorno.  Con  carácter  previo  á  realización  do
diagnóstico cómpre ver cales son os axentes que van a estar
involucrados na elaboración e posta en marcha da estratexia;
farémolo  a  través  do  mapa  de  recursos.  O  diagnóstico
analizará a relación entre o GALP e o entorno, para ver cales
son as principais necesidades e potencialidades destes dous
factores cando poñamos en marcha a estratexia.

• O Plan  de  acción.  Para  levar  a  cabo  a  estratexia  hai  que
definir  un  plan  de  acción,  que  conteña  unha  xerarquía  de
obxectivos, liñas de actuación e medidas. Supón a resposta ás
necesidades que detectamos na diagnose.
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• A avaliación e seguimento. A posta en marcha do plan debe
contemplar  un  sistema  que  permita  ver  en  que  medida  se
están  cumprindo,  aquelas  medidas  que  nos  propuxemos
acadar. Para isto veremos como se estrutura o proceso de
avaliación e se artellan os indicadores que darán conta da súa
execución.

• A participación.  A UE establece un enfoque “ascendente”  á
hora de definir as prioridades das diferentes zonas costeiras; é
que  se  coñece  como  “desenvolvemento  local  participativo”.
Resáltase  a  importancia  da  participación  das  entidades  e
axentes sociais do territorio neste proceso.

• A comunicación da estratexia. O último paso na elaboración
da estratexia céntrase en favorecer que esta sexa coñecida
polo  conxunto  de  axentes  do  territorio.  Abordamos  unha
proposta  de que  accións  se poden realizar  para  divulgar  a
mesma.
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Introdución

O  Fondo  Europeo  Marítimo  e  de  Pesca,  en  diante  FEMP1,  é  a
principal  norma  que  vai  a  regular  o  desenvolvemento  do  ámbito
marítimo  e  pesqueiro  no  período  de  programación  dos  fondos
europeos 2014 – 2020. Antes de comezar a súa análise, fundamental
para a elaboración das estratexias de desenvolvemento das zonas
pesqueiras,  cómpre  realizar  unha  introdución  que  aclare  cal  é  o
conxunto de normas que van a regular este ámbito.

Esta  Guía  está  orientada  á  aplicación  das  estratexias  de
desenvolvemento local participativo no ámbito do  desenvolvemento
sostible  das  zonas  pesqueiras  e  acuícolas,  que  se  implementa
mediante a aprobación das estratexias e dos Grupos de Acción Local
do Sector Pesqueiro (en diante GALP)

A estratexia Europa 2020 e o Marco
Estratéxico Común

Co obxectivo de afrontar a saída da forte crise económica, Europa
formula a Estratexia 2020, como un documento estratéxico para o seu
crecemento. A súa principal ambición radica en que a UE sexa quen
de acadar unha economía intelixente, sostible e integradora. Estas
prioridades oriéntanse a que todos os estados sexan quen de xerar
maior volume de emprego, produtividade e cohesión social.

1 Regulamento (UE) nº 508/2014 relativo ao FEMP.
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Figura 1. Orientación e prioridades da Estratexia Europa 2020

Co horizonte de 2020 a Unión Europea estableceu uns obxectivos
comúns a todos os estados que se centraron en materia de emprego,
innovación,  educación,  integración  social  e  clima/enerxía.  Estes
obxectivos asúmense coa finalidade de reforzar o papel de Europa
nun contexto  global  e  a  escala  internacional.  Reforzouse tamén o
enfoque  da  “gobernanza”,  continuando  coa  traxectoria  iniciada  en
2001  coa  publicación  pola  Comisión  Europea  do  Libro  Branco  da
Gobernanza Europea.

Estes obxectivos concéntranse fundamentalmente en:

1. O incremento de emprego, sobre todo no colectivo de 20 a 64
anos.

2. O investimento en investigación e desenvolvemento.
3. A  atención  á  problemática  do  cambio  climático  e  a

sostenibilidade enerxética.
4. A atención ao ámbito da educación, reducindo  as taxas de

abandono  escolar  e  incrementando  o  nivel  de  educación
superior.

5. A loita contra a pobreza e a exclusión social
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No caso que nos compete, a principal prioridade á que debe atender
a execución do FEMP, é a de  aumentar  o emprego e a cohesión
territorial, mediante o fomento do crecemento económico, a inclusión
social,  a  creación  de  emprego  e  o  apoio  á  empregabilidade  e  a
mobilidade  laboral  nas  comunidades  costeiras  e  de  interior
dependentes da pesca e a acuicultura, incluíndo a diversificación das
actividades  realizadas  no  marco  da  pesca  e  respecto  doutros
sectores da economía marítima2.

Para dar resposta aos ambiciosos obxectivos da Estratexia 2020 da
Unión  Europea,  puxéronse  en  marcha  tamén  unha  serie  de
iniciativas3,  que pretendían favorecer o crecemento económico e a
xeración de emprego.

A Estratexia 2020 é a principal base sobre a que se asenta o Marco
Financeiro Plurianual (MFP) 2014-2020, que tamén coñecemos coma
período de programación.

Para a posta en marcha dos fondos comunitarios, os cales soen estar
vinculados sempre a unha política comunitaria concreta4,  temos un
dobre  modelo  de  xestión:  o  modelo  descentralizado  e  o  modelo
centralizado.

O modelo de xestión descentralizado, que supón ao redor do 80%
do orzamento comprometido, é o que fai referencia a unha xestión
participada polo conxunto de estados membros da Unión,  a través
dos  diferentes  fondos.  Entre  estes  figuran  os  fondos  estruturais
(Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional  e  o  Fondo  Social
Europeo) e os fondos sectoriais ou de inversión (Fondo Europeo de
Desarrollo  Rural  e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca).  Neste
modelo  de  xestión  tamén  se  atopan  outros  instrumentos  de
financiamento  de  acción  exterior,  axuda  externa  ou  outro  tipo  de
fondos.

Por outra banda, está o modelo de xestión centralizado, xestionado

2 Artigo 6.4 do Regulamento (UE) nº 508/2014 do FEMP.
3 A Axenda Dixital  para  Europa,  Unión pola  innovación,  Xuventude en movemento,  unha

Europa  que  utilice  eficazmente  os  recursos,  unha  política  industrial  para  a  era  da
mundialización,  Plataforma  Europea  contra  a  Pobreza,  Axenda  de  cualificacións  e
empregos.

4 O FEMP estaría  vinculado  á  Política  Pesqueira  Comunitaria  (PPC).  A mesma pretende
garantir que a pesca e a acuicultura sexan sostibles dende o punto de vista medioambiental,
económico  e  social,  e  ofrezan  aos  cidadáns  da  Unión, a  dispoñibilidade  de  produtos
alimenticios  con  alto  valor  nutricional.  A súa  finalidade  é  a  de  impulsar  a  creación  de
emprego e o desenvolvemento económico das zonas costeiras. Os GALP para contribuír a
dita finalidade. Tamén lembremos falar do concepto de Política Marítima Integrada.
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directamente pola Comisión Europea, que se estrutura ao redor de
diferentes tipos de Programas. Estes están participados por axentes
públicos  e  privados,  que  promoven  diferentes  iniciativas  en  varios
ámbitos  de  actuación  (crecemento  intelixente  e  integrador,
desenvolvemento  sostible  e  recursos  naturais,  seguridade  e
cidadanía). 

Figura 2. Modelos de xestión dos financiamento europeo 2014 -2020

O  Marco  Estratéxico  Común (MEC),  está  amparado  baixo  un
mesmo regulamento5 que ordena as disposicións comúns e xerais
relativas aos citados fondos,  e do cal  falaremos posteriormente.  O
seu principal obxectivo é que haxa unha coherencia na aplicación dos
fondos  e  que  non  haxa  un  solapamento  no  financiamento  das
diferentes medidas.  No territorio  poden coincidir  varios fondos,  por
tanto deben complementarse.

5 Regulamento (UE) nº 1303/2013 de disposicións comúns de aplicación dos fondos EIE..
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Figura 3. Complementariedade de Fondos sectoriais

Hai que sinalar tamén que co obxectivo de contribuír ao cumprimento
da estratexia 2020,  os fondos han de apoiar  a consecución dunha
serie de obxectivos temáticos que figuran no Regulamento (UE) nº
1303/2013.6

6 Regulamento 1303/2013 de 17 de decembro, de disposicións comúns de aplicación dos 
fondos EIE.
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Cadro 1. Obxectivos temáticos do MEC

En definitiva,  o Marco estratéxico Común, é o marco de actuación
sobre  o  que  os  estados  coordinan  a  posta  en  marcha  da
programación  de  fondos  en  cada  país.  Para  isto  establécese  a
sinatura dun Acordo de Asociación, que implica o cumprimento dos
obxectivos reflectidos na nomeada Estratexia 2020.
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OBXECTIVOS TEMÁTICOS DOS FONDOS ESTRUCTURAIS E DE 
INVERSIÓN EUROPEOS (EIE) E MARCO ESTRATÉXICO COMÚN

(Artigo 9 do Regulamento 1303/2013)

1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación
2. Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da 
comunicación e o acceso ás mesmas.
3. Mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola (FEADER) e do 
sector da pesca e acuicultura (FEMP).
4. Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono en todos os 
sectores.
5. Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de 
riscos.
6. Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos 
recursos.
7. Promover o transporte sostible e eliminar os estrangulamentos nas 
infraestruturas de rede fundamentais.
8. Promover a sostibilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade 
laboral.
9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de 
discriminación.
10. Investir en educación, formación e e formación profesional para a 
adquisición de capacidades e un aprendizaxe permanente.
11. Mellorar a capacidade institucional das autoridades públicas e a eficiencia 
da administración.



Figura 4. Finalidade e regulación do MEC

O Acordo de Asociación

O  Acordo  de  Asociación é  a  principal  ferramenta  coa  que  cada
estado  membro  incorpora  o  seu  compromiso  para  acadar  os
obxectivos da Unión, mediante a programación dos diferentes fondos,
facéndoo en colaboración cunha serie de axentes.

Para conformar o acordo cóntase coa participación de autoridades
públicas  (nacionais,  rexionais  ou  locais)  e  axentes  sociais
(interlocutores económicos e sociais,  organismos de representación
social,...).

Que inclúe o acordo de asociación?

• Garante a eficiencia no deseño e execución das actuacións
(obxectivos acadados e recursos empregados).

• Inclúe  unha  estratexia  integrada  para  o  desenvolvemento
territorial apoiada polos fondos do MEC.

• Recolle unha descrición dos programas operativos por cada
comunidade autónoma e para cada un dos Fondos.

• Analiza  a  situación  actual  de  Estado  e  as  comunidades
autónomas.

• Identifica  retos,  debilidades  e  oportunidades de  crecemento
nos territorios.

• Identifica obxectivos temáticos e resultados esperados.
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Traducir os obxectivos da Estratexia 2020 
en prioridades de investimento dos 
estados “accións clave”



O  acordo  de  asociación  tamén  describe  o  desenvolvemento  local
participativo:  retos,  obxectivos  e  prioridades,  zonas  de  actuación,
tipos de territorio, etc.

Os Programas Operativos

Para a execución dos Fondos do MEC, cada Estado elaborará unha
serie de programa operativos (sectoriais e territoriais), que no caso
que nos compete é o Programa Operativo para o Sector Pesqueiro
Español no marco 2014 – 2020.

O  programa  Operativo  do  FEMP en  España  é  o  documento  que
desenvolve  a  estratexia  do  FEMP,  indicando  a  asignación
orzamentaria por cada obxectivo estratéxico.

Na súa elaboración  participan as  diferentes  autoridades  estatais  e
autonómicas,  representantes  do  sector,  axentes  sociais  e  outros
axentes interesados, como poden ser os propios Grupos de Acción
Local de Pesca.

Os principios inspiradores do FEMP, que se plasman no Programa
Operativo  consisten  en  favorecer  o  desenvolvemento  cara  unha
pesca  sostible,  axudar  ás  comunidades  costeiras  a  diversificar  as
súas economías, financiar proxectos para crear emprego e mellorar a
calidade de vida das zonas costeiras, así como facilitar o acceso ao
financiamento.

Unha  vez  que  a  Comisión  aprobe  o  programa  operativo,  son  as
autoridades e organismos de xestión, os encargados de decidir que
proxectos  recibirán  financiamento.  Tamén  realizarán  o  seu
seguimento e velarán pola aplicación do programa.
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Figura 5. Esquema  de aplicación das estratexias

O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

O  FEMP  alíñase  coa  Política  pesqueira  comunitaria  (PPC)7,  coa
Política Marítima Integrada (PMI)8 e coas medidas relativas ao dereito
do mar e o desenvolvemento sostible das zonas pesqueiras, sendo o
principal instrumento financeiro que articula estas.

7 Regulamento (UE) nº 1380/2013 relativo á PPC.
8 A PMI é unha formulación que agrupa a todas as políticas comunitarias relacionadas co mar.
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O desenvolvemento sostible das zonas pesqueiras debe contribuír
a acadar os obxectivos da Estratexia 2020 de promover a inclusión
social, crear emprego e fomentar a innovación a escala local; tamén
reforzar a cohesión territorial, que é unha das principais prioridades
dos tratados fundacionais da Unión.

O  FEMP  formula  unha   serie  de  obxectivos  que  se  centran  en
fomentar unha pesca e acuicultura competitivas, impulsar a aplicación
da  PPC,  impulsar  o  desenvolvemento  e  a  aplicación  da  PMI  e
fomentar o desenvolvemento territorial  equilibrado e integrador das
zonas pesqueiras e acuícolas.  Cómpre sempre ter  presente que a
persecución  dos  obxectivos  non  debe  resultar  nun  incremento  da
capacidade pesqueira.

O FEMP tamén marca unha serie de prioridades estratéxicas, que no
desenvolvemento  dos  GALP, se  orientan  cara  o  cumprimento  da
cuarta  prioridade.  Esta  céntrase  no  incremento  do  emprego  e  a
cohesión territorial mediante “o fomento do crecemento económico, a
inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade
e  á  mobilidade  laboral  nas  comunidades  costeiras  e  de  interior
dependentes da pesca e a acuicultura, incluíndo a diversificación das
actividades  realizadas  no  marco  da  pesca  e  o  respecto  doutros
sectores da economía marítima”.

Cadro 2. Prioridades estratéxicas do FEMP
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PRIORIDADES ESTRATÉXICAS
(Artigo 6 do Regulamento 508/2014)

1. Fomentar unha pesca sostible dende o  punto de vista 
medioambiental
2. Fomentar unha acuicultura sostible dende o punto de vista 
medioambiental
3. Fomentar a aplicación da PPC
4. Aumentar o emprego e a cohesión territorial
5. Fomentar a comercialización e a transformación
6. Fomentar a aplicación da PMI



Esta anterior definición proporciona o mapa conceptual clave no que
deben asentarse as estratexias locais, de cara a dar cumprimento ao
disposto no FEMP.

Figura 6. Obxectivos e prioridades a definir nas estratexias locais

O FEMP incorpora a posibilidade de aplicar o “desenvolvemento local
participativo” (DLP), que é o que xustifica a elaboración desta guía.
Este enfoque enténdese como “ascendente” no cal deben participar
asociacións  locais  compostas  por  axentes  dos  sectores  público,
privado  e  a  sociedade  civil,  que  sexan  o  suficientemente
representativas dos intereses locais.
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Figura 7. Esquema ascendente de participación

O artigo 60 do Regulamento do FEMP establece que “as estratexias
potenciarán a “participación” dos sectores da pesca e a acuicultura no
desenvolvemento sostible das zonas de pesca.

O FEMP, tamén incorpora  aos Grupos de  Acción  Local  do Sector
Pesqueiro  (GALP),  como  axentes  promotores  e  responsables  da
execución  das  estratexias.   Neste  sentido  indícase  que  han  de
precisar de maneira ampla o obxectivo principal da súa estratexia e
tamén, a representatividade dos diferentes sectores socioeconómicos
das zonas pesqueiras,  incorporando ao sector  privado,  público e á
sociedade civil, como xa comentamos con anterioridade.

Tamén se sinala  a necesidade dunha representación equilibrada e
importante dos axentes dos sectores da pesca e a acuicultura.

Chegado este punto indicamos cales sons os obxectivos que deben
fixar as estratexias para poder optar á axuda do FEMP.
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Cadro 3. Obxectivos que deben orientar a elaboración das estratexias de
desenvolvemento local participativo

O regulamento (UE) nº 1303/2013 de
disposicións comúns de aplicación dos  fondos

europeos EIE

Co obxectivo de potenciar a cohesión social, económica e territorial
entre os territorios, e intentar mobilizar mellor o potencial local das
diferentes  zonas,  o  regulamento  introduce  unha  metodoloxía  de
traballo baseada no “desenvolvemento local participativo”.

O enfoque de DLP, no caso do FEMP  debe centrarse no contexto do
obxectivo  temático  oitavo,  “fomento  do  emprego  e  a  mobilidade
laboral”, sen prexuízo de que se contribúa a acadar outros obxectivos
temáticos.

A estratexia de desenvolvemento local participativo  queda definida
no artigo 2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 como “un conxunto
coherente  de  operacións  cuxo  fin  é  satisfacer  obxectivos  e
necesidades locais, e que contribúen á realización da estratexia da
Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador, deseñado
e posto en práctica por un grupo de acción local”.
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OBXECTIVOS DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL 
PARTICIPATIVO

(Artigo 63 do Regulamento 508/2014)

a. Aumento do valor, creación de emprego, atracción da mocidade e 
promoción da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos 
produtos da pesca e a acuicultura.
b. Apoio á diversificación dentro ou fóra da pesca comercial, apoio ao 
aprendizaxe permanente e a creación de emprego.
c. Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental.
d. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas e o 
patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo.
e. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento 
local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e as actividades 
marítimas locais.



O  regulamento  recolle  tamén  o  contido  mínimo  que  terán  as
estratexias de desenvolvemento local participativo; no cadro seguinte
preséntanse os mesmos.

Cadro 4. Contidos mínimos das estratexias de desenvolvemento local
participativo ou desenvolvemento local a cargo das comunidades locais

 

Os Grupos de acción local do sector pesqueiro

Os GALP son os responsables de elaborar e poñer en práctica as
estratexias de desenvolvemento local do sector pesqueiro, pero son
os estados e  as  autoridades  de xestión,  os  que condicionarán as
tarefas de execución e posta en marcha das mesmas.
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CONTIDOS MÍNIMOS DAS ESTRATEXIAS DE DLCL
(Artigo 33 do Regulamento 1303/2013)

a. A definición da zona e a poboación obxecto da estratexia.
b. Unha análise das necesidades e potenciais da zona (DAFO).
c. Unha descrición da estratexia e os seus obxectivos, unha descrición 
das características integradas e innovadoras da estratexia, así como 
unha xerarquía de obxectivos, incluídas metas mensurables en canto a 
produtividade e resultados. Os resultados, en canto ás metas, poderán 
expresarse en termos cuantitativos ou cualitativos. A estratexia será 
coherente co resto de fondos EIE.
d. Unha descrición do proceso de participación da comunidade no 
desenvolvemento da estratexia.
e. Un plan de acción no que se demostre o modo en que os obxectivos 
se traducen en accións.
f. Unha descrición das disposicións de xestión e seguimento da 
estratexia que demostre a capacidade do grupo de acción local para 
poñela en práctica, así como unha descrición das disposicións 
específicas de cara á avaliación.
e. O plan financeiro para a estratexia, en especial a asignación prevista 
de cada un dos fondos EIE de que se trate.



Neste sentido, a elaboración dos contidos da estratexia tamén debe ir
en sintonía coas propias funcións que o Regulamento lle atribúe aos
GALP.   Esta  debe  conter  os  procedementos  e  criterios  para  a
selección dos proxectos,  asegurando que non haxa un conflito  de
intereses: a respecto disto establécese que as decisións de conceder
axuda a proxectos se tomen nun 50% por parte de socios que non
sexan entidades públicas.

Os  Grupos  tamén  deben  velar  pola  coherencia  da  estratexia,  no
sentido de que a selección dos proxectos que realicen estea aliñada
cos  obxectivos  e  metas  da  mesma,  establecendo  un  sistema  de
priorización. Para isto débense incluír  uns criterios de valoración e
baremación,  que  van  a  ser  realmente  decisivos  para  o  enfoque
territorial que o grupo lle queira dar á estratexia.

A  última  función  que  se  lle  atribúe  aos  grupos  ten  que  ver  co
seguimento  e  avaliación  das  estratexias.  O  documento  estratéxico
debe  conter  o  procedemento  de  avaliación  e  seguimento  da
estratexia e tamén das operacións que financia. Hai que delimitar os
criterios a avaliar, fixando uns fitos concretos.

Por  outra  banda,  como leccións  aprendidas da implementación do
Eixe IV do FEP, podemos destacar as seguintes:

Incorporar  un  representación  elevada  e  representativa  dos
intereses dos territorios, tanto á hora de definir os territorios,
coma á hora de xestionar o funcionamento dos grupos.

Mellorar  as  accións  de  divulgación  e  comunicación  do
programa,  pero  cunha  clara  orientación  a  favorecer  a
integración  de  entidades  do  territorio   e  a  favorecer  o
coñecemento dos proxectos impulsados no anterior  período
polo Eixe IV do FEP.

Adaptar  as estratexias ás necesidade reais  das zonas,  sen
que se convertan nunha simple enumeración de proxectos.

Ter  unha  concepción  de  que  as  estratexias  deben  ser
flexibles. As estratexias de DLP, ao mesmo xeito que calquera
elemento  de planificación,  deben ser  dinámicas,  xa  que as
necesidades dun territorio non son estáticas e van mudando
co tempo. Para establecer medidas correctoras é necesario
que haxa un seguimento e avaliación adecuados.
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Realizar unha selección adecuada de proxectos, en relación
aos obxectivos da estratexia.

Reforzar  o  traballo  en  rede  a  dos  niveis:  entre  entidades
socias do mesmo grupo e entre diferentes zonas pesqueiras.

O Regulamento (UE) nº  1303/2013,  destaca que as estratexias de
desenvolvemento  local  deben  ser  integradas  e  multisectoriais;
ademais  deben incluír  aspectos innovadores,  o establecemento de
redes e, se procede, a cooperación. 

Pero a aposta por un enfoque integrador e inclusivo require dunha
formulación de “gobernanza participativa”, na que o desenvolvemento
dos grupos locais  pivote sobre os axentes das zonas,  pero tamén
sobre as posibilidades de colaboración con outros axentes doutras
zonas ou territorios, ben para a promoción de proxectos comúns ou
ben para fomentar a colaboración e o traballo en rede.

As  tarefas  a  desenvolver  polos  GALP,  quedan  recollidas  no
regulamento  de  disposicións  comúns,  as  cales  expoñemos  no
seguinte cadro,  aínda que tamén haberá que ter en conta o que se
estableza no programa operativo.

Cadro 5.  Tarefas que desenvolverán os Grupos de Acción Local
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TAREFAS DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
(Artigo 34.3 do Regulamento 1303/2013, de disposicións xerais dos 

fondos).

a. Xerar a capacidade dos axentes locais para desenvolver e levar á 
práctica as operacións.
b. Deseñar os criterios de selección das operacións.
c. Garantir a coherencia coa estratexia de DLP ao seleccionar as 
operacións, ordenándoas por prioridades segundo a súa contribución á 
consecución dos obxectivos e as metas da estratexia.
d. Preparar e publicar as convocatorias das propostas ou 
procedemento continuo de presentación de proxectos.
e. Recibir as solicitudes de axuda e avalialas.
f. Seleccionar as operacións e fixar o  importe da axuda, presentando 
ante o organismo competente o proxecto para verificar a súa 
subvencionalidade.
g. Facer un seguimento da posta en práctica da estratexia e levar a 
cabo avaliacións específicas.

5
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Misión, visión e valores
da EDLP
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Introdución 

A  elaboración  da  estratexia  de  desenvolvemento  local  da  zona
costeira,  ten  que abordarse dende a  premisa de establecer  a súa
misión, visión e valores.

O  enfoque  estratéxico  é  relevante  para  calquera  asociación  de
desenvolvemento na medida en que define un marco integrado de
actuación  e  fai  converxer  os  diferentes  intereses,  a  través  da
definición  previa  dos  anteriores  conceptos  e  a  elaboración  do
conxunto da estratexia.

Calquera  reflexión  estratéxica  que  pretenda  ser  útil  debe  quedar
“documentada”  a  través dun Plan,  sendo necesario  o  exercicio  de
vincular os obxectivos da organización cos obxectivos da estratexia
de desenvolvemento.

Figura 8. Relación entre obxectivos da organización e a estratexia

A definición dos obxectivos da estratexia debe manter un aliñamento
cos obxectivos da organización,  tendo sempre presentes a misión,
visión e valores desta.
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A relación entre a misión e a visión caracterízase pola súa asociación
e coherencia. Estes dous termos definen un futuro “ideal” e concretan
claramente o “xeito de traballar” do GALP.

Neste contexto, cobra especial importancia o conxunto de valores e a
filosofía   que  impregna  á  organización  e  aos  seus  membros.  O
enfoque  estratéxico  atribúe  unha  importancia  clave  á  implicación
activa das persoas na estratexia da organización. Isto é, a maneira de
actuar das persoas debe ser coherente coa visión e a misión que
"expresa" publicamente a organización.

Por  tanto,  e  aplicado  aos  GALP, falaríamos  dos  valores,  como  a
expresión  do  pacto  implícito  sobre  “quen  somos”  e  como  deben
“facerse  as  cousas”  na  organización,  máis  aló  do  recollido  nos
procedementos formais.

Como definir a misión

A  misión presenta  unha  meta  xeral  que  actuará  como  referente
último da actuación da entidade. Describe a actividade que realiza a
organización, pero en termos que permiten “visualizar” a razón de ser
da mesma, os seus destinatarios, os seus valores,...  A misión debe
expresar  con  claridade  os  resultados  que  pretende  conseguir  a
entidade coa súa actuación conxunta.  

A misión tenta responder a cuestións como as de:

• que é o GALP?

• que é o que quere facer para contribuír ao desenvolvemento
sostible das zonas pesqueiras?.

A  misión  é  unha  “maneira  de  traballar”  na  que  a  organización
persegue acadar os seus fins. Caracteriza á organización, xera unha
identidade  e define de maneira perdurable a súa forma de actuar e
as súas peculiaridades.
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Se a misión está ben formulada, convértese no “lema” que caracteriza
á  organización.  Para  definir  esta  débese  ter  un  profundo
coñecemento  do  GALP, dos  seus  fins,  da  súa  estrutura,  do  seu
entorno, etc. Debe servir como elemento motivador que empuxe aos
membros  da  organización  a  traballar  dunha  determinada  maneira,
para poder cumprir os obxectivos que se definan na estratexia.

Que debemos ter en conta á hora de definir a misión do GALP?

• a redacción da misión debe ser concisa, breve, sinxela e
facilmente  recordable.  Isto  axudará  aos  membros  da
organización a tela presente na súa mente.

• Os  membros  da  organización  e  os  axentes  vinculados  á
mesma  deben  entendela  con  claridade.  Estes  asumirana
como propia na medida en que a comprendan.

• A definición da misión debe caracterizarse por ser factible e
ser o elemento central  que oriente a dirección o GALP.
Non debe ser un constructo ou afirmación demagóxica.

• Debe  ser  audaz,  na  medida  que  non  caia  en  tópicos  ou
simples  afirmacións  comúns.  Debe  ser  capaz  de  xerar  un
desafío  para  a  organización  e  un  estímulo  para  os  seus
membros.

• A misión  debe ser  motivadora,  innovadora,  e  debe tentar
centrarse no progreso na organización e nos fins para os que
esta foi creada.

• Por último, debe ser realista, e debe formular retos que sexan
capaces de cumprirse, sendo o motor da organización.

Cadro 6. Definición da misión
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Un exemplo de misión dun grupo de acción local pode ser:

“O Galp quere contribuír á preservación do patrimonio marítimo e 
pesqueiro da zona, co apoio decidido dos axentes territoriais”

“Queremos consolidarnos como zona costeira de referencia no sector 
conserveiro artesanal e de novos produtos pesqueiros”



Como definir a visión

A visión é, en esencia, unha imaxe que proxectamos do futuro que
desexamos para o Grupo. É un factor utópico “ideal” que empuxa á
organización a actuar dunha maneira integrada.

A  visión  ofrece  unha  imaxe  dun  horizonte  ideal,  de  desexo,  de
transformación,...  que  se  formula  a  organización.  Debe  asimilar  a
converxencia entre os intereses da organización e o entorno.

A estratexia  e  a  visión,  comparten  ambas  esa  orientación  cara  o
futuro. A visión podería resumirse na pregunta de:

• que queremos ser e como?

• Que é o que vexo para o futuro, a onde quero chegar?

O deseño da estratexia no GALP obriga a unha definición, non só da
propia existencia da organización (a misión),  senón do camiño que
debe seguir esta e de como debe percorrelo.

Se clarificamos a onde queremos chegar e como debemos facelo,
axúdanos a centrar os esforzos nese obxectivo, contribuíndo a reducir
a dispersión. Deste xeito, melloramos a eficiencia da organización.

A visión  debe  ser  coherente  coa  misión  e  co  conxunto  de  eixes,
obxectivos e accións que definamos na estratexia.

Debe ser concreta e de fácil entendemento para todos os membros
da organización. Ten que ser algo máis que unha simple idea, debe
conter un propósito claro.

Que factores teremos en conta á hora de redactar a visión dunha
estratexia?

• A visión debe  reflexar os valores que ten a organización.
Debemos ter moi presentes os principios que definen a nosa
organización, xa que estes van a condicionar o feito de como
chegar ás metas que nos propoñamos.

• A visión  debe ser facilmente asumible polos membros da
organización.  É  fundamental,  que  todos  os  membros  a
comprendan  e  saiban  cal  é  o  papel  que  teñen  que
desempeñar no seu cumprimento.
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• A  visión  debe  ser  ambiciosa  e  debe  formularse  nun
horizonte temporal amplo, se ben este debe ser concreto e
non eterno. Debe facer confluír os esforzos dos membros da
organización  de  cara  á  súa  consecución.  Cómpre  que
achegue valor á organización.

• A  visión  debe  elaborarse  dende  unha  perspectiva
colectiva,  xa  que  na  medida  en  que  se  contribúa  á  súa
definición haberá máis facilidade para asumila como propia. 

• A visión debe ser medible, no sentido de que se permita ver o
grao en que se está cumprindo a mesma. Xa que logo, debe
tamén ser avaliable e revisable.

• A visión debe adaptarse ás condicións do entorno, debe ser
dinámica e atender aos cambios sociais, políticos, etc.

Cadro 7. Definición da visión

Definir os valores da organización

Calquera organización que promove iniciativas de carácter público ou
privado, ten coma base unha serie de valores, que son un elemento
central  que  artella  a  definición  das  súas  estratexias.  Estes  son
inherentes  ás  organizacións,  pero  tamén  son  unha  determinada
maneira  de  xestionar  procesos,  cando  falamos  do  ámbito  público
principalmente.
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Un exemplo de visión dun grupo de acción local pode ser:

“O GALP quere ser un referente na conservación do patrimonio das 
zonas costeiras”

“Ser o referente para o apoio ao desenvolvemento do sector conserveiro 
artesanal e de innovación de produtos pesqueiros”



Cando falamos de xestión pública,  introducimos conceptos como a
eficacia,  a  eficiencia,  a  integridade,  a  equidade,  a  participación,  a
transparencia,  etc.  Estes  elementos  son  os  valores  que  van  a
sustentar a avaliación que fagamos dunha determinada política.

As estratexias concíbense como ferramentas de planificación, e por
tanto deben conter unha serie de factores que valoren o seu grao de
execución. Neste proceso de avaliación, cobran especial importancia
estes criterios de valor, que son os que van dar pé á delimitación dos
indicadores  que  empregaremos  no  seguimento  e  avaliación  da
estratexia.

Á hora de elaborar a estratexia debemos ter claro dous factores. 

É necesario ver cal  é o conxunto de  axentes aos que nos
diriximos  poñendo  en  marcha  a  estratexia.  Quen  son  os
destinatarios das nosas accións e que perfís teñen, de cara á
promoción de iniciativas.

Debemos  ter  presentes  os  valores que  esta  comunidade
entende coma positivos ou desexables para adaptar a xestión
da estratexia a ese cometido.

Por isto, cando falamos de valores é como se estivésemos falando de
conceptos que inspirarán o funcionamento da organización, e que por
tanto xerarán valor na mesma. Isto será un factor que teñamos en
conta á hora de deseñar a estratexia.

 Cadro 8.  Criterios de valor na elaboración das estratexias
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Un exemplo...

Se unha organización ten coma os seus principais valores a defensa do 
patrimonio ambiental e a preservación das especies mariñas,... dende 
unha perspectiva prohibitiva ou moi limitante, poderá ter un conflito coas 
poboacións locais se o que estas pretenden é poder ter un 
aproveitamento deses mesmos recursos como fonte de ingreso.

Na definición da súa escala de valores a organización debe ter presente 
que para definir a estratexia, terá que ter en conta o perfil dos 
destinatarios das súas accións, tentando adaptar a estratexia neste 
sentido. Isto é, a organización pode propoñer accións que contribúan ao 
aproveitamento dos recursos, sendo respectuosos con estes e co medio 
mariño.
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A categoría de criterios de valor (valores) é moi ampla e pode estar
suxeita aos requirimentos de moitas organizacións. Os criterios poden
facer referencia a varios factores como son a xestión da organización,
os seus valores implícitos, ou como presta os seus servizos.

Os  GALP son  entidades  colaboradoras  para  a  xestión  de  fondos
públicos e como tales asumen os principios das entidades públicas (a
transparencia, a eficacia, a eficiencia, a pertinencia, a participación, a
equidade,.....).  Tamén asumen unha serie de principios que van en
liña coa principal norma que regula a súa creación9 (a igualdade e
non discriminación, a cohesión social,...).

Na elaboración da estratexia debemos ter presentes os criterios de
valor  que  asumimos  coma  organización,  co  cal  resulta  necesario
priorizar  os mesmos e ter  en conta que debemos atender  a unha
serie de elementos:

• A natureza e características da propia organización (GALP).

• A política que se xestiona e o seu carácter (FEMP).

• O modelo de xestión da organización (EDLP)

Figura 9. Elementos a ter en conta na definición dos criterios de valor da
estratexia

9 Principios horizontais que figuran no FEMP
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Os  grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) teñen a
personalidade de asociacións sen ánimo de lucro e están compostos
por  entidades  de carácter  público  e  privado.  Por  unha banda  son
entidades colaboradoras en materia de subvencións públicas, polo cal
deberían ter presentes os valores deste tipo de entidades. Por outra,
teñen a autonomía de decisión,  son soberanos e teñen un límites
establecidos,  para  que  non  sexan  controlados  por  un  sector
determinado (límite do 49% no dereito de voto).

O  FEMP ten unha orientación  que poderíamos asociar a principios
pluralistas (igualdade,  transparencia,  desenvolvemento  sostible,
cohesión  social,...),  debido  ao  seu  marcado  carácter  estrutural  e
integrador  das  comunidades  pesqueiras.  A xestión  destes  fondos,
realizarase tendo presentes valores implícitos á eficacia e eficiencia
do gasto.

A  estratexia  de  desenvolvemento  local  participativo,  reforza  a
presenza de criterios de valor vinculados á participación, sobre todo
no que ten que ver co empoderamento das comunidades costeiras,
como  responsables  directas  da  xestión  do  seu  desenvolvemento.
Este enfoque entronca directamente cos principios de participación,
transparencia, cooperación, ... valores netamente pluralistas.

Para rematar mostramos unha clasificación dos criterios de valor, que
poderían axudar na reflexión daqueles que debe asumir o GALP na
súa estratexia. Estes criterios son asumidos por moitas organizacións
internacionais,  entre  elas  a  UE.  Establecemos  tres  categorías:
criterios  de  calidade  dos  servizos  públicos,  criterios  pluralistas  e
criterios xerenciais.
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Táboa 1. Exemplos de criterios de valor

Exemplos de criterios de valor a sumir na definición da estratexia

Calidade dos
servizos 
públicos

•Transparencia no gasto.  Teñen que ter presente a transparencia
na utilidade e uso dos fondos públicos, teñen que asumir a 
normativa relacionada co ámbito das subvencións.

•Mellora na prestación dos servizos. Orientación cara a mellor e 
a calidade na prestación dos servizos.

•Innovación na prestación dos servizos. Facilitar a prestación de
servizos á cidadanía usuaria dos mesmos.

•Cooperación e colaboración nas prestación de servizos con 
outras entidades públicas e privadas.

Pluralistas

•A participación. É o máis importante e refrenda o enfoque 
ascendente da EDLP.

•A igualdade e non discriminación nas actuacións que promova 
o Grupo, tanto propias como a terceiros.

•A cohesión social, como elemento catalizador da estratexia.
•O desenvolvemento sostible das zonas costeiras, co respecto 

ao medio ambiente e os recursos da zona.

Xerenciais

•A economía, a eficacia e a eficiencia no gasto público, velando 
polo cumprimento en todas as súas actividades (programa de 
axudas e xestión).

•A pertinencia das accións que se promoven en relación á 
estratexia definida.

•A coherencia na aplicación do programa en relación á finalidade 
do FEMP.

•A complementariedade deste programa con outros que están 
actuando no territorio.
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O mapa de recursos
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Cal é a finalidade do mapa de recursos?

O mapa de recursos é un instrumento que se usa no planeamento
estratéxico coa finalidade de recoller e presentar a información, que
nos vai a servir para elaborar unha estratexia. O mapa constitúe un
documento-guía  onde  se  agrupa,  dunha  maneira  organizada,
eficiente e sistematizada, o conxunto de axentes que van a participar
na súa elaboración e os diferentes recursos e actuacións dirixidas ao
desenvolvemento sostible das zonas de pesca, tanto dende o ámbito
público como dende o privado. 

A mapa é unha ferramenta útil dende unha dobre vertente: para os
grupos de acción local de pesca e para a poboación do territorio en
xeral.

Figura 10. Dobre vertente da utilidade do mapa de recursos
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Para  os  GALP o  mapa  de  recursos  é  un  dos  primeiros  pasos  a
desenvolver na elaboración das súas estratexias locais. Nun primeiro
momento  fornece  ao  grupo  dun  directorio  de  axentes,  que  vai  a
resultar imprescindible se o que queremos é que o proceso revista un
carácter e enfoque participativo. Esta identificación inicial de axentes
proverá ao proceso de persoas e entidades para os distintos espazos
de  participación,  ao  mesmo  tempo  que  apoiará  o  proceso  de
divulgación e dinamización que se faga das estratexias.

Os axentes vinculados ao GALP poderán dispoñer dunha serie de
elementos, ao marxe do directorio de axentes, como son os servizos,
plans,  programas,...  que  os  axudarán  na  posta  en  marcha  dos
proxectos.

Para que nos serviría a maiores o mapa no proceso de elaboración
das estratexias locais?

Ter  unha  visión  global dos  axentes,  accións,  servizos  e
programas  relacionados  cos  elementos  centrais  para  o
desenvolvemento sostible do territorio. A información do mapa
terá un marco temporal (por exemplo coller as normativas do
último ano ou convocatorias, plans ou programas que estean
en vixencia).

Acadar  unha  visión  conxunta das  actuacións  a  promover,
integrando  na  mesma  senda  da  estratexia  de
desenvolvemento a todos os axentes sociais e institucionais
implicados.  A  través  da  enumeración  dos  axentes,
visualizaríamos o encaixe das posibles entidades e persoas
participantes ou destinatarias da estratexia do Grupo.

Favorecer  a  optimización  e  coordinación tanto  entre  as
diferentes  administracións  públicas  como  entre  as  propias
iniciativas  sociais,  evitando  duplicidades.  Isto  apoiará  aos
promotores de proxectos.

Identificar  as  áreas  de  actuación  onde  se  concentra  ou
promove  o  maior  número  de  accións  ou  posibilidades  de
desenvolvemento  da  estratexia.  Tamén  identificar  aquelas
áreas que poden estar máis desatendidas na actualidade, e
por  tanto,  precisar  os  esforzos  que  se  van  adicar  á  súa
atención.
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Como podemos ordenar a información do
mapa de recursos?

Co  obxectivo  de  agrupar  a  información  do  mapa  de  recursos  e
sistematizala, podemos establecer unha proposta que se artella en
base  a  tres  apartados:  o  directorio  de  entidades,  o  directorio  de
recursos e actuacións e os recursos complementarios.

 Figura 11.  Estrutura do mapa de recursos

O  directorio  de  entidades consiste  nunha  listaxe  de  todas  as
entidades, de carácter público e privado, que poden ter relación coa
posta  en  marcha  de  actuacións  ou  iniciativas  no  marco  do
desenvolvemento  das  zonas  pesqueiras.  Esta  entidades  poden
formar parte dos GALP ou non. 
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Táboa 2.  Mapa de recursos: directorio de entidades

Sector Tipoloxía / Entidades

Pesqueiro*

Entidades asociativas do sector pesqueiro
• Asociacións ou federacións de confrarías de pescadores

• Confrarías de pescadores

• Agrupacións de mariscadoras/es

• Asociacións de redeiras

• Cooperativas do sector pesqueiro 

Social**
• Entidades veciñais, culturais, xuvenís,  de mulleres, ambientais, 

deportivas, museos,... e outras entidades

Económico

Organizacións profesionais representativas dos sectores 
produtor, transformador e comercializador de produtos da 
pesca.
• Organizacións de produtores pesqueiros

• Asociacións empresariais de carácter sectorial

Entidades asociativas do sector económico
• Cámaras de Comercio

• Asociacións empresariais de carácter territorial ou sectorial 
(hostalería, turismo,...)

• Cadeas empresariais

• Polígonos ou parques industriais

• Intercooperación industrial (clusters)

• Asociacións do ámbito do comercio (comerciantes, centros 
comerciais, cadeas comerciais,...)” 

• Centros de innovación empresarial e viveiros de empresa

• Organizacións sindicais

• Fundacións e outras organizacións

Público 

• Administracións públicas locais, autonómicas, estatais ou 
organismos dependentes destas (Autoridades portuarias,...)

• Portos de Galicia

• Organismos e entidades do ámbito pesqueiro (científicos, 
técnicos)

• Universidades e centros de investigación

• Axentes de desenvolvemento local e redes

• Axentes de fomento cooperativo (Rede Eusumo)

• Técnicos de cultura, emprego, turismo,... de ámbito local

• Asociacións e Grupos de desenvolvemento rural

* Cando falamos do sector  pesqueiro en xeral  estamos a referirnos tamén aos ámbitos do
marisqueo e acuicultura
** Cando  falamos  das  entidades  de  carácter  social,  temos  que  indicar  que  todas  poden
participar na elaboración do plan estratéxico, malia a que nalgúns casos non sexan nin socias
nin beneficiarias do programa de axudas. Todo o tecido social é partícipe, en maior ou menor
medida, do desenvolvemento  sostible do seu territorio.
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O  directorio de recursos e actuacións consiste nunha listaxe de
plans, programas, servizos, liñas de axuda,... que están relacionados
coas principais temáticas ou áreas de actuación. Cómpre indicar que
moitos  deses  recursos  (como os  plans  de  explotación)  non  teñen
unha  relación  directa  co  obxectivo  deste  eixe  do  FEMP, pero  si
debemos  ser  coñecedores  da  súa  existencia,  xa  que  van  a
condicionar  as  actividades  de  mellora  da  competitividade,
diversificación ou mellora da comercialización.

 Táboa 3.  Mapa de recursos: directorio de recursos e actuacións

Temáticas / áreas
de actuación

Recursos

Producións

pesqueiras

Plans e programas:
• Plans de explotación de recursos

• Permisos de marisqueo a pé ou a flote

• Estratexia galega de acuicultura. Plan director de acuicultura do litoral

Servizos:
• Servizos de recursos mariños, competitividade,...

• Servizos de apoio ao sector

Liñas de axudas:
• Complementarias FEMP

Oferta turística

Plans e programas:
• Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016

• Smart Turismo. Plan TIC de turismo

Servizos:
• Axencia Turismo de Galicia

Liñas de axudas:
• Subvención para festas de interese turístico

• Subvencións persoal oficinas de turismo

• Subvencións a axencias de turismo para a promoción de destinos

• Subvencións para reformas e instalacións en diferentes tipos de 
establecementos

• Subvencións para dotación de equipamentos a empresas de servizos 
turísticos

• Subvencións para o turismo a través de reformas de infraestruturas en 
establecementos
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Temáticas / áreas
de actuación

Recursos

Recursos 

patrimoniais e 

ambientais

Plans e programas:
• Plan territorial de contaminación mariña (Plan CAMGAL)

• Plan de ordenación do litoral e Directrices de ordenación do territorio

• Rede Natura

• Figuras de protección paisaxística

• Reservas e parques naturais

• Plan de artesanía de Galicia 

Servizos:
• Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

• Mapa de equipamentos culturais da Consello da Cultura de Galicia

Liñas de axudas:
• Axudas a proxectos colectivos de acondicionamento mariño e 

rexeneración

Elementos

transversais

Plans e programas:
• Estratexia de Inclusión Social

• Plan de dinamización demográfica 2013-2016

• VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes

• Programa de activación do emprego

• Plan de Emprego Xuvenil

Servizos:
• Servizos e oficinas de igualdade

• Orientadores laborais

• Oficinas municipais de información xuvenil

• Axentes de desenvolvemento local

Liñas de axudas:
• Axudas relacionadas cos ámbitos transversais, diferenciando as 

destinadas a entidades municipais principalmente e as destinadas a 
usuarios finais.
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A sistematización da información: a ficha de
recursos

Co  obxectivo  de  ordenar  a  información  relativa  aos  diferentes  recursos

existentes no territorio, para axudar na elaboración das estratexias, podemos

elaborar unha ficha que recolla toda a información útil sobre cada recurso e

que dea pé á súa ordenación e sistematización nunha base de datos.

Esta  ficha  pode  ser  cuberta  por  quen  elabore  a  estratexia,  obtendo  a

información de diferentes fontes, ou ben, pode ser autocumprimentada por

parte do conxunto de axentes que participen na elaboración da estratexia, ou

ben se lle solicite a súa colaboración.

No caso de ser remitida a terceiras persoas, é necesario que o modelo de

ficha se acompañe dunha carta ou correo dirixido á entidade ou persoa que

a cubra. Nesta misiva solicitarase a colaboración ao tempo que se explica en

que consiste o proceso que se está levando a cabo, e cal é o procedemento

para a súa cobertura. A continuación expoñemos un exemplo de carta que

podería ser remitida.
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Figura 12.  Modelo de carta para a solicitude de colaboración de fichas de
recursos

No caso de que a entidade á que lle remitamos a carta, non teña
coñecemento do que é un GALP, poderíamos acompañar esta con
algún material de divulgación, coma folletos, trípticos,... que axuden á
comprensión dos principais obxectivos que teñen os grupos e o papel
que desempeñan estes coma xestores de fondos europeos.

A  ficha  de  recursos  pode  recoller  toda  a  información  que  nós
consideremos  que  pode  ser  útil  para  o  proceso  que  estamos
executando. A modo de exemplo enumeramos algunhas das variables
que podería conter a mesma:
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Estimado señor / Estimada señora: 

O Grupo de Acción Local está a elaborar a Estratexia Local para os próximos 
4 anos, co obxectivo de orientar as iniciativas de desenvolvemento da zona 
costeira a través da diversificación do sector pesqueiro.

No desenvolvemento deste traballo de planificación, faise útil contar cun 
mapa dos actuais recursos nese ámbito: tanto aqueles especificamente 
destinados ao sector, como os recursos dirixidos ao conxunto da poboación 
do noso territorio.

Con este obxectivo enviámoslle un modelo de ficha, ideado para sintetizar a 
información básica de cada acción ou programa de interese para o grupo, que 
poida ser promovida dende a súa entidade. Solicitamos que nos envíe tantas 
fichas cubertas como accións diferenciadas poidan ser de interese para este 
mapa de recursos.

Indicámoslle a continuación o prazo de recepción de fichas, o enderezo postal 
e electrónico, así como un teléfono de contacto para resolver calquera dúbida.

Agradecendo de antemán a súa colaboración e subliñando a importancia que 
a mesma ten para o noso traballo, aproveitamos a oportunidade para enviarlle 
un cordial saúdo. 

Presidencia do Grupo



• Datos  de  identificación  da  entidade:  nome  da  entidade,
departamento, servizo,... correo electrónico, web e persoa de
contacto.

• Tipoloxía  de  entidade (institución  pública,  organización
privada, fundación, asociación,...)

• Breve  descrición  das  accións  que  desenvolve (servizos,
actividades ou programas que desenvolve).

• Tipoloxía  de  actuacións/servizos  que  realiza:  liñas  de
axudas, formación, asesoramento, ....

• Área  ou  ámbito  temático  de  actuación:  pesqueiro,
patrimonio, cultura, turismo, emprego, muller, mocidade, etc.

• Caracterización do  colectivo ou poboación destinataria  á
está dirixida a súa acción: entidades empresariais, sociais,
colectivos  sociais,  persoas  traballadoras,  desempregadas,
empadroadas, mulleres, mocidade, poboación en xeral, etc.

• Temporalización do  programa  ou  acción.  Vixencia  da
iniciativa no territorio.

• Necesidade e grao de  colaboración con outras entidades
para o desenvolvemento da acción.

• A acción ou programa supón unha mellora ou cambio no
desenvolvemento sostible da zona pesqueira.

• Grao  de  relación/dependencia coa  acción  para  que  a
estratexia teñan un maior desenvolvemento.

• Fase na que hai que ter en conta a acción: na elaboración
da estratexia ou/e no seu desenvolvemento.
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Figura 13.  Modelo de fichas de recursos para o directorio de entidades
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Características do documento “mapa de
recursos” e opcións de presentación en

diferentes formatos útiles

O mapa de recursos debe ser unha ferramenta áxil de manexar que
permita  unha  busca  rápida  dos  datos,  polo  que  se  estrutura  en
formatos  de  deseño  sintéticos,  con  información  concisa  e  fácil  de
visualizar. A información pode estar contida nunha base de datos que
permita  o  seu  acceso  rápido  e  personalizado  á  información  que
queremos obter.

En  moitos  casos  utilízase  un  modelo  de  ficha  con  cada  un  dos
programas ou actuacións, estruturado a través de áreas temáticas de
intervención. 

A súa  vez,  pode  conter,  por  separado,  o  directorio  cos  datos  de
contacto de cada unha das institucións ou entidades, ordenadas de
forma  lóxica,  por  exemplo,  diferenciando  entidades  do  sector
pesqueiro, públicas, sociais e económicas; e utilizando, en cada un
dos puntos, criterios de orde alfabética ou outros criterios útiles para a
busca de información. 

Se  queremos  optimizar  a  elaboración  do  mapa  de  recursos,  co
obxectivo  de  apoiar  o  proceso  de  elaboración  da  estratexia,
poderíamos ubicar os mesmos no contexto xeográfico,  mediante a
súa inclusión na cartografía do territorio. Así poderíamos localizar as
diferentes entidades,  colectivos sociais,...  e tamén xeoreferenciar  o
conxunto de elementos físicos coma recursos do patrimonio cultural,
ambiental, paisaxístico, turístico,...

Para a procura de recursos existen diferentes fontes de información.
Estas fontes poden ser de acceso público ou privado. Cómpre ter en
conta  que  cando  se  manexen  ficheiros  relativos  a  persoas  ou
organizacións,  debemos  ter  en  consideración  a  normativa  de
protección de datos de carácter persoal. Este tipo de información soe
ser máis sensible.

Existen  tamén  na  actualidade  páxinas  web,  que  proporcionan
información valiosa sobre recursos nos diferentes ámbitos territoriais. 
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Estas  fontes  proporcionan  información  que  nos  pode  axudar  en
relación ás temáticas que nos manexemos para a elaboración das
estratexias  (recursos  patrimoniais,  ambientais,  culturais,
equipamentos e infraestruturas locais, etc.).

Táboa 4. Recursos web para a procura de información

Existen  accesos  na  web  que poden axudar  á  localización  de  moitos  recursos
existentes no territorio. Moitas entidades como Ministerios, Xunta de Galicia, as
Deputacións, o Consello da Cultura, etc. que teñen enlaces web específicos onde
podemos  extraer  e  descargar  información  de  interese  sobre  os  recursos  do
territorio. Algúns exemplos destes enlaces son:

Servidor de mapas do SITGA
Enquisa de equipamentos e

infraestruturas locais da Deputación
de A Coruña

Mapas do SITGA EIEL Deputación A Coruña

Mapa de equipamentos culturais do
Consello da Cultura Servidor de mapas do CESGA

Mapas do consello da Cultura Mapas do Cesga

Catálogo monumental de España en
Google Earth

Mapas de galicia en Turgalicia
(turismo, camiños, espazos

naturais,...)

Catalogo monumental España Turgalicia
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http://mapas.xunta.es/portada
http://www.turgalicia.es/mapas-de-galicia
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/bases-de-datos/cmege.html
http://servergis.cesga.es/website/terragis/mundo.html
http://mapas.consellodacultura.org/icultura/
http://webeiel.dicoruna.es/gl/


A análise diagnóstica
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Introdución

O  diagnóstico  para  a  elaboración  da  estratexia  aborda  dúas
dimensións clave: a análise do entorno e a análise da organización. O
entorno é o principal elemento que condiciona o desenvolvemento da
estratexia  por  parte  da  organización.  Coñecelo  permitiralle  á
estratexia  cumprir  a  súa  misión,  respaldando  o  cumprimento  dos
obxectivos.

Figura 14. Dimensións que aborda o diagnóstico

Para  elaborar  unha  estratexia,  calquera  organización debe  ser
consciente do entorno que a rodea. Este componse dunha serie de
condicionantes  sociais,  políticos,  económicos,  tecnolóxicos,
culturais,... que lle afectan a ela mesma, e por tanto ás iniciativas que
tente  poñer  en  marcha.  É  por  isto,  que  deben  analizarse  estes
factores como elementos que marcarán o rumbo da estratexia,  ou
orientación que defina o GALP cara o futuro.

O entorno analízase revisando primeiro os elementos máis próximos
á organización (primarios) e despois os máis distantes (secundarios).
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Fontes primarias de información (estadísticas ou estudios
propios,  estudios  propios,  observación  directa  ou
participante,...)

Fontes  secundarias  de  información (as  producidas  por
terceiros:  bases  de  datos,  información  estatística,
documentos, estudios, publicacións,...).

Por  outra  banda,  a  organización ten  que  indagar  cales  son  as
principais debilidades, fortalezas, recursos ou capacidades coas que
conta  para  a  posta  en  marcha  da  estratexia.  Para  realizar  esta
análise,  temos  que  ver  cal  é  a  capacidade  da  organización  e  os
recursos cos que conta.

A continuación  exploraremos  as  diferentes  ferramentas  de  análise
coas que contamos para abordar o estudio destes dous mencionados
factores,  o  entorno  e  a  organización.  Esta  análise  é  o  que
identificaremos  coma  “diagnóstico”.  Temos  que  sinalar  tamén  que
para facer operativa a análise, convén que a estrutura de contidos se
oriente en base a unha serie de “áreas temáticas”.

Obxectivos do diagnóstico

O diagnóstico é a base sobre a que se construirá a estratexia de
desenvolvemento  do  territorio.  A  análise  das  características  do
territorio,  (demografía,  mercado  de  traballo,  situación  do  sector
pesqueiro,  tecido  empresarial,  equipamentos  e  infraestruturas
turísticas,  recursos  e  usos  do  patrimonio  natural  e  cultural,  ...)
ofreceranos unha visión panorámica do mesmo.

O diagnóstico debe involucrar tamén a visión que teñen os axentes
das zonas costeiras, sobre esas determinadas características.

O diagnóstico,  tendo coma base da metodoloxía  de DLCL10,  debe
incorporar  unha  dobre  dimensión:  a  dimensión  técnica  e  a
participativa.

10 DLCL: Diagnóstico local a cargo das comunidades  locais.
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• A  dimensión técnica fai  referencia a unha análise estática
onde  os  principais  referentes  son  o  conxunto  de fontes  de
información das que dispoñemos.

• A dimensión participativa é o conxunto de “opinión” que nos
ofrecen os axentes do territorio, de maneira directa, mediante
a  participación  nunha  serie  de  espazos,  pautados  por  un
esquema metodolóxico de traballo.

Cómpre ter en conta que a propia normativa11 determina cales son as
prioridades que deben atender os GALP, polo cal se converten tamén
na base que vai dar pé a realización do diagnóstico.

As estratexias de desenvolvemento local participativo atenderán aos
seguintes obxectivos, os cales determinan as variables de análise do
diagnóstico:

• Aumentar o valor, a capacidade de xerar emprego, a atracción
de  xente  nova,  e  a  promoción  da  innovación  no  sector  da
pesca e a acuicultura.

• Apoiar  á  diversificación  dentro  ou  fora  do  sector  da  pesca
comercial e o aprendizaxe permanente.

• Impulsar o aproveitamento do patrimonio medioambiental. 

• Fomentar o benestar social e o patrimonio cultural vinculado
ao sector pesqueiro.

• Reforzar  o  papel  das  comunidades  pesqueiras  no
desenvolvemento  local  e  da  gobernanza  dos  recursos
pesqueiros e actividades marítimas.

O seguinte esquema sinala a posición do diagnóstico no proceso de
elaboración da estratexia:

11 En concreto o FEMP a través do art 6.4 e o seu artigo 63.

61



Figura 15. Proceso de elaboración da estratexia

Retos que debe atender o diagnóstico

Cando  iniciamos  o  diagnóstico  debemos  facernos  unha  serie  de
preguntas,  relacionadas  coas  principais  problemáticas  das  zonas
costeiras e cos obxectivos que se formula o propio FEMP. 

A resposta a estas problemáticas daralle certo sentido á estratexia, a
través do seu plan de actuación. Para isto, a seguinte táboa contén
exemplos que nos poden servir de orientación.
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Diagnóstico Estratexia
Deseño de eixes, 
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 Táboa 5 . Cuestións a abordar no diagnóstico e posibles respostas

O desemprego

•Cal é  nivel xeral de desemprego?
•Que colectivos por idades e por xénero son os máis castigados?
•Que medidas se poden poñer en marcha, a corto e medio prazo, para reducir o desemprego 

xuvenil?

•Potenciar  inversións que melloren ou xeren o emprego (aproveitar o tecido empresarial existente)
•Apoiar actividades ligadas á renovación ou rehabilitación de infraestruturas e equipamentos 

locais, dende a óptica da mellora enerxética, ambiental, reciclaxe,...
•Apoiar novas formas de empresa, potenciando a economía social e as empresas sociais
•Priorizar o emprego de colectivos de difícil inserción laboral e da mocidade na transición estudios-

traballo
•Promover programas formativos para as poboacións vinculadas ao mar
•Apoiar iniciativas de carácter social e solidario

O consumo interno e a caída dos mercados

•Que medidas se poden adoptar para fomentar o consumo das producións locais artesanais?
•Que medidas se poden adoptar para que as empresas sexan máis competitivas?
•Que apoio precisan os emprendedores de negocios nos mercados locais?

•Apoiar  ás  empresas  existentes  para  que  poidan  optar  a  novos  mercados:  promoción,
comercialización, calidade e valor engadido das producións locais artesanais,  apoio en novas
tecnoloxías,

•Prestar apoio e asesoramento para a posta en marcha de novos proxectos de emprendemento
•Mobilizar á poboación para promover o desenvolvemento dos negocios e servizos locais
•Reforzar as cadeas de subministro e promover iniciativas de circuítos curtos de comercialización

O financiamento privado

•Existen alternativas de financiamento privadas (dentro ou fóra do territorio) que posibiliten a posta
en marcha de iniciativas ou a súa continuidade?

•Existen posibilidades reais de acceso ao financiamento?

•Aproveitar instrumentos financeiros existentes (sistemas de garantía recíproca, liñas especiais de 
crédito,..)

•Establecer procedementos de colaboración ou convenio con entidades financeiras
•Aproveitar formas de banca ética e solidaria
•Aproveitar posibilidades de financiamento de entidades locais ou formas alternativas (banca ética 

ou solidaria)
•Simplificar  a burocracia ligada ás peticións de financiamento ou ben facilitar esa labor a 

promotores
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 Táboa 5.  Cuestións a abordar no diagnóstico e posibles respostas
(continuación)

A pobreza e a exclusión social

•Está latente esta problemática nas zonas costeiras?
•Asume o sector do mar man de obra doutros sectores e como canaliza a mesma?
•Estes activos poderían promover iniciativas de emprendemento social?

•Apoiar iniciativas que fomenten a integración social, vinculadas ao sector do mar e ás 
poboacións das zonas costeiras

O cambio climático

•Os GALP son quen de integrar respostas a esta problemática no ámbito local?
•Procúranse iniciativas específicas neste eido?

•Incluír a sostibilidade coma un obxectivo horizontal nas estratexias, establecendo un sistema 
que permita cuantificar o seu efecto

•Apoiar iniciativas que contribúan a reducir ou paliar os efectos nocivos para o ambiente

Factores claves que diferencian un bo
diagnóstico

Hai unha serie de factores que se deben de ter en conta á hora de
deseñar un bo diagnóstico: 

Debe  de  ser  un  diagnóstico  explicativo dos  principais
factores que caracterizan a realidade social e económica na
que  operan  os  GALP.  Por  tanto,  debe  de  evitarse  a
acumulación  de  información  pouco  significativa  e  a  análise
exclusivamente descritiva. 

É preciso definir claramente os ámbitos sectoriais e as súas
principais  características.  A estrutura  en  ámbitos  sectoriais
permite mellorar a claridade e garantir unha maior coherencia
e sistematización do conxunto da análise.

A  análise  por  ámbitos  debe  de  ser  compensada e
equilibrada.  Cada  un  dos  ámbitos  debe  de  ter  entidade
suficiente para poder realizar unha análise individualizada.
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Debe  de  implicar  a  diferentes  axentes  e  actores
(beneficiarios  dos  fondos,  non  beneficiarios,  entidades
privadas  e  públicas,...).  Este  criterio  responde  ao  obxectivo
central do enfoque do Desenvolvemento Local Participativo e
debe de incorporarse transversalmente nas diferentes fases
do diagnóstico.

Utilizar unha linguaxe rigorosa, clara e comprensible, para
garantir unha maior accesibilidade a todo tipo de públicos.

Seguir  un  criterio  coherente  na  análise  da  información,
evitar os prexuízos na análise dos datos.  

Empregar  información  o  máis  actualizada  posible.  O
diagnóstico ten que reflectir as tendencias e o momento actual
no que se atopa o  territorio  e,  deste  xeito,  garantir  que as
medidas deseñadas en función do diagnóstico respondan ás
necesidades actuais.

Ámbitos de análise do  diagnóstico

Os tres principais ámbitos de análise, que reforzan a estratexia e dan
cohesión á zona costeira son o territorio, a identidade e a economía.
Son a base sobre a que realizar o diagnóstico.

 Figura 16. Elementos de referencia 

65

4

5

6

7

ECONOMÍA

IDENTIDADE

TERRITORIO



Por tanto, para definir o alcance do diagnóstico en canto ao territorio,
temos que ter  presente  que este  ten que gardar  unha  coherencia
física ou xeográfica (continuidade territorial). Neste sentido cómpre ter
en conta os factores físicos que dan coherencia aos territorios (un
exemplo son as rías)  e a descontinuidade que poden supoñer por
exemplo  as  áreas  urbanas  (dependencia  do  entorno  das  áreas
metropolitanas). Tamén factores como a demografía (a poboación, os
efectos migratorios das zonas,...).

Táboa 6.  Exemplos de cuestións a formularse en canto á definición do
territorio

1. O territorio distínguese con claridade? 

• Existen divisións físicas ou administrativas do territorio?
• Están conectadas por infraestruturas ou servizos?
• Existen unha gravitación ou dependencia duns núcleos urbanos co resto de 

zonas?
• Existen movementos naturais das poboacións?

A delimitación da zona costeira, e por tanto do ámbito do diagnóstico,
terá  tamén  en  conta  a  identidade,  a  cal  se  ve  reforzada  por
elementos de carácter social, cultural, antropolóxico,... A identidade é
algo  que  subxace  ás  poboacións  locais  e  a  súa  análise  pode
anticiparnos ou darnos a clave do seu comportamento,  á hora  de
fomentar a participación das persoas e as entidades, no deseño das
estratexias.  Este  factor  está  conectado  directamente  cos  recursos
patrimoniais.

Táboa 7.  Exemplos de cuestións a formularse en canto á identidade do
territorio

1. Que elementos definen a identidade do territorio? 

• Hai elementos visibles (paisaxe, producións locais, cultura,...) que a definen?
• Son elementos non visibles (comportamento, forma de ser, estilo de vida,...?

2. A identidade está definida por uns límites territoriais?

• Sabemos diferenciar unha zona doutra, onde están os límites?

3. Existen elementos que definan a identidade?

• Existen símbolos, costumes,...?
• Existe un tecido de axentes culturais que definan a identidade?
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O último elemento de referencia é o relacionado co desenvolvemento
das  actividades económicas.  Hai  que ver  a orientación produtiva
das zonas (pesqueira, agrícola, servizos,...). No ámbito pesqueiro ver
a tipoloxía de actividades que desenvolven, os recursos que explotan,
etc. No ámbito do turismo ver se existen estratexias conxuntas para a
explotación  dos  recursos  na  zona,...  Tamén  as  características  do
mercado laboral poden axudarnos a darlle cohesión ás zonas.

Táboa 8.  Exemplos de cuestións a formularse en canto á economía do
territorio

1. Que actividades económicas son as máis importantes na zona? 

•Cales son os principais sectores ou subsectores de actividade económica e que 
importancia teñen na xeración de emprego?

•Cal é a orientación produtiva das zonas dende o sector primario, secundario, 
servizos?

•A problemática do desemprego é latente, afecta a algún sector en concreto? 

2. Están aproveitadas as posibilidades de desenvolvemento da zona?

•Existen actividades que tentasen poñer valor as producións locais dende un punto
de vista diferente?

•Existen accións de cooperación entre o tecido produtivo, co obxectivo de 
incrementar o valor engadido das producións locais, acceder ao mercado,...?

•Hai capacidade económica para a posta en marcha de iniciativas?

3. As actividades económicas oriéntanse cara o desenvolvemento 
sostible?

• As actividades económicas nos diferentes ámbitos (pesqueiro, turístico,...) teñen
unha clara orientación cara a sostibilidade (dos recursos locais, entorno,...)?

• Pode haber posibilidades de desenvolver iniciativas que poidan afecta a esa 
sostibilidade?

4. Existen estratexias definidas para promover o emprego a nivel local?

• Dende o GALP houbo unha orientación expresa cara o fomento do emprego?
• Existen outros axentes locais que teñan unha orientación definida nesta liña?
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Fases do diagnóstico

A realización do diagnóstico segue un proceso lóxico de intervención
que  se  inicia  coa  delimitación  dos  ámbitos  de  análise  e  o
establecemento dunha serie de indicadores, ou variables sobre a que
se vai a orientar o traballo posterior.

O seguinte  paso  é  a  selección  das  técnicas,  nas  que  temos  que
subliñar  a  importancia  que  ten  a  complementariedade  entre  as
mesmas  (cuantitativas,  cualitativas,  participativas),  sobre  todo  se
estamos tentando definir unha estratexia dende a óptica participativa.
Isto é o que coñecemos coma triangulación metodolóxica.

O  diagnóstico  iníciase  coa  análise  de  información  de  carácter
documental (análise de gabinete) e posteriormente desenvólvese o
traballo con metodoloxías participativas, sendo apoiado este traballo
coa  información  obtida  anteriormente.  Podemos  dicir  que  hai
complementariedade de técnicas e incluso ás veces simultaneidade,
xa  que  non  son  compartimentos  estancos,  isto  é,  a  información
retroaliméntase nas dúas dimensións.

O último paso na elaboración  do  diagnóstico  é  a  presentación da
información, para o cal podemos empregar tamén diferentes técnicas
de análise que sintetizan a información, como por exemplo o DAFO. 

Cómpre  ter  presente  que  convén  estruturar  a  información  que
presentemos en función dos ámbitos  de análise  ou agregación de
temáticas,  que previamente definimos,  no inicio do proceso.  Deste
xeito podemos ver os resultados máis claros en cada ámbito, dando
pé á posterior delimitación de áreas do Plan de Acción da estratexia.
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Figura 17. Esquemas de fases do diagnóstico

A continuación iremos analizando cada unha das fases do proceso de
elaboración do diagnóstico, facéndoo con maior profundidade.

Delimitación dos ámbitos do diagnóstico

O diagnóstico  debe  de  ser  funcional  e  útil  para  a  elaboración  da
estratexia.  No  apartado  anterior  introducíamos  que  os  principais
ámbitos de análise do diagnóstico eran o territorio, a identidade e a
economía. Agora entraremos un pouco máis en detalle para aclarar
algúns aspectos dos mesmos.
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Territorio

O ámbito territorial que temos que ter en conta é a zona de influenza
que se toma como referencia á hora de presentar a candidatura a
GALP.  Está  constituído  polos  municipios  costeiros,  mantendo  un
criterio de continuidade territorial dende o punto de vista xeográfico.

O ámbito administrativo municipal é o máis empregado nas diferentes
fontes  estatísticas  á  hora  de  fornecer  información.  Tamén  é
interesante saber que portos e entidades asociativas do sector están
incluídos neste territorio para poder obter información relevante sobre
recursos e equipamentos pesqueiros e marítimos.

O  territorio  lévanos  parello  ao  criterio  poboacional,  que  segundo
establece a normativa, mantén con carácter xeral unhas limitacións
por debaixo e por arriba (10.000 a 150.000 habitantes).

Tempo

A información  de  carácter  estatístico  debe  de  ser  o  máis  actual
posible, sendo a referencia idónea o último ano rematado antes do
comezo da análise.

Nas series temporais convén empregar períodos comprendidos entre
os  cinco  ou  dez  anos  o  que  nos  permitirá  definir  tendencias  no
comportamento de indicadores e variables.

Existen datos de importante relevancia,  que deben obterse o máis
recentes  posibles  xa  que  poden  obedecer  a  criterios  de
estacionalidade. Un claro exemplo disto é o impacto do emprego no
turismo na época estival, sobre todo nas zonas costeiras. Este tipo de
estatísticas poden obterse mensual ou trimestralmente.

Ámbitos sectoriais

Os ámbitos sectoriais son os campos nos que se vai segmentar o
diagnóstico. Esta división debe ser o resultado criterios establecidos
por analistas que participen no diagnóstico, pero en todo caso deben
de ofrecer información sobre ás áreas lóxicas sobre as que se debe
de fundamentar a futura estratexia.
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A  título  de  exemplo,  os  ámbitos  poden  asociar  os  diferentes
elementos de análise:

1. Territorio. Caracterización das unidades territoriais e marítimas da
zona costeira. Sistemas e vías de comunicación.

2.  Demografía.  Poboación  e  distribución territorial.  Caracterización
segundo  variables  sociodemográficas.  Avaliación  da  evolución  dos
factores asociados a xénero e idade.

3. Mercado laboral. Evolución e tipoloxía da contratación. Poboación
laboral  activa  e  desempregada.  Caracterización  da  contratación
segundo sector de actividade e territorios.

4.  Estrutura económica e empresarial. Tipos e caracterización de
actividades  económicas.  Evolución  e  caracterización  do  tecido
empresarial.

5.  Sector pesqueiro (pesca, marisqueo e acuicultura.  Número e
caracterización das flotas, portos, e artes empregadas. Evolución do
emprego xerado.  Caracterización do sector e produción. Tipoloxía de
produtos  comercializados.  Canles  de  distribución.  Investimentos  e
iniciativas en innovación.

6. Sector turístico. Caracterización e distribución dos aloxamentos e
prazas.  Caracterización  do  sector  da  restauración  e  hostalería.
Numero, motivacións e tipoloxía do desprazamento. Caracterización
da estadía e comportamento dos viaxeiros e turistas.

7.  Patrimonio  medioambiental  e  cultural.  Catálogo  e
caracterización  dos  recursos  naturais  e  relacionados  co
medioambiente.  Catálogo  e  caracterización  dos  bens  e  recursos
culturais.

8.  Programas  e  actuacións  públicas  e  privadas.  Compilación  e
análise  das  principais  medidas  e  liñas  de  actuación,  públicas  e
privadas, que teñen impacto no territorio nos diferentes ámbitos.
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Delimitación dos indicadores

Os indicadores son unidades de información que ofrecen algunha das
características dos diferentes ámbitos sectoriais que temos delimitado
no  diagnóstico.  Os  indicadores  fan  referencia  tanto  á  intensidade
como á explicación dunha característica concreta nun determinado
sector. Neste sentido podemos diferenciar entre:

• Enfoque cuantitativo. Define características dun elemento de
xeito numérico. Por exemplo: número de persoas contratadas
no sector da pesca.

• Enfoque cualitativo.  Recolle  as percepcións,  valoracións  e
interpretacións  e  non é  reducible  a  números.  Por  exemplo:
valoración  dos  incentivos  para  aumentar  a  contratación
feminina no sector da pesca.

Os  dous  tipos  de  enfoques  son  complementarios  e  serven  para
analizar  diferentes  dimensións  do  diagnóstico.  No  transcurso  do
diagnóstico  débese  de  atender  a  ambos  enfoques,  empregando
técnicas de carácter cuantitativo para alcanzar o primeiro enfoque, e
técnicas  cualitativas  para  alcanzar  o  segundo.  Tamén a  través  da
dimensión participativa podemos obter valoracións e xuízos analíticos
sobre  a  información,  polo  que  dependendo  do  proceso,  pode
funcionar como unha vía substitutiva e/ou complementaria.

Figura 18. Dimensión técnica da investigación
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A  definición  inicial  dos  indicadores  pode  ser  máis  ou  menos
específica,  dependendo  do  coñecemento  previo  das  fontes  de
información  que  teña  o  equipo  técnico  encargado  de  realizar  o
diagnóstico.  En  todo  caso  convén  definir  previamente  o  que
queremos  saber  sobre  os  diferentes  sectores  e  ámbitos,  para
posteriormente seleccionar as fontes e as técnicas axeitadas.

A  modo  de  exemplo,  imos  propoñer  algúns  indicadores  para  os
diferentes ámbitos sectoriais

Cadro 9. Exemplo de indicadores de análise no diagnóstico

 

73

Demografía

Poboación por concello (vab. xénero, idade)
Poboación estranxeira residente.
Índice de recambio da poboación activa
Crecemento vexetativo
Índices de envellecemento
Índices de dependencia global, xuvenil e senil
Emigración. Tipoloxía.
Poboación estimada a medio e longo prazo.
Nº de vivendas e tipoloxía.

Patrimonio ambiental, cultural

Descrición da fauna, flora e vexetación.
Nº e descrición dos espazos naturais protexidos
Descrición dos espazos marítimos
Nº e descrición de bens culturais
Nº e descrición de recursos culturais

Territorio

Número de comarcas
Número de concellos
Zonas marítimas
Vías de comunicación terrestres e marítimas

Sector turístico

Nº de aloxamentos segundo tipoloxía, concello 
Nº de visitantes segundo procedencia, perfil 
sociodemográfico e motivacións
Nº de pernotacións e tipoloxía
Gasto medio dos viaxeiros
Nº e descrición dos recursos públicos e privados
Poboación ocupada no sector Estrutura ec. e empresarial

Renta dos fogares
Produto interior bruto
Distribución da produción por sectores. 
Índices industrial, comercial, restauración, turístico 
e de actividades económicas
Superficie e explotacións no sector primario
Nº de empresas por sector, tipoloxía e asalariados
Nº traballadores autónomos por sector económico

Mercado laboral

Poboación activa, ocupada e desempregada
Taxa de paro rexistrado
Persoas contratadas segundo xénero, idade, sector 
de actividade, tipoloxía da contratación e ocupación
Indicadores de mobilidade
Taxa de contratación indefinida 
Taxa de rotación de contratos
Persoas demandantes de emprego segundo 
xénero, idade e sector

Sector pesqueiro
Nº de portos e tipoloxía
Nº de embarcacións e tipoloxía
Volume de capturas segundo tipoloxía, arte ou 
embarcación
Volume de venta e prezos segundo lonxas
Volume de produción e venta de produtos 
conxelados segundo tipo de produto
Volume de produción e venta na acuicultura 
segundo tipo de produto
Volume de produción da industria conserveira
Poboación ocupada no sector segundo xénero, 
idade, tipoloxía de contrato.



Para  os  apartados  destinados  a  avaliar  as  accións  públicas  e
privadas  realizados  no  ámbito  do  mercado  de  traballo,  sector
pesqueiro, turístico e patrimonial, realizarase en primeiro lugar unha
descrición dos plans e accións. Posteriormente, pódese realizar unha
avaliación técnica, tomando como referencia posibles indicadores de
impacto, e/ou unha avaliación de carácter cualitativo, contando con
expertos e axentes nesta valoración. 

Selección das técnicas

As técnicas son o conxunto de procedementos para a obtención de
información para o diagnóstico.  As técnicas permítennos atender a
diferentes  obxectivos  e  enfoques  da  realidade.  En  función  das
perspectivas  que  adopten  pódese  diferenciar  entre  técnicas
cuantitativas  e  cualitativas.  No  seguinte  cadro  expóñense  as
diferenzas entre elas:

Cadro 10. Comparativa entre técnicas cuantitativas e cualitativas

Cuantitativas Cualitativas

Perspectiva
Permiten describir unha realidade 
concreta. 

Permiten analizar e interpretar 
unha realidade concreta.

Finalidade
Indicadas para estimar 
numericamente determinadas 
características e fenómenos.

Indicadas para extraer ideas, 
valoracións e mensaxes sobre 
unha realidade concreta.

Tipo de 
preguntas

Cantas persoas están en 
situación de desemprego?
Que tipo de equipamentos 
turísticos hai no territorio?
Cal foi a evolución das capturas 
nos últimos anos?
Cales son os recursos 
patrimoniais no eido da cultura?
Que poboación ten a zona sobre 
a que se asenta a estratexia?

Cales son as necesidades da 
poboación desempregada?
Cales son os principais problemas
do sector turístico para a súa 
diversificación?
Como avalía a xente do mar a 
evolución do sector pesqueiro nos
últimos anos?
Como se pode xerar máis valor 
no aproveitamento dos recursos 
patrimoniais?

Exemplos 
de técnicas

Análise fontes estatísticas.
Enquisa

Entrevistas 
Método Delphi
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Estas técnicas deben de ser complementadas cunha estratexia de
participación  que  permita  incorporar  aos  axentes  e  persoas
destinatarias no diagnóstico, a través de técnicas participativas como
as mesas de traballo ou os foros de participación.

Desta maneira recóllense en maior medida as necesidades percibidas
polos axentes e actores significativos da zona, garantindo unha maior
identificación coas conclusións que se poidan obter do diagnóstico, o
que en última instancia mellora a súa utilidade para a definición da
estratexia.

Na  selección  das  técnicas  hai  que  ter  en  conta  os  seguintes
elementos:

• Información dispoñible a partir dunha análise documental
previa.  No  caso  de contar  con  pouca  información  para  un
determinado sector ou ámbito do diagnóstico, podemos botar
man de técnicas como a enquisa, o Delphi ou as entrevistas.
No  caso  contrario,  pode  que  a  información  estatística  e
documental dispoñible poida ser suficiente para a elaboración
dunha  parte  do  diagnóstico  se  así  o  consideran  o  equipo
técnico  e  as  persoas  que  conforman  os  espazos  de
participación. 

• Capacidades  e  dispoñibilidade  do  equipo  técnico.  Os
requirimentos  técnicos  para  realizar  unha  enquisa  ou  unha
técnica Delphi  son maiores que os necesarios para realizar
entrevistas ou unha análise de fontes secundarias.

• Recursos e tempos dispoñibles. As entrevistas e a análise
documental  e  estatística  teñen  un  maior  investimento  en
tempo e recursos que a técnica Delphi ou a enquisa.

• Grao de participación dos axentes e actores significativos
no  proceso.  O  uso  de  técnicas  cualitativas  como  as
entrevistas  ou  a  técnica  Delphi  poden  complementar  o
proceso de participación, sobre todo cando hai unha escasa
participación  e  dinamización  dos  axentes  e  poboación  en
xeral. 

• Nivel  de  complementariedade.  Na  combinación  entre  as
diferentes técnicas hai que evitar a xeración de información
redundante. Por este motivo, debemos valorar previamente a
información que nos vai a proporcionar a aplicación de cada
técnica.
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A continuación imos expor as principais características de cada unha
das técnicas:

1. Análise de fontes estatísticas.

Aínda que non é unha técnica en sentido estrito, para realizar unha
análise  útil  deste  tipo  de  información  convén  seguir  os  seguintes
pasos:

• Delimitación  das  fontes.  A  información  normalmente  é
fornecida por institutos estatísticos públicos como o Instituto
Galego  de  Estatística  (IGE)  ou  o  Instituto  Nacional  de
Estadística  (INE),  aínda  que  diferentes  departamentos  e
organismos  da  administración  autonómica  e  estatal  tamén
contan  con  información  relevante.  O  acceso  é  público
normalmente, se ben para obter determinadas consultas das
súas  fontes  de  datos  hai  que  facer  unha  solicitude  formal.
Tamén  hai  organismos  de  natureza  privada  que  poden
proporcionar información válida sobre o territorio. 

• Sistematización e análise. A información debe de ser ordenada
en diferentes matrices en función da súa natureza. Na análise
dos  datos  pódense  empregar  diferentes  indicadores  como
porcentaxes,  medias  e  índices,  e  presentalos  en  forma  de
gráficos e táboas.

2. Enquisa.

Consiste en realizar unha serie de preguntas estruturadas en formato
de cuestionario a unha mostra representativa da poboación ou sector
que se queira estudar. A enquisa sigue os seguintes pasos:

• Definición  de  mostra.  En  función  de  regras  de  estatística
inferencial  débese  determinar  que  tamaño  de  mostra  é
necesario para obter datos representativos dunha poboación,
tendo  en  conta  que  esta  última  poden  ser  empresas,
traballadores ou poboación en xeral. Ademais determinarase
que sistema é mellor para obter a información, podendo ser a
través de enquisa presencial a domicilio, telefónica ou por vía
electrónica.
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• Definición do cuestionario.  Nel  recóllense os indicadores ou
unidades de información que se obterán a través da enquisa.

• Traballo de campo. É o proceso no cal o persoal entrevistador
realiza as entrevistas á mostra de persoas seleccionada. Debe
de estar supervisado por persoal técnico especializado para
garantir que a obtención da información se fai coas garantías
suficientes para garantir a validez dos datos.

• Análise de información. Unha vez que se obtén a información
grávase nun soporte informático, co obxectivo de proceder ao
seu  tratamento  estatístico.  A  presentación  da  información
pódese facer acompañada de gráficos e táboas.

3. Entrevistas.

Nas  entrevistas  unha  persoa  técnica  solicita  información  doutra
persoa  a  través  dun  encontro  persoal.  A entrevistadora  levará  un
guión para orientar a entrevista, se ben debe de ser o suficientemente
flexible  para  adaptar  a  mesma ás  posibilidades  e  capacidades  da
persoa entrevistada.

O guión da entrevista estará máis orientado se o que pretendemos é
obter  unha  información  determinada.  No  caso  de  que  queiramos
aproveitar a entrevista para incorporar a novas persoas ao proceso
de participación debéramos elaborar un guión máis aberto.

A entrevista pode ser realizada de xeito individual ou grupais, onde
hai varias persoas entrevistadas ao mesmo tempo.

A entrevista debe de ser gravada en soporte dixital. Débese de facer
unha transcrición literal ou sintética do contido para a súa posterior
análise, dependendo do nivel de análise de información.

4. Técnica Delphi.

Permite obter conclusións operativas a partir das achegas dun grupo
de  expertos  ou  actores  significativos  dunha  determinada  zona.  É
unha  técnica  que  parte  dun  enfoque  cualitativo  pero  que  permite
xerarquizar  as  conclusións  e  opinións  dos  participantes.  Os  seus
pasos son os seguintes:
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• Selección dos participantes. Pódese optar por circunscribir a
análise  a  un  sector  concreto  (por  exemplo  o  pesqueiro)  e
seleccionar  as  persoas  que  contan  con  maior  grao  de
responsabilidade e/ou coñecemento neste sector, ou escoller
a persoas de sectores diferentes para obter unha perspectiva
de conxunto.

• Elaboración dun primeiro cuestionario e envío. Elabórase un
cuestionario aberto no que se recollerán preguntas sobre as
percepcións,  análise  e  valoración  sobre  determinados
aspectos que se queiran analizar dun ou varios sectores.

• Análise e elaboración dun segundo cuestionario. A partir das
respostas facilitadas no anterior cuestionario débese elaborar
un  segundo  cuestionario  pechado  que  permita  saber  que
percepcións e análises son máis compartidas polas persoas
participantes no anterior.

• Análise final de resultados. Recolleranse os resultados obtidos
do segundo cuestionario.

O equipo técnico  pode combinar  as técnicas  en función das súas
posibilidades  e  necesidades.  A modo  de  exemplo  póñense  dous
esquemas:

Figura 19. Esquema para a elaboración do diagnóstico (I)
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Este esquema inicial opta por un modelo simple á hora de facer o
diagnóstico.

 Os pasos a seguir son os seguintes:

1.  Análise  documental  previo.  Consulta  do  material  normativo,
estudos  sobre  a  zona,  programas  e  actuacións  e  outro  material
documental  relacionado.  A partir  desta análise,  seleccionaranse as
fontes estatísticas a consultar e as entrevistas a realizar.

2.  Entrevistas.  Convén  realizar  un  contraste  previo  dalgunhas
cuestións con axentes e actores significativos dos sectores da pesca,
social, económico e público para ver a súa opinión sobre elementos
clave, que se deben de ter en conta no diagnóstico. As entrevistas
tamén poden servir  para incorporar novos actores aos espazos de
participación e recoller novas fontes de información.

3. Análise de fontes estatísticas. A través do uso da información de
rexistros,  censos  e  enquisas,  pódense  ir  analizando  diferentes
indicadores para o diagnóstico final.

4. Espazos de participación. Nun capítulo posterior exporase como se
deben  de  estruturar  estes  espazos,  tanto  na  elaboración  do
diagnóstico como na construción da estratexia. En todo caso sinalar,
que  a  súa  incorporación  no  diagnóstico  débese  de  realizar,  como
mínimo,  en dous momentos:  no  primeiro  contribuirán  na definición
dos  obxectivos  do  diagnóstico,  e,  nun  segundo,  participar  na
elaboración das conclusións do diagnóstico.

Figura 20. Esquema para a elaboración do diagnóstico (II)
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No esquema segundo empréganse máis técnicas que a análise de
fontes estatísticas e as entrevistas, debido a que  a información que
achegan é insuficiente para elaborar un diagnóstico. Por iso, o equipo
técnico pode optar por realizar unha enquisa ou un Delphi, ou ambas
técnicas,  o  cal  permite  realizar  un  diagnóstico  máis  completo,  ou
incorporación visión diferentes ao proceso.

Dado o custe que ten a realización simultánea dunha enquisa e un
panel  Delphi,  considérase  máis  axeitado  elixir  só  unha  das  dúas
técnicas como técnica complementaria. 

Fase de desenvolvemento

Hai unha serie de recomendacións para mellorar  os resultados do
diagnóstico:

• Cómpre facer un seguimento das actividades do diagnóstico,
independentemente de se é realizado por persoal propio ou
externo, para garantir a consecución do seu obxectivo.

• Se o  diagnóstico  é  realizado  por  persoal  externo,  debe  de
haber un interlocutor técnico por parte do GALP para resolver
dúbidas ou problemas que poidan xurdir.

• Resulta conveniente programar as actividades do diagnóstico
a  través  dun  cronograma.  Así,  podemos  identificar  os
principais fitos do diagnóstico, e reorientar as desviacións de
tempo que se puideran producir durante o seu transcurso.

• Ademais dos resultados intermedios,  convén levar un diario
sobre  os  principais  feitos  que  se  produciron  durante  a
aplicación  das  diferentes  técnicas,  co  obxecto  de  reflectilo
posteriormente na metodoloxía.

• As técnicas deben de ser aplicadas con rigor e solvencia en
función dos seus requirimentos metodolóxicos, se ben deben
de adaptarse ás diferentes incidencias que se poden producir
na  súa  aplicación.  As  variacións  sobre  o  deseño  inicial
deberían de estar documentadas no diagnóstico final.
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Hai unha serie de material documental e normativo que convén ter en
conta á hora de mellorar o diagnóstico de cada unha das zonas. A
maiores habería que considerar estudos monográficos e publicacións
sobre  a  realidade  social  e  económica  da  zona  que  estean
relacionados cos ámbitos do estudo. 

Co obxecto de facilitar o acceso a información estatística necesaria
para  realizar  o  diagnóstico,  vanse  enunciar  a  modo  de  exemplo
diferentes  fontes  de  información  estatística  dispoñibles  segundo
ámbitos sectoriais.

Cadro 11. Exemplo de fontes de información por sectores
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Laboral

Datos de altas e afilacións. Tesourería Xeral da Seguridade Social. www.seg-social.es
Indicadores mercado laboral. Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e Benestar. 
emprego.xunta.es/cualificacions/10sibila_gl.html

Económico

Directorio de empresas e unidades locais. IGE. www.ige.eu
Rexistro de sociedades laborais. Rexistro de cooperativas. Consellería de Traballo e Benestar. 
www.ige.eu
Directorios de empresas Ardan. Consorcio Zona Franca de Vigo. 
Directorio de empresas. Camaras de Comercio. 

Pesqueiro

Rexistro de buques pesqueiros. Consellería do Medio Rural e do Mar. www.pescadegalicia.com
Estatísticas de pesca fresca e marisqueo. Consellería de Medio Rural e do Mar. 
www.pescadegalicia.com
Anuarios de pesca de Galicia. Consellería de Medio Rural e do Mar.

Demográfico

Padrón Municipal de habitantes. Censo de poboación e vivendas. Estatística de variacións residenciais. 
Proxeccións de poboación a curto prazo 2014-2029. Instituto Galego de Estatística. www.ige.eu

Turismo

Enquisa de ocupación hoteleira. Enquisa de ocupación en cámpings. Enquisa de ocupación en 
apartamentos turísticos. Enquisa de ocupación en aloxamentos de turismo rural. Instituto Galego de 
Estatística. www.ige.eu
Directorio de empresas e establecementos turísticos. Turgalicia. www.turgalicia.es

Ambiental e cultural

Rede galega de espazos protexidos. Rede natura 2000. Áreas protexidas de ámbito internacional. 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. www.cmati.xunta.es/tema/c/Conservacion
Mapa de equipamentos culturais de Galicia. Consello da Cultura Galega. 
http://mapas.consellodacultura.org/icultura/

http://www.ige.eu/
http://www.turgalicia.es/
http://www.cmati.xunta.es/tema/c/Conservacion
http://mapas.consellodacultura.org/icultura/


Análise e presentación da información

Para realizar  a análise  da información convén seguir  as seguintes
recomendacións:

• Identificar as fontes de información. Tanto se realizamos un
análise de datos estatísticos, como unha enquisa, entrevistas
ou  un  panel  Delphi,  convén  sempre  identificar  de  onde  se
obtén esa información para garantir o rigor da análise.

• Ficha  técnica  ou  metodoloxía.  No  caso  de  realizar  unha
enquisa, entrevistas ou Delphi, convén sinalar os criterios de
selección das persoas entrevistadas, o procedemento seguido
na  obtención  da  información,  así  como  as  persoas
responsables da súa realización.

• Combinar  formas  gráficas  con  texto.  Na  realización  de
análise  é  conveniente  sintetizar  a  información  a  través  de
táboas  ou  gráficos,  sobre  todo  se  realizamos  a  análise
estatística  de  fontes  secundarias  ou  dunha  enquisa,  e
acompañalas dos seus correspondentes comentarios.

• A estrutura do diagnóstico debe de ordenarse en función
dos  campos  ou  ámbitos  sectoriais  previamente
identificados,  co obxecto de axudar á toma de decisións á
hora de realizar a estratexia.

• Nos casos de que exista un diagnóstico previo sobre a
situación da zona territorial  é conveniente realizar unha
comparación co diagnóstico actual. Deste xeito, podemos
ver  os  factores  e  elementos  que  teñen  unha  certa
continuidade  ou  estabilidade,  e  cales  están  en  proceso  de
cambio.

• A información obtida por diferentes técnicas débese de
combinar  en  función  dos  ámbitos  sectoriais
seleccionados.  Se  a  información  procedente  de  diferentes
técnicas  é  redundante  pódese suprimir  a  que se considere
menos  relevante,  no  caso  de  que  a  información  fose
contraditoria  deixarase  constancia  desta  circunstancia  no
diagnóstico.
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• En cada un dos apartados en que se divide o diagnóstico debe
de  destacarse a información máis importante a xuízo do
equipo  técnico,  co  obxectivo  de  mellorar  o  proceso  de
obtención das conclusións para o conxunto do diagnóstico.

A  forma de presentar as conclusións do diagnóstico é unha cuestión
clave á hora de conseguir unha boa estratexia para a zona territorial.

Análise DAFO

A análise DAFO esclarece a forma de ver a organización e a súa
relación  co  entorno.  A  mesma  permítenos  avaliar  unha  situación
actual  e  definir  a  estratexia  pola  que  debemos  optar.  Primeiro
revisamos  as  variables  sobre  as  que  pivota  a  organización  e  o
entorno, e a partir das mesmas establecemos as estratexias que a
organización terá que implementar.

Cadro 12. Esquema de DAFO

Figura 35. Exemplo de fontes de información por sectores
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A análise DAFO é unha forma recomendable para a presentación das
conclusións, por varias razóns:

• Permite definir os factores clave dunha determinada realidade
territorial de maneira clara e comprensible.

• Os parámetros sobre os que se estrutura a análise son útiles á
hora de deseñar propostas concretas de actuación.

• O seu uso está estendido na elaboración de diagnósticos e na
planificación estratéxica. De feito, é un estándar comunmente
aceptado entre as organización e institucións de nivel nacional
e internacional. 

A  análise  DAFO  componse  de  catro  campos  de  valoración.  É
recomendable realizar a recollida das ideas a través dos grupos de
participación, por canto desde a diversidade de opinións pódese xerar
unha maior riqueza analítica. A análise DAFO pódese elaborar para
cada  un  dos  ámbitos  sectoriais  sinalados,  se  ben  é  conveniente
efectuar unha análise global de todos os ámbitos para conseguir unha
estratexia global.

O ordenamento da matriz responde aos seguintes criterios:

• Vertical. A primeira columna da conta da situación interna na
que se atopa o territorio ou a organización para desenvolver a
estratexia,  en  tanto  que  a  segunda  columna  da  conta  de
elementos  externos  á  organización  ou  territorio,  pero  que
condicionan a súa actuación.

• Horizontalmente. A primeira fila identifica elementos negativos
que  hai  que  ter  en  conta  á  hora  de  elaborar  a  estratexia,
mentres que a segunda sinalará os elementos positivos. 

Con toda esta información,  pódense establecer  prioridades e,  polo
tanto, definir máis claramente os obxectivos e as liñas de actuación
que debe de conter a estratexia.

Cómpre  indicar  tamén  que  existen  técnicas  complementarias  ao
DAFO, como poden ser a “árbore de problemas” ou a “análise PEST”,
que nos axudarán na realización do diagnóstico.
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Marco estratéxico de
actuación: plan de

acción
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Introdución 

O deseño dun plan estratéxico caracterízase pola definición dunha
serie de agregados de información que están vinculados entre si, que
manteñen  unha  xerarquía  e  certa  coherencia  entre  eles.  Estes
agregados son os obxectivos estratéxicos, os ebxectivos específicos,
as  liñas  de  actuación  e  as  medidas.  Este  conxunto  de  factores
responden a unha das grandes áreas de elaboración da estratexia, o
plan de acción.

Figura 21.  Estrutura de contidos o Plan

Análise do entorno Onde actuamos

Análise do GALP Como somos?

Misión Quen somos e que queremos facer?

Visión Que queremos ser?

Valores Que valoramos?

Obxectivos estratéxicos Onde mellorar?

Obxectivos específicos Que acadar?

Liñas de actuación Como facer?

Medidas Que facer concretamente?

No artigo 63 do Regulamento do FEMP, establécense as orientacións
das estratexias de cada zona costeira para optar ao financiamento do
propio Fondo.
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Cadro 13 . As orientacións das EDLP do FEMP

Por tanto, a planificación do desenvolvemento da zona costeira de
cada GALP, terá coma base sobre a que asentar a súa estratexia, as
orientacións que proporciona o FEMP.

Unha vez que temos as  orientacións  do desenvolvemento sostible
das zonas de pesca,  debemos precisar  o  alcance dos obxectivos,
modelalos, baixando a un nivel xerárquico inferior na súa formulación
(obxectivos estratéxicos a operativos.) No proceso de modelación dos
obxectivos debemos ter en consideración o agregado de información
que nos proporcionou a análise do entorno, tanto do GALP, como do
entorno no que se desenvolve. Isto é, temos que ter en consideración
ás  limitacións,  problemáticas  e  potencialidades  que  definimos  nas
áreas de análise que determinamos previamente a través do DAFO. 

Para conformar a estrutura do Plan de acción é preciso determinar
unha  serie  de  áreas,  que  van  a  ser  agregados  de  contido.  Estas
áreas son as que en certa medida, orientaron ao diagnóstico e por
tanto, deben centrar tamén o enfoque do Plan de acción.
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ORIENTACIÓNS DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL 
PARTICIPATIVO

(Artigo 63 do Regulamento 508/2014)

a. Aumento do valor, creación de emprego, atracción da mocidade e 
promoción da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos 
produtos da pesca e a acuicultura.
b. Apoio á diversificación dentro ou fóra da pesca comercial, apoio ao 
aprendizaxe permanente e a creación de emprego.
c. Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental.
d. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas e o 
patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo.
e. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local 
e da gobernanza dos recursos pesqueiros e as actividades marítimas locais.



Diferentes modelos na delimitación de áreas:
temáticas e transversais

As  áreas  de  actuación  constitúen  categorías  de  clasificación  en
función  de ámbitos  de  intervención.  Son  útiles  na  medida  en  que
delimitan estes diferentes ámbitos pola significativa independencia ou
autonomía de cada un deles, tanto no que se refire ás problemáticas
como, sobre todo,  ás diferentes estratexias de intervención que os
caracterizan. 

Así,  por  poñer  un  exemplo,  aínda  que  sempre  sexa  visible  a
interdependencia entre os recursos ambientais e o turismo respecto
ás  posibilidades  de  garantir  unha  maior  diversificación  das  zonas,
podemos  valorar  que  existe  pouca  correlación  nas  estratexias  de
intervención  entre  ambas  áreas.  Nun  caso  son  fundamentalmente
estratexias  de  formación  e  sensibilización  e  noutro  medidas  para
favorecer  aloxamentos de calidade, etc. 

Cada plan pode ter unha forma diferente de clasificar ou establecer
estas  áreas,  pero  é  necesario  distinguir  entre  áreas  temáticas  e
transversais. 

As  áreas  temáticas  constitúen  unha  agregación  de  contidos,
problemáticas e estratexias de actuación que lles son propias.

As  áreas  transversais  introducen  un  aspecto  ou  problemática  a
atender en todas e cada unha das áreas temáticas. Por exemplo, a
perspectiva de xénero, o emprego, a cohesión social, etc. 
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 Áreas básicas a abordar nun plan estratéxico
zonal.

Marco estratéxico común

Existen algunhas áreas de actuación nas que os GALP teñen especial
incidencia  para  posta  en  práctica  dunha  estratexia  de
desenvolvemento sostible da zona pesqueira. 

Podemos identificar unhas áreas de intervención preferentes en torno
aos seguintes elementos:

1. Mellora  da  competitividade  do  sector  pesqueiro,  en  especial  a
través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da
integración vertical e da innovación en todas as fases da cadea de
subministro dos produtos pesqueiros.

2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da
diversificación  da  economía  local  das  zonas  pesqueiras  cara
novas  actividades  económicas,  entre  elas  as  que  ofrece  o
crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo.

3. Fomento e aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental
das zonas pesqueiras.

4. Fomento do benestar social  e do patrimonio cultural  das zonas
pesqueiras.

5. Reforzo  das  comunidades  no  desenvolvemento  local  e  da
gobernanza  dos  recursos  pesqueiros  e  actividades  marítimas
locais.

6. Fomento da cooperación.

 Figura 22. Áreas de referencia
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Figura 23. Mapa conceptual das áreas de referencia
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Novos retos para os GALP

Novos  retos  para  os  GALP  planeados  na   Conferencia  do  2015
denominada “Rumbo a 2020: o desenvolvemento local participativo
nas comunidades costeiras”   organizada por  la  Dirección Xeral  de
Asuntos  Marítimos e  Pesca (DG MARE)  da Comisión Europea en
colaboración coa Rede Europea de Zonas de Pesca (FARNET)

1. Implicacións a nivel local da reforma da política pesqueira
común (PPC)

Os GALP poden identificar  e promover  o coñecemento dos novos
retos e oportunidades da PPC dentro das comunidades pesqueiras, e
facilitar  que  aparezan  respostas  innovadoras  a  nivel   local  ás
implicacións que ten a nova política. 

Entre as implicacións da PPC que poden ser unha área de traballo
para o GALP pódense destacar:

a) A obriga de desembarco de descartes

A contribución clave do GALP ven da súa capacidade para reunir a
novos actores e aos tradicionais na busca de solucións innovadoras
adaptadas  ás  condicións  locais.  A  política  de  descartes  ofrece  a
oportunidade de aproveitar estes, ou partes do pescado de consumo
non  tradicional  para  desenvolver  produtos  que  xeren  ingresos
adicionais, ou poñer en valor especies con escaso valor comercial.

b) As medidas de conservación

O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) inclúe medidas de
conservación, contemplando o apoio para:

 Actividades para reducir o lixo mariño ou redes fantasma.
 A protección e mantemento  da biodiversidade.
 A  sensibilización  mediombiental  coa  participación  dos

pescadores.
 A  participación  en  accións  relacionadas  cos  servizos  do

ecosistema, tales como a restauración de hábitats mariños e
costeiros en favor das poboacións sostibles. 
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 A mellora da selectividade das artes de pesca. 
 Novos coñecementos técnicos e de organización para reducir

o impacto das actividades pesqueiras no medio ambiente. 
 Etc.

O  regulamento  fai  fincapé  na  necesidade  de  fortalecer  os
ecosistemas  mariños  co  fin  de  asegurar  a  sustentabilidade  da
actividade e das áreas locais.

c) A pesca artesanal

As organizacións de pescadores artesanais son socios naturais dos
GALP nas zonas costeiras debido á súa estreita relación co territorio.

Os grupos poden apoiar accións integradas que reúnen á cadea de
valor  da  pesca  (produción,  transformación  e  comercialización)  con
outros  actores/  sectores  económicos  da  zona,  o  que  axudaría  a
maximizar  as sinerxías existentes e mellorar  a sustentabilidade do
sector da pesca artesanal.

d) Engadir valor aos produtos da pesca

Nos  marco  do  eixo  4  as  zonas  pesqueiras  desenvolveron  moitas
actividades para engadir valor aos produtos da pesca. 

O FEMP contempla medidas que poderían apoiar actividades, tales
como: 

 Engadir valor ou mellorar a calidade dos produtos pesqueiros.
 A comercialización,  procesamento e venta directa dos produtos

pesqueiros polos pescadores
 A promoción dos métodos de procesamento compatibles co medio

ambiente.
 Etc..

Os GALP poden xogar un papel importante, continuado o apoio ao
fortalecemento da participación dos pescadores na comercialización
das súas capturas. 

As  estratexias  dos  GALP poderían  promover  a  comercialización  e
vendas directas a nivel local, entre outras actividades. 
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As iniciativas dos GALP para desenvolver e promover a identidade da
súa zona tamén podería contribuír  á imaxe de marca de produtos
locais, fortalecendo a asociación entre o produto e a zona.

e) Acuicultura

A acuicultura destaca polo seu  potencial de creación de emprego nas
zonas costeiras. A nivel da comunidade local, a acuicultura podería
ser unha fonte dinámica de emprego, sobre todo en actividades que
fomenten a integración con outros sectores, como o turismo,  etc

f) A dimensión social

A  PPC  abre  vías  á  formación  profesional  á  cualificación  e  ao
aprendizaxe permanente para os que traballan no sector pesqueiro.

A formación, a cualificación e a aprendizaxe permanente beneficiarán
directamente  ás  comunidades  pesqueiras  e  poderán  abrir
posibilidades  para  a  creación  de  novas  empresas  e  postos  de
traballo. Destacar a necesidade de  formación para a accesibilidade
ás tecnoloxías de información e comunicación (TIC).

Os  GALP poderían  apoiar  este  proceso,  axudando  a  proporcionar
orientación  profesional  para  aquelas  persoas  que  desexen
permanecer no sector, favorecendo o recambio xeracional, e tamén
aos  interesados  na  diversificación,  ou  en  beneficiarse  de  novas
oportunidades de emprego na economía azul.

Os  GALP  teñen  un  papel  importante  promovendo  o  papel  das
mulleres  nas  comunidades  pesqueiras,   traballando  en  redes  e
intercambiando experiencias de boas prácticas e creando vínculos a
nivel local entre os diferentes grupos de interese. 

2. O crecemento azul e o desenvolvemento costeiro

A  iniciativa  «crecemento  azul»  ten  como  obxectivo  fomentar  o
desenvolvemento  das actividades económicas existentes ou novas
baseadas no uso sostible dos recursos mariños e o espazo marítimo.
Entre  os  sectores  con  potencial  identificado  están  o  turismo,  as
enerxías renovables e a biotecnoloxía.
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Unha  das  prioridades  da  Estratexia  mariña  da  rexión  Atlántica
pretende  o  reforzo  da  competitividade  e  das  capacidades  de
innovación na  economía marítima da rexión atlántica. Para tal fin,
prevese  mellorar  as  competencias  en  sectores  tradicionais,  entre
outros a acuicultura e a pesca, así como nos sectores emerxentes da
economía azul, mediante a posta en práctica de medidas educativas
e de formación e a sensibilización sobre as carreiras marítimas.

Outra  das  prioridades  pretende  crear  un  modelo  sostible  e
socialmente  integrador  do  desenvolvemento  rexional,  tendo  como
obxectivo preservar e promover o patrimonio cultural atlántico. Para
isto,  prevese  loitar  contra  a  estacionalidade  e  mellorar  as
perspectivas das pemes a través da diversificación de produtos do
turismo mariño e costeiro e  desenvolvendo nichos de mercado en
diversos sectores como son:

 Os deportes mariños e actividades náuticas de ocio.
 Identificar e promover atraccións culturais e naturais da fachada

atlántica,  como  a  pesca  artesanal,  a  gastronomía  local  e  o
patrimonio marítimo.

 A protección e restauración de lugares de interese turístico,  en
particular  as  atraccións  culturais  costeiras  e  submarinas  e  os
lugares do patrimonio marítimo con valor arqueolóxico, ecolóxico
ou histórico.

 Etc.
Na orientación estratéxica do GALP pódese apoiar a participación das
comunidades locais nos proxectos de crecemento azul, de maneira
diferente. 

Neste senso, un papel importante para os GALP pode ser apoiar o
desenvolvemento  de  capacidades  nas  comunidades  costeiras,
centrándose no deseño dunha estratexia local que teña unha ampla
análise  e  visión  a  longo  prazo  dos  activos  costeiros  e  marítimos
locais; cunha definición clara e a comprensión común do que significa
"crecemento azul" no contexto local.

Os GALP poden apoiar a participación das comunidades locais nos
proxectos  de  crecemento  azul  de  varias  maneiras  diferentes.  Así,
poden  apoiar  ás  comunidades  locais  no  desenvolvemento  de
proxectos, tales como:

 Iniciativas de redución de desperdicios mariños,
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 Sistemas de reciclaxe para as artes de pesca,
 Un mellor uso das especies mariñas descartadas. 

O GALP pode apoiar un enfoque proactivo identificando a oferta e
demanda  de  competencias.  Isto  pode  facerse,  identificando  as
necesidades  das  empresas  locais  de  crecemento  azul  e  o
desenvolvemento  de  programas  específicos  de  formación  e  de
adquisición  de  capacidades  dirixidas  ás  comunidades  pesqueiras
locais.

Os  GALP poden  actuar  conectando  ás  comunidades  locais  e  aos
novos  actores  do  crecemento  azul,  mentres  buscan  maximizar  as
oportunidades  para  un  desenvolvemento  máis  sostible  nas  súas
áreas.

3. A  transición  a  unha  economía  de  baixas  emisións  de
carbono e o cambio climático 

Os GALP poden desenvolver estratexias de adaptación nas zonas
costeiras para reducir os impactos negativos en relación co cambio
climático e a transición enerxética. Poden desempeñar un papel no
impulso dos estudios para comprender mellor os efectos do cambio
climático e as posibilidades das enerxías renovables. 

Corresponde aos grupos e ás comunidades costeiras posicionarse,
de  modo  que  podan  entender  mellor  a  súa  situación  e  construír
estratexias de desenvolvemento local que teñan en conta o cambio
climático de maneira integral. 

Os GALP poden apoiar o desenvolvemento de infraestruturas verdes.

4. A creación de emprego

Os GALP poderían:

1. Apoiar a creación de ingresos dentro e fora do sector pesqueiro

O sector pesqueiro aínda ten un gran potencial e os GALP poderían
prestar  apoio  á  pesca  artesanal  e  á  cadea  de  valor  dos  seus
produtos.
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A revalorización de especies menos coñecidas ten un potencial  de
creación de emprego: o tratamento das especies menos coñecidas en
produtos  secundarios,   a  comercialización  destes  novos  produtos,
campañas de sensibilización para o consumo dentro da comunidade
(por exemplo, a través das escolas, restaurantes, sitios web),  etc.
son algunhas das posibles vías de desenvolvemento.

Os GALP poden contribuír á diversificación da economía local cara
novas actividades económicas como o turismo ou o aproveitamento
do patrimonio medioambiental e cultural.

Promover a dimensión do "crecemento azul" da nova política costeira
e marítima, que abarca una ampla gama de actividades, tales como:
biotecnoloxía mariña (produtos bio, o emprego das algas, cosméticos
mariños.), etc

2. Contribuír á atracción de  ingresos externos

O  turismo  segue  sendo  unha  oportunidade  pouco  desenvolta
nalgunhas  zonas  pesqueiras.  Para  iso  é  necesario  que  as  zonas
teñan actividades de ocio de calidade (cultura, patrimonio e deporte),
mercados ou gastronomía típica da zona, ....

3. Contribuír a que os ingresos se gasten localmente

Os ingresos terán potencial  para estimular o crecemento,  cando a
comunidade  asegure  o  seu  gasto  a  nivel  local.  Isto  implica  a
necesidade de estruturar o produto ou a oferta do servizo local  (por
exemplo,  mediante  a  creación  de  redes  de  actores  locais)  e
desenvolvendo circuítos curtos, o que require:

 O deseño local de produtos e servizos (manter o auténtico, propio
e o adaptado á demanda);

 Servizos innovadores e de alta calidade; 
 Venta local e directa de produtos.

A pesca, ademais de actividade produtiva tamén:

 Proporciona  atractivo  á  zona,  que  é  empregado  a  miúdo  para
comercializar o destino.

 Pode  desempeñar  unha  función  ambiental,  incluíndo  o
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seguimento dos recursos pesqueiros ou a recollida de residuos.
 Ten un papel importante na identidade da zona, e na promoción

da cohesión social. A pesca é a miúdo unha forma de vida para a
comunidade,  cunha  flota  artesanal  que  mantén  unido  o  tecido
social.

A afluencia de turistas atraídos polas actividades pesqueiras é una
oportunidade para elevar o valor  dos produtos pesqueiros locais  e
levar a cabo actividades de diversificación (turismo mariñeiro). 

Os GALP poden contribuír a maximizar a creación de emprego

A estratexia local debería identificar os grupos específicos obxectivos
na zona: mozos-as, mulleres, etc. Pero en calquera caso, deberían
considerarse dous grupos obxectivo:

• As  mulleres,  tendo  en  conta  o  seu  papel  fundamental  no
mantemento e sostemento das comunidades pesqueiras, e a
necesidade de organizarse.

• Os mozos e mozas,  incluíndo tanto aos cualificados como
potenciais emprendedores, como aos non cualificados como
obxectivo principal da inclusión.

Os GALP poderían apoiar a novos emprendedores/as e a mozos/as
na súa área, a través de:

• Formación específica adaptada as necesidades;

• Formación e titorización para o emprendemento, incubadora
de empresas e asesoramento personalizado.   

• Apoio financeiro aos proxectos.

As  estratexias  deben  ter  un  enfoque   integrado  e   multisectorial,
unindo o mar, a costa e a terra, e promovendo a creación de redes
entre  os  distintos  grupos  de  interese.  Isto  significa  proxectos
integrados en lugar dunha colección de proxectos individuais.  Unha
condición clave da eficiencia do GALP é unha rede local forte. 

Todos estes retos ofrecen unha oportunidade para os GALP mediante
a elaboración e execución das novas estratexias de desenvolvemento
local participativo.
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Síntese da diagnose por áreas como elemento
orientador das propostas de actuación

En ocasións a clasificación en temáticas que realizamos na diagnose
non coincide exactamente coas áreas que delimitamos para ordenar
o plan de acción.  Por  este motivo,  e de cara tamén a orientar  de
forma máis clara os obxectivos específicos dentro de cada area, é útil
facer  unha síntese dos aspectos da diagnose que corresponden a
esa temática. En xeral, non se trata de entrar en detalles, senón de
indicar en frases curtas os elementos máis significativos.

O  seguinte  é  un  exemplo  sintético  no  que  se  rescatan  de  forma
sucinta e en titulares os aspectos considerados máis relevantes para
orientar a acción. Estes aspectos deberan estar recollidos de forma
máis ampla e detallada na diagnose que se realice.

Oferta turística: turismo-mariñeiro.  Servizos turísticos relacionados coa
tradición mariñeira e co mar.

• Calidade deficiente na prestación de servizos nos establecementos
turísticos.

• Baixa  diversificación  da  oferta  turística  para  un  segmento  de
mercado de gama media-alta.

• ...

A definición de obxectivos estratéxicos

No deseño dunha estratexia debemos ter en consideración que os
obxectivos estratéxicos son os elementos máis delicados de definir,
xa que son os que van a orientar todo o deseño do plan, os esforzos
que se van a dirixir e os recursos que se van a empregar nun tempo
determinado,  para  obter  os  resultados  que  nos  propoñemos  na
“misión”.
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Unha  vez  que  realizamos  o  exercicio  de  asimilar  a  información
analítica do entorno, debemos efectuar unha serie de pasos:

1. Construír analiticamente as áreas nas que se concentrará a
estratexia ao longo do seu período de vixencia.

2. Definir, en concordancia co FEMP, os obxectivos estratéxicos,
asimilando a concordancia entre os factores críticos internos é
externos ao propio GALP.

3. Identificar  un  número  limitado  de  obxectivos,  que  sexa
equilibrado,  reduza  a  dispersión  e  concentre  o  esforzo  do
grupo.

4. Establecer unha priorización de obxectivos en base a cal se
asignarán os recursos e esforzos. Isto quedará plasmado no
plan financeiro da propia estratexia.

No seguinte esquema vemos os pasos ou elementos que hai que ter
en conta a hora de identificar os obxectivos estratéxicos. 

 Figura 24. Pautas para a definición dos obxectivos estratéxicos
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Formulación e enunciación de obxectivos

Para desenvolver os obxectivos estratéxicos precísase dunha serie
de metas,  que sexan realistas,  concretas,  medibles,  alcanzables,...
Por  tanto,  podemos  definir  os  obxectivos  como  metas  que
pretendemos alcanzar.

Os obxectivos teñen que estar aliñados coa misión e visión do plan, e
deben asumir o agregado de valores do mesmo. Tamén deben ter en
conta as condicións do entorno no que se desenvolven, e que foron
plasmadas na estratexia a través do correspondente diagnóstico.

A estrutura dos obxectivos debe recoller ou identificar os diferentes
niveis  de  planificación  da  estratexia  e  debe  manter  unha
xerarquización  pasando  duns  obxectivos  estratéxicos  a  uns
obxectivos  específicos,  que  desembocan  nunha  serie  de  posibles
medidas, as cales pretenden dar resposta á estratexia que se formula
para a zona pesqueira de maneira conxunta.

As medidas dependen xerarquicamente dunhas liñas de actuación, as
cales se encadran dentro dos obxectivos específicos e estratéxicos.
Estes obxectivos estratéxicos pretenden atender ao obxectivo xeral
(misión)  que se sitúa no nivel xerárquico superior.

De todas maneiras, hai que ter en conta que na elaboración dun plan
é conveniente ir graduando a descrición das metas que se pretenden
conseguir. Deste xeito, establécese unha translación coherente entre
o que se quere conseguir e o xeito en que se pretende conseguilo.

Máis  concretamente,  cabe  diferenciar  entre  os  seguintes  tipos  de
obxectivos a incorporar nun plan:

• Obxectivos  estratéxicos:  definen  o  que  se  pretende
conseguir desde unha perspectiva global. Por exemplo, o Eixe
IV do Fondo Europeo de Pesca, formulábase como finalidade
última  ou  como  obxectivo  xeral  a  consecución  dun
desenvolvemento  sostible  das  zonas  de  pesca.  Por  outra
banda,  as  diferentes  estratexias  locais  fixaban  como
obxectivos  estratéxicos:  potenciar  a  actividade  pesqueira
sostible a través de sinerxías con outros sectores; mellorar o
potencial  produtivo e a calidade ambiental  dos ecosistemas
mariños; entre outros.
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• Obxectivos  específicos:  definen  horizontes  que  teñen  un
maior nivel de concreción, aínda sendo xenéricos e permiten
detallar en maior medida o sentido dos obxectivos xerais. Para
os exemplos anteriores, un obxectivo específico podería ser
acadar un incremento do 10% da comercialización de novos
produtos pesqueiros para o sector turístico da zona ou definir
actuacións  de  conservación  e  rexeneración  de  espazos
naturais da zona costeira, respectivamente.

Características dos obxectivos específicos

Os obxectivos deben ser:

• coherentes coas demandas e necesidades identificadas na
diagnose do plan.

• Coñecidos e compartidos por todos os colectivos e axentes
que teñan relación ou protagonismo no seu desenvolvemento.

• Axeitados, á situación que se pretende resolver, relevantes
(motivadores,  ambiciosos)  ao  tempo  que  realistas ou
alcanzables, e  non  contraditorios  con  outros  obxectivos
formulados.

Táboa 9.  Exemplos de obxectivos alcanzables/relevantes

Tipoloxía Obxectivo

Alcanzable
Incrementar a venda de novos produtos pesqueiros nun 10% por 
riba do crecemento do mercado.

Non alcanzable Multiplicar por dez a venda de novos produtos pesqueiros

Relevante Reducir os prazos de execución dos proxectos

Non relevante Reducir o número de reunións coas persoas promotoras.
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• Claros, concretos e medibles: deben definir o que se quere
conseguir  de  maneira  que  poida  ser  avaliada  a  súa
consecución. 

Táboa 10.  Exemplos de obxectivos concretos/medibles

Tipoloxía Obxectivo

Concreto
Incrementar un 10% da comercialización de novos produtos 

pesqueiros.

Non concreto Mellorar a comercialización de novos produtos pesqueiros.

Medible Conseguir 3 novos distribuidores de produtos pesqueiros.

Non medible Potenciar a distribución de novos produtos pesqueiros.

• Progresivos e temporalizados:  deben impulsar un cambio
cara  á  mellora  e  nun  tempo  determinado,  fuxindo  do
estancamento e da repetición.

Táboa 11.  Exemplos de obxectivos temporalizados

Tipoloxía Obxectivo

Temporalizado
Realizar accións formativas de seguridade e saúde laboral con carácter 

anual

Non

temporalizado
Realizar formación en materia de seguridade e saúde laboral

• Graduados:  de  xeito  que  aparezan  ordenados,  entre  si,
lóxica  e  xerarquicamente;  dos  máis  xenéricos  aos  máis
concretos.
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Táboa 12.  Exemplos de obxectivos graduados

Tipoloxía Obxectivo

Graduados

Conseguir 3 novos distribuidores de novos produtos pesqueiros..

Incrementar un 10% a comercialización dos novos produtos 

pesqueiros

• Finalmente,  os  obxectivos  teñen  que  ser flexibles  ou
revisables  en canto á súa adecuación á realidade. Para isto,
é necesario contrastalos cos indicadores establecidos no plan
de acción da estratexia de desenvolvemento do territorio.

As liñas de actuación e as medidas

Calquera  propósito  de  actuación  representa,  en  realidade,  un
obxectivo. Polo tanto, o plan é no seu conxunto, unha descrición de
obxectivos con diferente nivel de concreción.

Para  acadar  o  cumprimento  dos  obxectivos  é  necesario  que
programemos unha serie de medidas, encargadas de operativizar a
súa realización.  As medidas agréganse en liñas de actuación,  que
son as orientacións ou “camiños” para a consecución das medidas.

As medidas teñen un contido concreto e fan referencia a un marco
temporal (teñen un inicio e un final). As medidas están asociadas a un
único obxectivo. Hai que ter presente que as medidas, que están no
último  chanzo  do  plan,  e  que  por  tanto  van  a  supoñer  a
operativización de todo o traballo e contidos anteriores.

Para a consecución dun obxectivo debemos ter presente que soen
precisarse varias liñas de actuación, xa que normalmente cunha soa
é difícil dar unha resposta integral a un obxectivo.
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Figura 25.  Asociación entre obxectivos , liñas de actuación e medidas
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Medida 3
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Medida 15
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Medida 18

A continuación, aclaramos unha serie de pautas que temos que ter
presentes para definir as medidas de maneira adecuada:
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Figura 26. Pautas para a definición das medidas

As  medidas  deben  estar  ben  definidas  e  non  deixar  marxe  a
elementos de carácter subxectivo que favorezan unha comprensión
errónea do que cómpre facer. A execución das medidas pode ser
responsabilidade  de  axentes  que  non  coñezan  a  estratexia  ou  só
parte dela, co cal é necesario que haxa un mapa claro que asocie as
medidas cos obxectivos estratéxicos.

Outro  elemento  importante  é  o  relacionado  coa  orzamentación  da
estratexia.  É  necesario  que  o  orzamento  faga  referencia  aos
obxectivos.  Orzamentar  o  plan  a  nivel  de  medidas  á  tamén
interesante, se ben pode resultar bastante complexo en determinados
casos.
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Neste sentido temos que diferenciar dous conceptos claramente:

1. A asignación orzamentaria.  A asignación,  dende o punto de
vista  conceptual,  fai  referencia  a  unha  partida  de  crédito
concreta,  co  cal  se  se  producen  variacións  a  nivel  de
orzamento  global  do  programa,  deberemos  reconfigurar  a
distribución en todos os apartados do plan. 

2. A estimación orzamentaria. A estimación sería unha forma de
valorar  de  maneira  aproximada  os  custos  que  ten  cada
medida,  co cal temos menos dificultades á hora de realizar
cambios  na  programación.  Malia  todo,  debemos  considerar
que o orzamento global vai a estar pautado, co cal ten que
haber unha distribución proporcional ás prioridades que nos
establezamos no Plan.

É  recomendable  entón,  que  haxa  unha  orzamentación  o  máis
detallada posible, sendo sempre como mínimo a nivel de obxectivos
específicos.

Coherencia entre a diagnose e a elaboración de
medidas

As diferentes fases na elaboración dun plan, desde a diagnose inicial,
pasando  polo  seguimento  e  a  avaliación  final,  conforman  unha
metodoloxía de intervención que só obtén resultados se gardamos a
coherencia necesaria entre unhas e outras fases.

Evitar  a  descontinuidade  entre  as  necesidades  identificadas  e  as
actuacións que imos desenvolver é un principio que non por básico
debemos deixar de sinalar.

En  ocasións,  dispoñer  de  certos  recursos  favorece  que
desenvolvamos determinados tipos de medidas, independentemente
de se son as máis adecuadas para dar resposta á nosa realidade e
ao cumprimento dos obxectivos formulados.
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A elaboración dun plan implica que cada obxectivo está xustificado
nunha necesidade e que cada medida estea elixida para acadar, con
maior eficacia, un obxectivo. As necesidades e a realidade da zona
pesqueira  son  as  que  deben  marcar  a  axenda  de  traballo.  Os
recursos dispoñibles son só unha condicionante para a súa posta en
marcha.

 Táboa 13. Exemplo do esquema de planificación

Características Exemplo 

Obxectivo xeral
Identificación da finalidade a 
acadar coa planificación. 

Desenvolvemento sostible das zonas 
costeiras

Obxectivos
estratéxicos Determinación dos 

obxectivos derivados da 
identificación de problemas.
 

Potenciar a actividade pesqueira 
sostible a través de sinerxías ou 
relacións de colaboración con outros 
sectores (turismo).

Obxectivos
específicos

Acadar un incremento do 10% da 
comercialización de novos produtos 
pesqueiros sostibles elaborados, co apoio e
implicación do sector turístico da zona.

Liñas de 
actuación

Asignación a cada obxectivo
de orientacións vinculadas 
ás medidas.

Promover a transformación e 
valorización dos produtos do mar.

Medidas 
Propostas concretas de 
acción.

Realización dun estudo sobre as 
demandas de novos produtos 
pesqueiros sostibles, dos diferentes 
públicos da zona costeira de cara a 
mellorar a imaxe, etiquetaxe, etc,

Disposicións de xestión da estratexia

Na  estratexia  debe  describirse  a  operativa  do  GALP  e  os
procedementos que empregará e que contribuirán a acadar os fins e
obxectivos, que se marcan no plan de acción da EDLP.

Así, debería describirse polo menos:
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Estrutura, funcións e procedementos do GALP

As  responsabilidades  do  GALP  establécense  no  Regulamento
1303/2013, de Disposicións Comúns. Debe establecerse o papel do
GALP e do persoal a hora de xestionar estas responsabilidades.

As especificacións para a toma de decisións son o elemento máis
esencial. Polo tanto, é recomendable detallar na estratexia a proposta
de toma de decisións do grupo,  os papeis  e responsabilidades de
aqueles que participan. É dicir, quen é responsable ou foi delegado
para que tipo de decisión. 

O  emprego  dun  organigrama  é  unha  maneira  útil  de  ilustrar  os
procesos e papeis dos membros do grupo e as responsabilidades. 

Procedementos para o desenvolvemento  e selección de proxectos
ou operacións

1. Desenvolvemento de proxectos

Os procedementos  de  selección  de  proxectos  deben  establecer  o
proceso e os criterios de toma de decisión que se empregarán. Debe
identificarse claramente a secuencia de etapas do proceso e quen
participará en cada una delas.

Unha  estratexia  común  á  avaliación  de  proxectos  é  o  comité  de
selección, debendo especificarse en que aspectos se emprega este.

Os principios de toma de decisións para a selección de proxectos
deben identificar si se fará por consenso ou por votación, calquera
ponderación ou puntuación que se aplique, calquera variación por tipo
de decisión, o quorum necesario e o equilibrio da súa composición,
etc.  As actas de cada reunión deben incluír una lista das persoas
asistentes.

É  esencial  que  os  GALP establezan  no  só  a  maneira  na  que  se
tomarán as decisións senón como se rexistrarán adecuadamente nas
actas da reunión.
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2. Procedemento de selección.

Os  GALP  deseñarán  un  procedemento  non  discriminatorio  e
transparente  de  selección  e  fixaran  criterios  de  selección  das
operacións  que  eviten  o  conflito  de  intereses,  de  modo  que  polo
menos o  50% dos votos  nas  decisións  de  selección  proveñan  de
socios  que non sexan autoridades públicas,  e  permitan efectuar  a
selección por procedemento escrito. 

O procedemento para a xestión do programa debe incluír:

1. Límites de axuda pública máxima (cuantitativos e porcentaxes) en
función dos diferentes tipos de proxectos.

2. Criterios para a selección e priorización dos proxectos. Os grupos
deben garantir a coherencia coa EDLP ao seleccionar as operacións,
proxectos  no  caso  que  nos  ocupa,  priorizando  segundo  a  súa
contribución á consecución dos obxectivos e metas da estratexia. 

En  calquera  caso  os  proxectos  que  non  cumpran  os  seguintes
criterios deberían ser excluídos (criterios de exclusión):

• Viabilidade  económica,  financeira  e  técnica  no  caso  de
proxectos produtivos.

• Viabilidade  financeira  e  técnica  no  caso  de  proxectos  non
produtivos.

• Coherencia do proxecto coa EDLP.
Isto  sen  prexuízo  de  que  o  proxecto  deba  axustarse  á  normativa
sectorial que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

A  EDLP  terá  que  establecer  un  procedemento  de  selección  que
conteña criterios de selección e priorización claros e obxectivos. 

Criterios de clasificación indicativos

Son  criterios  que  permiten  clasificar  os  proxectos  por  orde  de
puntuación.  Os  criterios  poden  ser  cuantitativos  (nº  de  empregos
creados, por exemplo) ou cualitativos (grado de innovación,  etc.).

A continuación expoñemos os mesmos diferenciando por tipoloxía de
proxectos.
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Criterios indicativos para proxectos produtivos

1. Proxecto  dirixido  a  colectivos  prioritarios  identificados  polo
grupo.

2. Incidencia do proxecto na creación e/ ou no mantemento do
emprego.

• A creación de emprego.
• A  creación  de  emprego  dentro  de  colectivos

desfavorecidos que se definan na estratexia, como poden
ser   mulleres, mozos/as e persoas con discapacidade.

• O mantemento ou consolidación de emprego, en función
do  número  de  UTAS que  o  promotor  teña  a  obriga  de
manter.

3. Impacto do proxecto.  Este criterio valoraría o posible efecto
multiplicador  do proxecto,  a  súa capacidade motora  para  a
economía da zona, concretada en criterios obxectivos, como
poden ser:  engadir  valor  aos produtos e recursos da zona;
capacidade para estimular o xurdimento de novas iniciativas
na zona ou afianzar empresas e actividades existentes.

4. Carácter  innovador  do  proxecto:  novos  servizos,  novos
produtos ou novas maneiras de facer as cousas no contexto
local.

5. Incidencia do proxecto na mitigación e adaptación ao cambio
climático e na transición a unha economía de baixas emisións
de carbono (utilización de enerxías renovables ou na mellora
da eficiencia enerxética).

6. Proxectos que integran vertical  ou horizontal  actividades ou
sectores do territorio, en particular do sector pesqueiro.

7.  Capacidade de transferencia no territorio.

Criterios indicativos para proxectos non produtivos

1. Proxecto  dirixido  a  colectivos  prioritarios  identificados  polo
grupo.

2. Impacto sobre o territorio e a poboación costeira: poboación
beneficiada co proxecto e incidencia sobre a mellora da súa
calidade  de  vida  ou  mellora  das  condicións  de  traballo,
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potencialidade  para  favorecer  o  xurdimento  de  novas
iniciativas empresariais e a creación de emprego, formación
no  emprego  de  novas  tecnoloxías  de  comunicación  e
información  (TICs,  alfabetización  dixital),  cooperación  entre
entidades  ou  traballo  en  rede,  incidencia  sobre  colectivos
determinados:  mocidade,  promoción  da  igualdade  entre  o
home  e  a  muller,  integración  de  colectivos  de  especial
dificultade, etc.

3. Incidencia  medioambiental  do  proxecto.  Poderían  valorarse
cuestións  tales  como  a  utilización  sostible  dos  recursos
endóxenos;  contribución á biodiversidade e conservación de
hábitats ou recursos; o emprego de enerxías renovables e/ou
a  mellora  da  eficiencia  enerxética,  co  fin  de  contribuír  á
conservación do medio ambiente, á adaptación e mitigación
do cambio climático ou á necesidade dunha transición cara
unha economía que diminúa as emisións de carbono.

4. Impacto do proxecto.  Este criterio valoraría o posible efecto
multiplicador  do proxecto,  a  súa capacidade motora  para  a
economía da zona, concretada en criterios obxectivos como:
valorización e/ou mellor uso dos recursos locais; capacidade
para estimular o xurdimento de novas iniciativas na zona ou
afianzar empresas e actividades existentes.

5. Proxectos que integran vertical  ou horizontal  actividades ou
sectores do territorio, en particular do sector pesqueiro.

6. Proxectos conxuntos, de acción colectiva e colaboración entre
entidades, empresas....e/ou traballo en rede.

7. Carácter  innovador  do  proxecto:   novos  servizos,  novos
produtos e novas maneiras de facer as cousas no el contexto
local.

8. Iniciativas con efecto multiplicador ou que se poden traspoñer
no territorio.
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3. Eficiencia do gasto nas subvencións

Os GALP teñen unha dotación orzamentaria para financiar, mediante
subvencións, os diferentes proxectos. Por isto, deberían garantir un
uso eficiente deste financiamento público.  É dicir, os GALP deben
maximizar a eficiencia do gasto nas subvencións.

Outro  risco  para  a  eficiencia  é  que  as  persoas  e  entidades
promotoras non se esforcen por  executar os proxectos aos custes
máis  baixos  respectando  a  calidade  necesaria.  Son  necesarios
procedementos  para  avaliar  o  carácter  razoable  dos  custes  nos
proxectos. 

A  subvención  máis  eficiente  sería  a  que  representara  o  mínimo
necesario para facer viable un proxecto e garantir que se acaden os
resultados desexados. 

O  comentado  anteriormente  tamén  debe  terse  en  conta  para  os
gastos de execución e animación. 

4.  Procedementos  equitativos  e  transparente:  o  conflito  de
intereses

Os GALP comprometen  fondos  públicos  ao  seleccionar  proxectos,
polo que é necesario un elevado grado de transparencia e que sexan
capaces  de  demostrar  que  seguiron  en  todo  momento  os
procedementos oportunos.

É necesario establecer e documentar o procedemento de avaliación
dos proxectos.

Dada  a  natureza  local  dos  GALP, un  dos  maiores  riscos  para  a
eficacia  e  para  o  valor  engadido  que  supón  un  planeamento
ascendente é o conflito de intereses, en virtude do cal un promotor de
proxecto poda chegar a influír na selección do mesmo ao seu favor. 

Por  este  motivo  é  necesario  que  os  GALP teñan  procedementos
transparentes, obxectivos e ben documentados.

O  Regulamento  (UE,  EURATOM)  nº  966/2012  do  Parlamento
Europeo e do Consello, de 25 do outubro de 2012, sobre as normas
financeiras  aplicables ao orzamento  xeral  da  Unión e polo  que se
derroga o Regulamento (CE, EURATOM) nº 1605/2002 do Consello,
establece no artigo 57 o conflito de intereses, sinalando que :
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1.Os axentes financeiros e demais persoas implicadas na execución
e xestión, incluídos os actos preparatorios ao respecto, a auditoría e
o control  do orzamento non adoptarán ningunha medida que poda
supor un conflito entre os seus propios intereses e os da Unión. (...)

2. Aos efectos do apartado 1, existirá conflito de intereses cando o
exercicio imparcial e obxectivo das funcións dos axentes financeiros e
demais persoas as que se refire o apartado 1 se vexa comprometido
por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de
interese económico ou por calquera outro motivo de comunidade de
intereses co beneficiario.

Os  membros  dos  comités  de  selección  non  deben  conceder
subvencións en situacións nas que teñan un “interese común” coa
persoa ou entidade promotora do proxecto conforme ao disposto no
artigo 57, apartado 2, do Regulamento Financeiro.

E probable que exista sobre todo un interese común en proxectos
promovidos por  membros da estrutura  de  xestión  do  grupo  ou do
comité de selección,  xa que a avaliación da proposta do proxecto
pode verse influenciada (incluso inconscientemente) pola relación coa
persoa promotora do proxecto. Isto é aplicable tanto se o membro do
Grupo promove o proxecto a título persoal  ou como representante
dunha organización pública ou privada.

Os  GALP  deben  describir  os  procesos  para  evitar  conflitos  de
intereses, que deben ser coherentes co Regulamento Financeiro.

Deberían observase como mínimo os seguintes principios:

1. Se un membro do comité de decisión do grupo ten algún tipo
de  relación  profesional  coa  promotora  do  proxecto,  ou
calquera interese profesional ou persoal no proxecto, debería
presentar unha declaración escrita explicando a natureza da
relación /interese, a cal debe formar parte do expediente do
proxecto.  Calquera  interese  común  tería  que  declararse,
incluídos  os  intereses  familiares,  afectivos,  políticos  ou
económicos, conforme ao Regulamento Financeiro.

2. O membro en cuestión non debe participar en forma algunha o
proceso de avaliación ou selección, nin encontrase presente
durante o debate da proposta do proxecto. Todo isto quedaría
documentado nas actas.
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3. O persoal  só  debe  realizar  avaliacións  técnicas  ou  ofrecer
asesoría técnica sobre un proxecto. 

Figura  27.  Modelo de declaración de ausencia de conflito de intereses
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES E 
COMPROMISO ÉTICO PARA OS MEMBROS QUE PARTICIPEN NA 

AVALIACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓNS NO MARCO DA 
PROGRAMACIÓN FEMP 2014-2020

O obxecto do presente compromiso e que os membros da xunta directiva e persoal 

técnico dun GALP que participan nas avaliacións das solicitudes de subvencións non 

estean relacionados cos proxectos que van a avaliar, así como garantir a 

confidencialidade da información que se vai empregar. 

A persoa abaixo asinante, D/Dª.........................................con NIF............................en 

calidade de membro da xunta directiva/persoal técnico na realización do traballo de 

avaliación da convocatoria de axudas...........................................apoiadas polo FEMP, 

comprometese ao cumprimento das estipulacións que se indican:

1. Non ter implicación persoal ou profesional en ningunha das solicitudes dos 

proxectos que avalíe ou que se presenta nesta convocatoria.

2. Refusar avaliar calquera proposta que inclúa a unha posible persoa ou entidade 

beneficiaria coa cal manteña relacións profesionais ou de calquera outra índole.

3. Respectar a confidencialidade do proxecto e non divulgar, baixo ningún concepto, a 

información relacionada coas solicitudes da cal tivera coñecemento no curso da 

avaliación.

4. Levar a cabo a avaliación sen presión nin influencia de ningún tipo.

5. Ter un coñecemento adecuado dos documentos presentados para a avaliación das 

solicitudes que lle proporcione o persoal técnico. 

Por favor, antes de asinar anote a man “lido e aceptado”

Asinado:



5. Administración e persoal

O  compromiso  e  a  atención  adecuada  por  parte  do  persoal  é  o
ingrediente  clave  para  que  os  GALP  teñan  éxito,  contribuíndo  á
xestión  acertada,  ao  asesoramento  e  funcionamento  axeitado  da
organización e da difusión da estratexia.

O equipo técnico dun GALP debería estar dimensionado en función
dos seguintes criterios:

• ámbito territorial 

• poboación da zona de actuación

• orzamento a xestionar na EDLP

• Outros factores específicos a xustificar polo grupo

En consecuencia o número de persoas a contratar que conformen o
equipo técnico, así como a súa cualificación, deberían xustificarse en
función  das  necesidades  do  GALP  determinadas  de  acordo  cos
criterios anteriores.

Poden atoparse publicadas as orientacións para o equipo técnico do
GALP na seguinte dirección:

http://www.medioruralemar.xunta.es/mar/o_sector/seleccion_de_candi
datos_a_grupos_de_accion_local_do_sector_pesqueiro/

Os custes de persoal poden representar o maior gasto financeiro dun
GALP, polo  que  é  esencial  realizar  una  planificación  coidadosa  e
asegurar  que  as  persoas  axeitadas  están  facendo  as  tarefas
necesarias.

Os requisitos do persoal do GALP tenden a variar co tempo na súa
cantidade  e  natureza.  Polo  tanto,  é  fundamental  identificar  os
recursos de persoal necesarios nas distintas etapas incluíndo as súas
funcións e a experiencia requirida. Para iso, os GALP especificarán:

 A estrutura de persoal proposta.
 As funcións do persoal.
 Un  desglose  dos  custes  de  emprego  e  outros  custes

asociados á difusión.
 Calquera  complementariedade  ou  cooperación  con  outras

organizacións.
 Recursos físicos e operativos.
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Todos os GALP necesitarán unha base operativa, equipo e servizos
de apoio; é esencial especificar cales son estes requisitos e como os
administrarán para demostrar a capacidade necesaria do grupo para
implementar a estratexia.

O  GALP  debe  preparar  propostas  realistas  de  custes  para  o
establecemento  físico,  equipamento  e  dotacións  das  súas
dependencias, e tamén do seu equipo.
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Avaliación e
seguimento da

estratexia
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Introdución 

Un  plan  estratéxico  persegue  o  cumprimento  dunha  determinada
misión  mediante  a  realización  dunha  serie  de  obxectivos.  Para
garantir  ese  cumprimento  é  necesario  establecer  un  sistema  de
xestión, onde se controlen os logros que se van alcanzando en cada
momento.

Para isto é necesario definir  un sistema de avaliación, conformado
por un elenco de indicadores que nos permitan observar o momento
no que nos atopamos en relación a onde queremos chegar. Cómpre
ver  en  que  medida  estamos  cumprindo  cos  obxectivos  que
establecemos,  para  ir  adecuando  a  nosa  acción  aos mesmos.  Os
indicadores de xestión permítennos pilotar o proceso de implantación
da estratexia.

Os sistemas de medición,  deben ofrecernos unha rápida visión de
como se atopa unha actuación formulada na estratexia, ao tempo que
controla como se está executando esta por parte da organización.

A  medición  válenos  para  avaliar  continuamente  a  execución  a
estratexia  e  seguir  coas  mesmas  accións  ou  establecer  medidas
correctoras para corrixir aqueles factores deficitarios.

A avaliación  mellora  o  proceso  de  toma  de  decisións  e  axuda  a
acadar os resultados esperados.  Tamén facilita a presentación dos
resultados e de novas estratexias e a comunicación de obxectivos e
delegación de funcións. 

 Figura 28.  Información dos indicadores
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ASCENDENTE
(presentación de 
resultados, novas 

decisións)

DESCENDENTE
(comunicación 

obxectivos, delegación)



Concepto e finalidades do seguimento e a
avaliación

Os obxectivos estratéxicos, obxectivos específicos, liñas de actuación
e medidas,  deben de ser avaliadas periodicamente para ver como
están respondendo aos resultados que tiñamos fixados previamente.

Para isto, empregamos un sistema de medición que consiste nunha
operación de  asignación de valores numéricos a unha serie de
variables mediante o uso de indicadores.

Os indicadores caracterízanse por:

• Deben  de  estar  relacionados  loxicamente  coa  variable  que
queren representar.

• Deben  de  ser  unha  expresión  cuantitativa  da  variable  que
reflicten.

• Permiten  demostrar  o  comportamento  dunha  variable  en
termos  comparativos  con  outros  territorios,  así  como
establecer series temporais de evolución.

A estrutura de indicadores permite avaliar os resultados e o impacto
das  medidas  contempladas  na  estratexia;  tamén  reconducir  e
mellorar a toma de decisións sobre as actividades a desenvolver no
medio e longo prazo.

O sistema de indicadores debe de estar  enfocado a  realizar  dúas
actividades: o seguimento e a avaliación.
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Figura 29.  Funcións do sistema de indicadores

O seguimento e a avaliación están presentes dende a definición da
estratexia ata a avaliación final do seu cumprimento.

1. O seguimento  realízase de maneira continuada e durante o
período de vixencia da estratexia. Tenta corrixir as desviacións
sobre  os  obxectivos  marcados  e  mellorar  os  resultados  da
estratexia. Os indicadores máis empregados para realizar esta
actividade  son  os  de  produtos  e  os  de  resultados,  que
explicaremos posteriormente.

2. A  avaliación pretende  descubrir  e  explicar  os  efectos  que
produciron  as  medidas  contempladas  na  estratexia.  Os
indicadores  empregados  son  os  de  produtos,  resultados  e
impacto.

A avaliación pódese facer en varios momentos: con carácter previo,
intermedio e posterior.
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 Figura 30.  Momentos na avaliación da estratexia

• Previa.  Avalía  as  necesidades  e  recursos  necesarios  para
realizar  unha  estratexia,  a  viabilidade  do  plan  unha  vez
elaborado  e  a  súa  capacidade  para  ser  avaliado  mediante
indicadores.  Esta  avaliación  ex-ante  é  a  que  realizamos
implicitamente cando elaboramos a estratexia. 

• Intermedia.  Céntrase  en  estudar  o  grao  de  eficacia  e
eficiencia  alcanzado  polas  medidas  programadas  na
estratexia.  Tamén  se  deberá  de  analizar  a  calidade,  a
pertinencia  e  o  nivel  de  cuantificación  dos  indicadores.
Ademais dos indicadores de produto, tamén se terán en conta
os indicadores de resultado e impacto.

• Posterior.  Efectuará  unha  análise  final  da  eficacia,  e  a
utilidade e sostibilidade das medidas recollidas na estratexia.
Nesta avaliación cobran especial relevancia os indicadores de
resultado e impacto.

Que cuestións debe responder a estratexia?

• Efectividade.  Compara  o  que  se  fixo  co  que  se  tiña
planificado  orixinalmente,  é  dicir  compara  os  resultados  e
impactos reais cos que se tiñan estimado.

• Eficiencia. Analiza a relación entre a produción, resultados e
impactos e as achegas que se empregaron para alcanzalos.

• Relevancia. Avalíase a relación existente entre os obxectivos
definidos e os problemas sociais e económicos que deberían
solventar as estratexias. 
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• Utilidade.  Comproba se o  impacto  obtido  por  unha liña  de
actuación  ou  medida,  da  resposta  ás  necesidades  ou
problemas socioeconómicos da sociedade.

• Sostenibilidade.  Avalía  a  capacidade  dos  efectos  das
medidas para permanecer no medio e longo prazo, unha vez
que remate a estratexia.

Os  indicadores  poden  responder  a  algunha  destas  dimensións  da
avaliación,  sendo recomendable que se recollan as dimensións de
efectividade e eficiencia.

A avaliación en termos de  relevancia,  utilidade e  sostenibilidade
pode ser recollida a través dalgúns indicadores, sen embargo a súa
implementación  práctica  é  máis  complexa  e,  por  tanto,  deben  de
integrarse outros elementos de avaliación cualitativa e participativa
que superan o contido dos indicadores.

Elaborar o  sistema de indicadores

Os pasos a  realizar  no proceso de construción de indicadores  de
xestión, están ordenados secuencialmente e son os seguintes:

1. Definir  a  misión,  visión  e  valores  da  organización  e  a
estratexia. Esta reflexión inicial é a que orienta todo o proceso
de  posta  en  marcha  da  estratexia.  Debemos  ter  sempre
presentes estes conceptos, xa que son os que van a modular
a valoración que nós fagamos do cumprimento da estratexia.

2. Establecer  cales  van  ser  os  obxectos  de  medición.  Na
definición da estratexia establecemos obxectivos estratéxicos,
específicos, liñas de actuación e medidas, que son a base de
análise. O mellor é centrar os indicadores nas medidas, dado
que é máis sinxelo delimitar indicadores nesta dimensión, se
ben,  pode  ser  conveniente  definir  indicadores  para
determinados  obxectivos  estratéxicos  que  dean  conta  dun
nivel de actuación máis amplo.
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3. Seleccionar  os  indicadores  a  empregar.  Os  tipos  de
indicadores  a  utilizar  son  os  de  produtos,  resultados  e/ou
impacto.  A recomendación é que se formulen cando menos
indicadores  de  produtos  e  resultados  para  cada  medida.
Tamén  indicadores  de  impacto  para  avaliar  determinadas
obxectivos estratéxicos ou medidas.

4. Formular  o  indicador.  O  nome  do  indicador  debe  de  ser
ilustrativo  do  que  se  quere  medir,  e  a  fórmula  para  o  seu
cálculo  debe  informar  sobre  as  variacións  que  se  poden
producir no fenómeno que analiza. Debe ser claro e preciso
para que calquera persoa o poida entender.

5. Identificar  fontes  de  información  para  a  cobertura  dos
indicadores. As fontes a utilizar poden ser: datos internos de
execución orzamentaria, estatísticas de organismos oficiais ou
outras entidades, enquisas e estudos monográficos, outro tipo
de  estudos.  Cando  manexemos  información  de  carácter
estatístico  debemos  de  ter  en  conta  a  dispoñibilidade  da
información en función do nivel de desagregación da mesma
(territorial,  sectorial,...).  Tamén  revisar  a  información  en
función da súa actualización temporal. Cando non dispoñamos
de información estatística, debemos valorar a pertinencia de
realizar  enquisas,  estudos  específicos  ou  análises  que  nos
permitan obter esa información.

6. Definir períodos de referencia. Hai que definir cal é a data
de referencia inicial  para analizar  a evolución temporal  dun
indicador  e  establecer  a  secuencia  para  a  obtención  da
información (anual,  semestral,  mensual).  No establecemento
dos períodos de referencia hai que ter en conta as fontes de
datos e os períodos nos que se actualiza a súa información e
ver o procedemento de acceso.

7. Establecer  un  sistema  de  recollida  e  tratamento  da
información.  Normalmente  as  fontes  estatísticas  públicas
teñen un acceso público e gratuíto. Pode suceder que nalgún
caso  haxa  que  realizar  consultas  específicas  para  solicitar
determinada información dos organismos públicos. Nas fontes
de natureza privada o acceso pode ser libre ou ben ter que
pagar polos datos. Os indicadores deben manter a seguinte
estrutura:
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◦ Nome do indicador.

◦ Fórmula  matemática  do  indicador  (no  caso  de  que  non
sexa un indicador básico como número ou porcentaxe).

◦ Fonte de información.

◦ Organismo.

◦ Período.

8. Monitorización e revisión.  O sistema de indicadores debe
ser revisado con carácter periódico para ver a súa evolución.
Para  iso  débese  establecer  unha  secuencia  periódica,  que
pode ser anual,  semestral  ou trimestral,  para comprobar  as
variacións  que  se  poidan  producir.  Deste  xeito,  poderemos
establecer se o indicador está servindo para obter información
significativa sobre o fenómeno que queremos avaliar.

9. Identificar  os  destinatarios  dos  indicadores.  Tamén  é
importante  que  teñamos  en  mente  quen  poden  ser  os
destinatarios da información proporcionada polos indicadores.
Ao marxe do propio GALP como responsable da execución da
estratexia, a información pode ser ofrecida á cidadanía ou aos
medios  de  comunicación,  polo  cal  tamén  debemos  ter  en
conta  que  información  podemos  ofrecer  e  como  debemos
facelo. 
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Figura 31. Proceso de elaboración do sistema de indicadores
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Tipoloxía de indicadores

O  sistema  de  indicadores  de  xestión  artéllase  en  base  a  tres
categorías diferentes: indicadores de produtos, resultados e impacto.

Figura 32. Tipoloxía de indicadores 

 

Os  indicadores  de  produtos,  miden  o  volume  de  recursos,
orzamentos,  produtos  e  actuacións  que  realiza  unha  organización.
Serven fundamentalmente para monitorizar e facer seguimento das
actuacións recollidas no marco da estratexia. Os produtos poden ser
de dous tipos:

• Inputs.  Recollen  o  orzamento  e  recursos asignados a  cada
actividade ou liña de acción.

• Outputs. Recollen os produtos que se xeraron na actividade
da organización.

Os  indicadores  de  resultados,  refírense  aos  efectos  directos  e
inmediatos que provocan nas persoas ou entidades beneficiarioa as
accións contempladas na estratexia.

Os indicadores de impacto, fan referencia ás consecuencias que se
producen  na poboación  máis  ala  dos  efectos  inmediatos;  implican
unha mellora significativa dalgún dos problemas que se detectaron
inicialmente no diagnóstico.
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Os  indicadores  de  produtos  e  resultados  son  máis  sinxelos  de
enunciar e teñen un significado máis unívoco que os indicadores de
impacto. 

Cadro 14. Cuestións de interese

Táboa 14. Exemplos de indicadores

Indicador Denominación

Produto

• Importe das axudas concedidas segundo tipo de entidade

• Número proxectos presentados

• Número de empresas acollidas ás axudas

• Número de eventos de presentación organizados

• Número de visitas á páxina web

Resultados

• Porcentaxe de gasto en actividades de promoción das empresas

• Número de mulleres incorporadas a actividades de dinamización 
do sector de turismo-mariñeiro

• Número de empregos xerados polas empresas que reciben 
fondos

• Número de iniciativas emprendedoras xeradas no marco da 
estratexia

• Porcentaxe de persoas participantes en cursos de formación 
integrados no mercado laboral

Impacto

• Porcentaxe do aumento medio do valor dos produtos de orixe 
mariñeira

• Número de empregos a tempo completo xerados no sector 
pesqueiro

• Número de novas empresas xeradas no sector pesqueiro

• Aumento do volume de negocio (€) no sector pesqueiro

• Aumento do consumo de produtos (€) pesqueiros por habitante
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Por exemplo, un indicador de impacto pode recoller a mellora na 
empregabilidade do sector pesqueiro, pero este pode vir derivado 
doutros factores externos á estratexia. É por isto que igual resulta 
necesario matizar e realizar un traballo máis exhaustivo para medir 
este impacto. Por iso, recoméndase recoller un maior número de 
indicadores de produto e resultados, pero no caso dos indicadores de 
impacto seleccionar os que se consideren máis significativos.



Mecanismos de
participación
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A participación social como base da
planificación estratéxica

Nos últimos tempos, os plans estratéxicos empregan a participación
social coma unha das súas ideas centrais e un dos principais factores
de éxito.

A  implicación  dos  distintos  axentes  sociais,  na  formulación  dos
diagnósticos e das propostas, é un factor clave para a consecución
de  consensos  estratéxicos  e  compromisos  efectivos  cara  ao
desenvolvemento dos propios plans.  

O deseño e a implantación de plans estratéxicos constitúe, tanto unha
aposta  pola  racionalización  dos  recursos  e  o  aproveitamento  das
potencialidades  nun  sistema  de  acción  conxunta,  como  unha
estratexia  de  implicación  da  cidadanía  na  asunción  dun  proxecto
común de futuro para o territorio.

A participación,  polo  tanto,  debe  incorporar  os  coñecementos  e
capacidades dos distintos actores e debe basear as propostas nas
súas expectativas e intereses, nunha estratexia multinivel: 

Os organismos institucionais e os axentes sociais cunha
relevancia central  no territorio,  teñen un protagonismo na
promoción de estratexias comúns e na activación de sinerxías
que podan sustentar o desenvolvemento do territorio.

O conxunto de entidades que vertebran o tecido social e
económico.  Recoñecendo a súa posición de mediación no
entramado  social  e  produtivo  do  territorio,  e  por  tanto,
aproveitando as súas potencialidades para propoñer e asumir
iniciativas dinamizadoras, cómpre reforzar o seu protagonismo
no deseño e na execución das accións programadas.

O marco social en xeral. Cómpre resaltar a necesidade de
incorporar  un  enfoque  ascendente  que  promova  a
participación  e  implicación  do  conxunto  da  comunidade  na
construción do territorio.
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Por que utilizar un enfoque de Desenvolvemento
Local Participativo?

Os fondos europeos, recollen unha formulación das políticas públicas
de carácter ascendente, a través da implementación do enfoque do
desenvolvemento  local  participativo.  Este  enfoque  xustifícase  por
unha serie de razóns:

Protagonismo das persoas. A definición das estratexias e a
selección  de  proxectos  é  responsabilidade  das  entidades
locais  que  xestionan  os  fondos.  Pásase  dun  enfoque  das
persoas coma “beneficiarias”  das políticas a un enfoque de
“promotoras  de  solucións”.  Isto  é,  pásase  dun  enfoque
“pasivo” a un enfoque “activo ou participativo”.

As estratexias de DLP poden atender á diversidade e á
complexidade.  A diversidade de axentes (necesidades) das
zonas costeiras, require dunha estratexia que sexa capaz de
integrar os intereses de todos co obxectivo de promover o seu
desenvolvemento  sostible  a  atallar  as  problemáticas  de
emprego, cohesión social,...

As estratexias de DLP poden ser máis flexibles que outros
enfoques.  A  atención  a  un  obxectivo  concreto
“desenvolvemento  das  zonas  pesqueiras”  non  é  excluínte,
para que se cumpran outros obxectivos, coma os fixados na
Estratexia 2020 (económicos, sociais, ambientais).

O  alcance  do  DLP  como  enfoque  metodolóxico  é
empregado  en  diversos  ámbitos  de  actuación  das
políticas.  Se  nun  principio  este  enfoque  se  orienta  ao
desenvolvemento  rural  e  logo  ao  pesqueiro,  agora  atende
outro tipo de problemáticas como a inclusión social,  cambio
climático,  desemprego  xuvenil,  problemáticas  demográficas,
urbanas,... que tamén afectas ás zonas costeiras.

O DLP baséase  nos vínculos entre sectores e actores nas
formas  que  teñen  efectos  multiplicadores  no
desenvolvemento local e nos principais programas. Pode
atender  a  diversas  problemáticas  e  abordalas  no  contexto
local,  poñendo  en  común  intereses  de  diferentes
administracións territoriais, organizacións públicas e privadas
e a sociedade civil.
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O DLP trata sobre a innovación e o logro de resultados
que  dan  lugar  a  un  cambio.  Emprégase  o  potencial  das
comunidades  locais  aproveitando  a  súa  experiencia  e
poñéndoa en contacto co coñecemento especializado.

A participación no DLP abre o acceso a unha importante
rede europea de experiencia, co cal se pode incrementar o
coñecemento  e  aproveitar  o  potencial  das  ferramentas,
metodoloxías, ideas do conxuntos de entidades.

O DLP é unha ferramenta financeira atractiva para levar a
cabo  o  desenvolvemento  local.  O  enfoque  pretende  ser
sustentable e atender a transformacións que se prolongan no
marco temporal, co cal o enfoque esta pensado para superar
diferentes  períodos  de  programación  de  fondos  e  que  siga
estando vixente.

Este enfoque vai máis alá de entender a participación como un acto
de consulta  ou apertura de audiencia dun determinado trámite.

A participación, entendida como empoderamento para as persoas e
entidades participantes nun proceso, debe incorporarse dende o inicio
do mesmo co obxectivo de estar presentes en todas as súas fases.

Cando debe estar presente a participación?

1. Na realización da diagnose inicial (DAFO)
2. Na transformación dos elementos da diagnose nas principais

necesidades de desenvolvemento e potencialidades
3. Na elección dos obxectivos principais, obxectivos específicos,

os resultados e a súa priorización
4. Na  selección  do  tipo  de  accións  que  poden  levar  a  estes

resultados
5. Na asignación orzamentaria

O  proceso  de  implementación  do  modelo  de  DLP  poderíamos
establecelo nunha serie de pasos, nos que resaltan tres elementos
básicos e fundamentais que son: a estratexia, a asociación e a área
que abarca. A continuación expoñemos nun diagrama os pasos do
proceso.
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Figura 33.  Posta en marcha do DLP

Algunhas consideracións previas sobre os
procesos de participación

Cando empregamos un enfoque participativo no deseño das políticas
públicas debemos ter  en consideración unha serie de factores que
afectan ao proceso de elaboración do Plan. 

Algunhas das dificultades coas que nos atopamos cando definimos
un plan de actuación son as seguintes:

A dificultade para soster  a  participación no tempo.  Nas
primeiras fases de elaboración do Plan, centradas na análise
diagnóstica e de deseño, a participación soe ser máis elevada,
esmorecendo esta a medida que avanzamos nas seguintes
fases  do  Plan,  cando  temos  que  desenvolver  o  plan  de
actuación. Hai que ter en conta que este tipo de procesos ás
veces,  son  exixentes  para  as  persoas  e  entidades  que
participan  (en  tempo,  dispoñibilidade,  esforzo  creativo  e  de
entendemento).  Doutra  parte,  non  sempre  as  entidades  ou
organismos  promotores  (GALP)  responden  ás  expectativas
que  as  entidades  participantes  depositan  nela  (porque  non
mobilizan  orzamento  suficiente,  os  prazos  e  os  resultados
prolónganse, ...).
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Os  recursos  dispostos  para  favorecer  a  participación
(persoal  técnico,  metodoloxías,  soportes  de  difusión  e
información, etc.) adoitan ser escasos. Cómpre facer especial
mención a que o “tempo” de implantación destas metodoloxías
participativas, soe ser un condicionante importante cando se
teñen  que  executar  accións  en  períodos  de  tempo  moi
limitados.

A  institucionalización  destas  novas  prácticas  de
participación  é  feble.  Unha  vez  rematado  o  documento
chamado “plan”, adoitan diluírse os espazos de participación
xerados. Por este motivo, convén planificar en certa medida,
cal  vai  a  ser  a  estrutura  de  traballo  (órganos,  comisións,
espazos,...) que se constituirán co obxectivo de dinamizar un
determinado proceso ou realizar o seu seguimento.

O modelo  de  participación  polo  que se aposte,  terá  que  tratar  de
prever e evitar estas dificultades.

Espazos de participación

Os espazos de participación son espazos de produción colectiva (de
diagnósticos, de propostas, de información, de aprendizaxes...) que
se basean na deliberación. Para acadar uns obxectivos determinados
ou chegar a acordos e propostas concretas, é preciso implementar
metodoloxías de reunión. Nestas reunións é clave ter en conta:

O público participante. Debemos ter en consideración unha
serie de características do público, como o número de persoas
participantes,  a  súa  diversidade,  a  súa  homoxeneidade  ou
heteroxeneidade, o grao de coñecemento acerca do tema que
se está debatendo,  etc.  O número de persoas participantes
non  é  un  límite  á  participación,  se  establecemos  as
metodoloxías e pautas de traballo concretas.
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Os obxectivos  da  reunión.  En  cada fase  dun  proceso  de
participación  deben  estar  claros  os  obxectivos  que  se
perseguen  con  cada  reunión.  Os  obxectivos  deben  ser
explícitos (analizar unha temática, a creatividade, realizar un
exercicio de priorización, de toma de decisións,...).  No inicio
da reunión débense poñer en coñecemento de todo o mundo
e establecer unha serie de compromisos entre as partes para
poder acadar resultados satisfactorios.

Figura 34.  Factores clave da reunión

Orientacións metodolóxicas para a participación

A continuación expoñemos uns obxectivos e algunhas  orientacións
metodolóxicas xerais  e  exemplos  técnicos  concretos,  para
emprender  e  dinamizar  con  profundidade  e  rigor  un  proceso  de
participación, facendo especial fincapé nos espazos deliberativos.
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Con  carácter  xeral,  un  proceso  participativo  debe  coidar  a
xeración  de  confianza,  a  transparencia e  claridade do
propio  proceso  e  dos  seus  fins,  por  parte  do  conxunto  de
persoas  e  organizacións  implicadas.  Para  acadar  este
obxectivo,  tanto  nas  reunións,  obradoiros  ou  órganos  de
participación  como  nos  documentos  e  actas,  deben
respectarse unha serie de pautas:

• Abrir  o  proceso  a  todas  as  persoas  e  organizacións
identificadas  como  relevantes,  buscando  a  súa
participación dunha maneira activa. Tamén integrar a todas
as entidades que queiran voluntariamente participar.

• Recoller  as opinións sen ningún tipo de discriminación
excluínte. As persoas que participan teñen que poder seguir a
pista das súas achegas e teñen que ver recoñecido o valor da
súa contribución.

• Coidar  a  transparencia  informativa.  Tanto  a  recollida  dos
acordos como os procedementos para chegar a eles deben
ser  accesibles  para  todos,  evitando  o  silenciamento,  a
manipulación, etc.
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Cómpre realizar unha divulgación axeitada do proceso botando man dos 
datos proporcionados polo mapa de recursos das entidades existentes no 
territorio. A participación nestes espazos soe ser aberta permitindo a 
participación individual ou a representación.

É moi importante que os documentos que extraían conclusións dos 
diferentes espazos reflexen as opinións de forma conxunta, pero 
respectando sempre achegas particulares, que nos podemos entender que 
poden ser supérfluas. Ë por este motivo, que deben ser os propios 
participantes nos procesos os que ratifiquen e validen os acordos ou 
información que achegen aos procesos.

Por cuestións relacionadas coa privacidade da información e a protección 
de datos debemos ser sensibles á hora de reflexar información de carácter 
persoal. Nalgúns casos precisaremos consentimentos expresos para 
manexar opinións, materiais audiovisuais, etc. É moi importante que nas 
reunións se produzan actas que reflexen os contidos das mesmas e as 
decisións que se adoptan. Tamén é moi importante que se establezan con 
claridade os factores que van a influír na toma de decisións.



• Débese procurar o consenso na toma de decisións.  Isto
non implica que non teñamos en conta as opinións de disenso,
senón  que  fronte  a  regras  de  maiorías  tentemos  procurar
acordos.

• Cumprir  os  compromisos  adquiridos.  Nun  proceso  de
definición  dunha  estratexia  para  un  territorio,  o  principal
elemento  que garante  a  confianza no proceso é  o  feito  de
cumprir  os  compromisos  que  se  establecen  na  propia
estratexia. A mellora da calidade e das condicións de vida é o
factor  que  xustifica  o  esforzo  do  traballo  e  é  o  elemento
motivador do proceso, por exemplo.

Como tal proceso participativo, buscará  diluír as dinámicas
competitivas entre sectores e organizacións en favor de
elementos de encontro, de escoita activa e de busca de
posibilidades de estratexias comúns. Non se trata de forzar
consensos,  pero si  de explorar posibilidades de construción
colectiva  desde  a  diferenza,  a  autonomía  e  a  liberdade  de
cada  un.  Con  referencia  a  este  obxectivo,  enunciamos  as
seguintes pautas:

• Iniciar o traballo por un diagnóstico da situación actual. É
habitual  que  os  participantes  se  descoñezan  entre  si  e
proxecten uns cara a outros imaxes cargadas de prexuízos. O
exercicio do diagnóstico permite ter en conta as perspectivas e
necesidades  doutros  axentes  ou  colectivos  de  poboación.
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Cando é hora de tomar acordos, todo o mundo debe poder expresar a súa 
opinión, que pode ser favorable ou contraria ao que esteamos debatendo. 
Para isto, cómpre reforzar o diálogo, e non ter as votacións como o principal 
elemento para tomar decisións. Débese fortalecer o diálogo, para que as 
persoas que teñen perspectivas diferentes cheguen a unha perspectiva 
global, de consenso, fronte a regras de maiorías.

Se establecemos unha serie de obxectivos a realizar e unhas pautas para a 
súa execución, debemos actuar en consecuencia, e se nos apartamos do que 
previamente definimos debemos xustificalo. Sería incongruente realizar un 
diagnóstico e un plan de acción participativo e que despois o plan non 
reflexara ou executara o que os axentes definiron coma as súas necesidades 
e prioridades para o territorio.



Neste  momento  cómpre  coñecerse,  substituíndo  así  os
prexuízos por xuízos.

• Despersonalización  dos  argumentos  ou  propostas.
Queremos centrarnos no contido das reflexións e non no xogo
de alianzas ou inimizades establecidas previamente entre os
actores. Empregamos, para iso, técnicas que despersonalizan
as ideas e as poñen a circular nun espazo común.

• Produción  colectiva  de  coñecemento.  Non  se  trata  de
recoller  as  ideas  previamente  conformadas  de  cadaquén,
senón poñelas en xogo para construír un novo coñecemento:
abrir  un proceso de reflexión colectiva que axude a pensar,
querer  e  esperar  baseándose  en  máis  información,  máis
contraste e máis implicación.
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O diagnóstico é un elemento clave para favorecer a integración das 
diferentes perspectivas que teñen as persoas participantes nun proceso. 
Cómpre que a orientación do traballo participativo, dende o inicio, se 
revista dunha filosofía non de carácter competitivo, senón máis ben 
cooperativo. O diagnóstico serve tamén para construír un interese de 
carácter xeral e integrador, superando a barreira dos intereses particulares.

En talleres presenciais convén conseguir esa “distancia” entre persoas a 
través do traballo en pequenos grupos heteroxéneos, que escriben as súas 
ideas e as plasman nun panel común á vista de todo o mundo, pero no que 
xa non se sabe “quen dixo que”. Noutras fórmulas non presenciais, como os 
cuestionarios a varias voltas (baseados na técnica Delphi), é positivo que 
cada participante descoñeza quen son as outras persoas que están 
achegando opinións e visións ao proceso.

Cando traballamos en grupos pequenos, pode haber persoas que teñan un 
criterio máis definido, maior capacidade para convencer aos demais,..., co 
cal se desvirtuarían os espazos de participación se nos quedásemos só aí. 
Para iso, posteriormente trabállase en plenarios, onde se achega a 
información dos pequenos grupos e todo o mundo opina sobre todas as 
achegas e realiza un exercicio de reflexión, priorización, co cal xa se 
despersonalizan as opinións.



• Levar o debate aos espazos de deliberación xa existentes.
A  través  de  guieiros  de  reflexión  e  de  sistemas  de
retroalimentación da información, trasladar preguntas sobre os
temas a tratar ás familias, asociacións, etc.  de maneira que
vinculen as cuestións do ben común ao seu quefacer diario.

• Grupos  de  traballo.  Os  grupos  pequenos  favorecen  o
coñecemento mutuo e a participación activa. É recomendable
traballar inicialmente con grupos homoxéneos (só de persoas
do sector,  só  de técnicos,...),  para  facilitar  a  comunicación,
para que todos/as expresen a súa opinión e evitar algunhas
asimetrías de posición que median na dinámica dun grupo.
Despois  desta  fase,  onde  as  persoas  van  coñecéndose  e
familiarizándose cos debates e as distintas técnicas, pásase
aos  grupos  mixtos  ou  grandes  plenarios,  onde  se  verte  e
articula o traballo de todos.

Ademais da confianza e a construción de relacións cooperativas, é
necesario adecuar as metodoloxías de traballo aos obxectivos de
análise,  información,  ideación  de  propostas,...,  que  o  proceso
require. Prímanse os esquemas previos que conduzan os esforzos de
todos nun mesmo sentido. Por exemplo, as árbores de problemas, as
análises  DAFO,  os  fluxogramas,  os  mapas  de  relacións  entre
axentes...,  estes  esquemas permiten centrar  os  debates  cando se
utilizan  como  referencia  gráfica  na  que  ir  engadindo  as  distintas
achegas.
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Cando realizamos traballos previos para os espazos de participación 
(enquisas, entrevistas persoais ou grupais fundamentalmente) convén 
sistematizar esa información en documentos que orienten o traballo grupal 
posterior. As problemáticas que se susciten, e que moitas veces son de 
carácter individual, poderán ver como son compartidas por varias persoas. 
Os espazos deliberativos existentes son unha boa vía para canalizar estas 
demandas.

Para favorecer que o diálogo dos pequenos grupos sexa máis fluído, 
debemos agrupar persoas con perfís homoxéneos. Para isto, normalmente 
as persoas asistentes á reunión cubren un cuestionario ao principio no que 
indican os seus datos persoais, o seu perfil social, a súa condición ou 
relación co proceso, o seu sector de actividade, a segmentación territorial, 
etc. En relación a estes factores, xa poderíamos ir conformando os grupos. 



Son moitos e moi diversos os espazos de participación posibles.
Poden  existir  obradoiros  illados,  específicos  por  colectivos  ou
organizacións, grupos de análise ou diagnóstico, grupos de análise e
proposta,... 

Foros e mesas de participación

Os Foros de participación

Os  foros son  espazos  de  apertura  deliberativa,  nos  que  interesa
tanto  a  representatividade  como a  presenza  de  diferentes  visións,
posicións  e  sensibilidades.  Son  espazos  de  traballo  numerosos  e
diversos,  que  requiren  de  adecuadas  técnicas  de  traballo  para
grandes  grupos,  baseadas  na  súa  subdivisión  en  grupos  máis
pequenos  e  na  utilización  de  paneis  para  a  posta  en  común  en
plenario.

Requiren  tamén  de  técnicas  concretas:  identificación  de  futuro
desexable, identificación de problemas, árbore de problemas... Moitas
veces é útil contar con documentos de traballo facilitadores (breves,
esquemáticos e sintéticos).

Para  o  proceso  de  participación  na  elaboración  dunha  estratexia
local,  concibimos  os  foros  como  espazos  que  se  crean  con  este
cometido  e  posteriormente  deixan  de  reunirse.  Neste  sentido,  son
convocados  en  varias  sesións  de  traballo  para  un  fin  concreto.
Acadado este fin os grupos disólvense.

Unha  das  razóns  da  non  permanencia  dos  foros  como  espazos
estables  é  o  seu  carácter  aberto  (moitas  veces  as  persoas  que
participan van variando entre unha e outra reunión) e o alto número
de participantes (é difícil  manter a participación activa dun número
grande de persoas no tempo).
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Os  pasos  necesarios  para  a  apertura  dun  foro  de  deliberación  e
proposta son os seguintes:

• Identificación de axentes,  seguindo un criterio de apertura
(non soamente de peso ou representatividade do GALP). Para
este  traballo  de  ordenación  de  todos  os  axentes  a  quen
abrimos  o  proceso  de  participación,  é  útil  contar  con
directorios  e  bases  de  datos  que  nos  permitan  o  contacto
(envío  de  correos  electrónicos  ou  postais  de  invitación  ao
proceso, contacto telefónico...).

• Contacto persoal cunha selección de persoas e entidades,
tratando de recoller diferentes perspectivas.  Consiste en
realizar un número de entrevistas amplo (en torno a 8-10) que
nos permitan expoñer directamente a concepción que temos
do proceso de participación, así como os obxectivos do plan,
para  recoller  as  suxestións  e  as  primeiras  impresións  dos
convidados.  É tamén unha forma de implicalos e percibir  a
receptividade que ten o proceso.

• Convocatoria  da  primeira  sesión  do  foro,  coidando  a
elección  do  día  e  hora  de  forma  que  se  favoreza  a
participación  do  maior  número  de  persoas.  Coidando
tamén que o espazo se adapte ás metodoloxías de traballo
propostas.

• Convocatoria de mesas de traballo. No caso de ter un foro
moi nutrido, pode ser útil que as persoas se dividan en mesas
de traballo en torno aos diferentes temas priorizados. Desta
forma,  o  traballo  participativo  de  diagnose  e  propostas
realízase por áreas. Non obstante, en foros menos nutridos,
ou  nos  que  os  participantes  non  están  especializados,  é
preferible traballar sempre co conxunto do grupo.

• Elaboración de actas, que son enviadas ao conxunto de
participantes que se van sumando ao proceso (viñesen ou
non á reunión). As actas dan conta do avance do traballo e
serven tamén para incorporarse ao proceso con información
sobre os pasos anteriores.
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• Apertura a  axentes non representados.  Na secuencia  de
reunións do foro ou das mesas temáticas debemos revisar se
existe  algún  colectivo  moi  significativo  que  non  está  a
participar.  En  caso  de  detectar  algún,  é  positivo  facer  un
esforzo  por  incorporar  a  súa  perspectiva,  a  través  de
entrevistas persoais, por exemplo, ou insistindo na invitación a
sumarse.  Outra  ferramenta  para  abrir  o  proceso  a  máis
colectivos é elaborar, na metade do proceso, unha ficha onde
se publicitan os obxectivos marcados no plan e se solicitan
achegas na definición de liñas de actuación para acadar eses
obxectivos.

• Peche da proposta, realizado necesariamente en conxunto
(se se traballou en mesas).  Ademais da posta en común e
aprobación das liñas de actuación, poden establecerse tamén
as liñas oportunas de continuidade da participación, recollendo
tamén neste ámbito as suxestións das persoas participantes.

No proceso de traballo do foro danse dous momentos de apertura
(inicio da diagnose e inicio da definición de obxectivos e liñas) e dous
de  peche  (da  diagnose  e  das  liñas  finalmente  propostas).  Nos
momentos de apertura trátase de recoller propostas e visións. Os de
peche teñen o cometido de acadar consensos que permitan avanzar
de forma integradora.

As mesas de traballo

Outros dos lugares que favorecen e integran a participación son as
mesas  de  traballo,  as  cales  son  espazos  sectoriais  nos  que  se
abordan temáticas  concretas  e  específicas.  A dinámica  de  traballo
das mesmas artéllase en base á construción de pequenos grupos e
plenarios.

Os pequenos grupos,  teñen o  cometido de abordar  a  temática  da
mesa de traballo.  Os plenarios son a confluencia deses grupos co
obxectivo de poñer información en común e chegar a acordos.
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A modo de exemplo,  indicamos aquí os trazos metodolóxicos máis
concretos utilizados nas mesas de traballo:

• A metodoloxía  das  reunións  persegue  a  escoita  mutua,  a
participación activa e o avance nos obxectivos.

• Nos plenarios –cando se debate entre todos os participantes
da reunión– as persoas sitúanse en círculo para facilitar verse
e escoitarse sen dificultade, facendo ver que todas as achegas
teñen a mesma importancia.

• Para ordenar as quendas de palabra e orientar os debates sen
dispersarnos,  contar  co  labor  dunha  persoa  moderadora.
Entre as súas funcións tamén está a de animar a que todo o
mundo tome parte.

• Os plenarios  son  espazos  para  a  posta  en  común  e  para
debater e poñerse de acordo.  Este traballo  vese favorecido
pola  utilización  de  paneis onde  ir  plasmando por  escrito  e
esquematicamente as ideas e valoracións.

• Para  favorecer  unha  reflexión  máis  activa  que  a  que  pode
darse no plenario, confórmanse grupos de traballo de 4 ou 5
persoas, ou parellas. Deste modo, nunha relación máis directa
e próxima, facilítase que todas as opinións se expresen con
maior comodidade.

• O  produto  de  cada  reunión  é  recollido  nunha  acta.  Deste
modo  avánzase  no  traballo  e  facilítase  que  se  incorporen
novas persoas a el.

• Todos os membros da mesa reciben unha  convocatoria da
seguinte reunión, onde se explicita a orde do día e se xunta a
acta da reunión anterior, así como a das outras mesas. Para
isto  utilizamos  o  correo  electrónico  e  o  postal,  segundo  a
opción de cada un.
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Incorporación do criterio técnico nos procesos de
participación

A elaboración dos Plans Estratéxicos  ten a función de integrar  os
saberes  técnicos  e  os  saberes  sociais.  Son  procesos  onde  o
conxunto das persoas, como froito do intercambio, deberan incorporar
novas informacións, perspectivas e aprendizaxes.

O papel das persoas que teñen un coñecemento técnico é, por unha
parte, ofrecer ese coñecemento de forma didáctica ou pedagóxica e,
por outra, mostrar disposición aberta a incorporar outras visións, ás
veces  vivencias,  ou  opinións  que  teñen  tamén o  mesmo peso  no
intercambio.

Por tanto, o coñecemento técnico debe integrarse cos saberes que
residen na sociedade e co producido nos espazos de participación. O
obxectivo e imbricar ao conxunto dos saberes existentes, e poñelos
ao servizo da mellora do territorio.   

Esquema tipo dun proceso de participación

Neste  esquema  podemos  distinguir  tres  espazos  diferenciados  na
posta en marcha da estratexia: o diagnóstico, o plan de acción e o
plan de seguimento.

 Figura 35.  Fases na elaboración da estratexia
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 Figura 36.  Fases na elaboración da estratexia: diagnóstico

 Figura 37.  Fases na elaboración da estratexia: plan de acción
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Figura 38.  Fases na elaboración da estratexia: plan de seguimento
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A estratexia e a
comunicación
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Introdución

Neste  capítulo  imos  abordar  a  “a  relación  entre  a  estratexia  e  a
comunicación”,  coma un elemento de posta en valor  e divulgación
das estratexias de desenvolvemento local.

Neste sentido cómpre que diferenciemos dous niveis no que se refire
á estratexia de comunicación:

• a comunicación interna da estratexia (o mapa estratéxico)

• a  comunicación  externa  da  estratexia  (o  plan  de
comunicación)

Figura 39.  Estratexia de comunicación

O principal obxectivo deste apartado consiste en orientar aos GALP á
hora  de  ver  como  se  elabora  un  mapa  estratéxico  e  un  plan  de
comunicación.

O mapa estratéxico é unha representación gráfica da estratexia que
axuda  aos  membros  da  organización  a  coñecela  e  a  poñela  en
marcha.

O plan de comunicación é un elemento autónomo da estratexia, que
pretende incrementar o impacto da mesma fronte a terceiros. Axuda a
dar  a  coñecer  esta  entre  axentes  externos  á  organización  e  á
sociedade en xeral.
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Introdución

Unha factor clave á hora de poñer en valor unha estratexia é o de
responder á pregunta: como comunicar a estratexia?

O deseño e elaboración da estratexia é moi importante, pero tamén o
é o feito de que a organización encargada da súa posta en marcha a
entenda con claridade e a asuma coma propia.

“O mapa é  unha representación dos pasos que temos que seguir
para  poder  acadar  a  misión  que  nos  propuxemos  na  estratexia.
Axúdanos tamén a ver se a estratexia está ben definida”.

A súa finalidade reside en:

Comunicar. Os membros do Grupo deben coñecer, entender
e asumir a estratexia, sendo o mapa un elemento que facilita a
comprensión.  O  seu  deseño  participativo  tamén  axuda
implicitamente a isto.

Aliñar o GALP coa estratexia. Todos os membros do grupo
deben compartir un obxectivo único, que figura no mapa.

Fomentar un cambio de cultura na organización. O cambio
de  estratexia  para  unha  organización  implica  unha  nova
“forma  de  facer”,  unha  lóxica  de  intervención  diferente.  O
mapa facilita a comprensión, establece unha medida clara de
medir o éxito e facilita a cooperación entre todos os axentes
do grupo.

Indicar o punto de partida. O mapa representa graficamente
a  relación  de  causa  efecto  entre  as  diferentes  partes  da
estratexia, dando conta do momento no que nos atopamos.
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A elaboración do mapa estratéxico e a xeración
de valor

A estratexia pode enfocarse dende catro perspectivas diferentes:

Económica.  Refírese aos logros que imos acadar  dende o
punto de vista da execución financeira. 

Axentes. É a dimensión que aborda a relación da estratexia
coas  entidades  e  persoas  promotoras  de  iniciativas
financiadas pola mesma.

Procesos  internos.  Facilitan  a  posta  en  marcha  das
iniciativas por parte dos axentes (promotores)

Aprendizaxe  e  crecemento.  Relaciónase  coa  combinación
dun  conxunto  de  factores  (persoas,  tecnoloxía  e  entorno
organizativo) para apoiar a estratexia.

Figura 40.  A xeración de valor (perspectiva económica)
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A estrutura do mapa estratéxico

O mapa ten unha estrutura  acorde ás  diferentes perspectivas  que
comentabamos no anterior apartado. O mapa definiríase a partir da
misión e visión da estratexia, estando nun nivel inferior a estrutura de
obxectivos estratéxicos e os específicos. Na parte máis baixa estarían
os recursos necesarios para a posta en marcha da estratexia.

Na parte inferior do mapa estarían os recursos que temos á
nosa disposición para poñer en marcha a estratexia (recursos
financeiros, organizativos, tecnolóxicos, coñecemento...).

Os  procesos  internos  estarían  relacionados  cos  eixes  ou
obxectivos  estratéxicos  e  os  obxectivos  específicos.  Coa
axuda dos recursos e a xestión do GALP realizamos accións
que contribúen ao cumprimento dos obxectivos.

Están  por  riba  dos  procesos  internos  e  fan  referencia  a
“criterios de valor”. O valor é o beneficio que proporcionan á
zona costeira os axentes (promotores) coa posta en marcha
dos seus proxectos, ao marxe do seu beneficio propio.

Por  último,  eses  criterios  de  valor  (execución  financeira  e
contribución aos obxectivos do FEMP) enlázanse coa misión e
visión da estratexia.
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Figura 41.  Mapa estratéxico da EDLP
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Introdución

O Plan de comunicación é unha ferramenta autónoma, ao marxe da
estratexia,  que  debe  empregarse  co  obxectivo  de  favorecer  a
comunicación e divulgación da mesma cara axentes externos.

Para favorecer a comunicación da estratexia temos que indicar que
podemos empregar:

Accións  comunicativas  específicas.  Malia  a  que  non
elaboremos un plan de comunicación, podemos realizar unha
serie de accións (comunicacións, publicidade, marqueting,...)
para dar a coñecer a actividade do GALP.

Accións de sensibilización e dinamización do programa. Estas
accións son clave para poñer en valor ao GALP no territorio e
contribuír de maneira implícita ao cumprimento dos obxectivos
estratéxicos da organización.

Neste  apartado,  preséntase  a  estrutura  básica  dun  Plan  de
Comunicación, co obxectivo de ter unha referencia xeral dos pasos
que se dan para executar o mesmo. Temos que ter en conta que a
estratexia de comunicación sempre vai estar moi condicionada polos
recursos orzamentarios dos que dispoñamos.

Unha reflexión inicial que temos que facer é a de diferenciar o que é a
información (documentos, imaxes,...) da comunicación (percepcións).
Canto máis actuemos sobre a percepción da xente, máis eficaz será
a comunicación.

Para dar a coñecer o GALP e as súas actividades debemos planificar
a comunicación respondendo a dúas preguntas: que imos a contar?
Como imos a facelo?

“O plan de comunicación é un documento que recolle as políticas,
estratexias,  recursos,  obxectivos e accións de comunicación,  tanto
internas  como  externas,  que  pretende  por  en  marcha  calquera
organización”.

Para a elaboración do Plan debemos ter moi presente a información
do  propio  GALP  e  da  estratexia  (EDLP).   A  potencialidade  da
estratexia local participativa reside en que favorece implicitamente a
comunicación entre os axentes.
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Fases na elaboración dun plan de
comunicación

Este  apartado  describe  as  fases  a  desenvolver  na  execución  dun
plan. O principal obxectivo é coñecer os pasos, para que poidamos
reflexionar  sobre  elementos  que  debemos ter  en conta  á  hora  de
poñer en marcha a comunicación da estratexia do grupo. A estrutura
é practicamente similar á do deseño de calquera estratexia.

As fases da elaboración dun plan de comunicación poden agruparse
en catro:

1. a análise diagnóstica ( punto 1)

2. a estratexia (2,3,4,5)

3. o plan de actuación (6,7,8)

4. o control, seguimento e avaliación (9,10).

Figura 42.  Fases na implementación do plan de comunicación
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Fase 1. Análise da contorna

A  elaboración  do  Plan  iniciarase  coa  diagnose,  co  obxectivo  de
contextualizar  o  grupo,  a  súa estratexia  e  o  territorio.  Consiste  en
facer unha foto fixa de cal é a situación actual na que se move o
grupo, e cal é a situación a onde quere chegar. Como comentamos
en anteriores capítulos existen múltiples técnicas que nos axudarán a
realizar a análise diagnóstica, para coñecer o contexto local, social e
da organización.

“O propio diagnóstico que realizamos para o deseño da EDLP xa é
unha  base  sobre  a  que  asentar  a  análise  da  contorna  para  a
estratexia de comunicación”.

Táboa 15. Cuestións a abordar a maiores para a comunicación da
estratexia

Preguntas que facernos inicialmente

• A opinión pública e axentes do sector coñecen o GALP e o seu programa 
de axudas?

• O GALP ten medios propios para dar a coñecer a estratexia?
• Que experiencia ten en procesos de comunicación: valorar os erros e os 

acertos?
• Existen ferramentas para apoiar a comunicación interna (protocolos, 

intranet,...) e a externa (redes sociais, ...)?

Fase 2. Determinación de obxectivos do Plan

Neste paso cómpre responder á seguinte cuestión: que se pretende
acadar coa elaboración do Plan de comunicación?

O plan  de  comunicación  debe  ser  coherente  coa  formulación  dos
obxectivos  que  se  fixan  na  EDLP.  Os  obxectivos  do  plan  de
comunicación divídense en estratéxicos (a longo prazo) e operativos
(a  curto  prazo).  Estes  variarán  en  función  dos  obxectivos  e  das
prioridades que se marque o GALP na súa propia diagnose.
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Táboa 16. Exemplos de obxectivos estratéxicos

Obxectivos estratéxicos

• Cambiar ou mellorar a imaxe que na zona teñen do GALP
• Facer ao GALP visible e máis próximo entre a cidadanía en xeral e o sector 

pesqueiro en particular
• Mellorar a comunicación do grupo e a divulgación do seu programa de 

axudas
• Facer máis visible o programa de axudas do GALP, chegando á maior parte

de entidades do territorio

Táboa 17. Exemplos de obxectivos operativos

Obxectivos operativos

• Divulgar as actividades do GALP nos medios de comunicación local cunha 
periodicidade mensual

• Realizar accións de dinamización no sector pesqueiro (confrarías), 
mediante charlas de divulgación

• Asistir a congresos, foros e exposicións, para presentar o programa de 
axudas e actividades de sensibilización do GALP

• Publicar eventos e novas do grupo con carácter quincenal nas redes sociais

Fase 3. Determinación do público obxectivo

O  seguinte  paso  no  proceso  de  elaboración  da  estratexia  de
comunicación é o de determinar  cal  é o público  obxectivo ao que
debe dirixirse a estratexia,  o cal  é un elemento moi importante na
comunicación.

 O GALP debe realizar unha reflexión acerca de que son os principais
destinatarios (primarios e secundarios)  da súa actividade e mesmo
coñecer cales son as súas necesidades.
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Figura 43. Matriz para a priorización do público obxectivo da estratexia
de comunicación
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- Necesidade de información +

Da matriz anterior poderíamos extraer información valiosa sobre os
principais  destinatarios  da  nosa  estratexia  de  comunicación.  Os
públicos poden ser:

1. Interno: persoas socias do GALP

2. Externo: persoas relacionadas co GALP e sociedade en xeral

3. Primario:  principais  axentes  destinatarios  das  accións  de
comunicación

4. Secundario: axentes secundario na comunicación
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Dous aspectos a ter en conta son:

• A  prioridade que temos en que a  información chegue aos
públicos.

• As  necesidades de información dos  públicos  (información
corporativa ou de carácter interno e información externa).

A modo de exemplo a análise que extraeríamos da matriz anterior
sería:

1. Mariñeiros/as.  Son  axentes  externos  ao  GALP  (non  son
socios)  e  son  un  público  moi  importante  (primarios)  na
estratexia. Neste caso valoramos que son prioritarios e que se
debe incidir de maneira importante na realización de accións
comunicativas  dirixidas  a  este  colectivo  (teñen  unha  alta
necesidade de información).

2. Confrarías. Son socios do GALP e considérase que seguen a
ser  prioritarios  na  estratexia  de comunicación  e  que tamén
precisan aumentar a información sobre o grupo.

3. Concellos.  Son  socios  do  GALP  e  axentes  primarios.
Derivado  da  súa  natureza,  non  son  moi  prioritarios  na
estratexia  de  comunicación  nin  teñen  moita  necesidade  de
ampliar información.

4. Entidades veciñais. Non forman parte da organización e son
de carácter secundario. Non son prioritarios na nosa estratexia
de  comunicación,  pero  si  teñen  unha  alta  necesidade  de
ampliar a información que teñen sobre o GALP.

Outros destinatarios da comunicación serían:

• a cidadanía das zonas costeiras. Poboación das entidades
locais  que  están  baixo  a  influencia  do  GALP.  Tamén
poderíamos  afondar  en  perfís  sociais  determinados,
vinculados  aos  propios  obxectivos  dos  fondos  europeos
(desempregados, mocidade, mulleres,...).
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• As entidades e persoas do sector pesqueiro, que engadan
valor aos produtos pesqueiros.

• Os medios de comunicación. Para divulgar información do
Grupo e transmitila máis alá dos límites da zona.

• Persoas/entidades  potenciais  beneficiarias  do  programa
de axudas do GALP.

• ...

Que  preguntas  deberíamos  facer  en  relación  a  quen  debemos
dirixirnos?

Cadro 15. Repertorio de preguntas para caracterizar ao público obxectivos

A continuación  poñemos  un  exemplo  á  hora  de  poñer  en  marcha
unha  acción  de  comunicación  dirixida  ao  colectivo  de  redeiras  da
zona.
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1. Quen é o público obxectivo?
2. Que características sociais ou persoais os definen (aptitudes, actitudes, perfil 
social, trazos culturais ou ideolóxicos, trazos da idiosincrasia do sector,...)
3. Que coñecemento teñen do GALP e da súa dinámica de traballo?
4. Cales son as súas principais necesidades, dende o punto de vista persoal ou 
profesional?
5. Demandan ou non información sobre o GALP e o seu programa de axudas?
6. Poden ser beneficiarios do programas de axudas?
7. Poden apoiar ao GALP nas súas actividades de dinamización ou 
divulgación?



Táboa 18. Un exemplo de traballo coas redeiras

Un GALP identifica como público obxectivo na súa estratexia de comunicación a un
grupo  de  redeiras.  Este  grupo  caracterízase  por  realizar  traballos  de  forma
autónoma, en pequenos grupos, cun baixo nivel de organización e contacto entre
elas. O seu nivel de formación é básico, tendo na actividade das redes un economía
complementaria  á  economía  familiar.  Teñen  un  alto  potencial  para  emprender
iniciativas empregando as redes, relacionadas coa posta en valor do patrimonio o
deseño e a artesanía.

O GALP conta con liñas de financiamento para promover a creación de empresas
de  deseño  e  artesanía,  aproveitando  as  técnicas  tradicionais  dos  oficios  das
redeiras.  Pode  ser  unha  alternativa  de  diversificación  interesante  para  este
colectivo.

O GALP quere facer unha campaña para chegar ás redeiras e ensinarlle a próxima
convocatoria do programa de axudas.

Que  elementos  debe  ter  en  conta  para  dirixirse  a  este  público  e  que
alternativas poderíamos adoptar?

Características do público
obxectivo

Alternativas para a comunicación

A baixa formación
Materiais de divulgación concisos e con linguaxe
fácil e accesible

O limitado nivel de colaboración 
e autonomía dos grupos de 
redeiras.

Aproveitar  eventos  locais  para  favorecer  a
asistencia  dos  diferentes  grupos  de  redeiras
(feiras, mostras,...)

Público cunha actividade diaria 
moi extensa (compatibilizan 
actividade laboral coa economía 
doméstica)

Materiais  de divulgación  que poidan ser  vistos
con  maior  nivel  de  detalle  en  ratos  libres
(trípticos)

Alto potencial para promover 
iniciativas vinculadas ao deseño 
de pezas de artesanía 
aproveitando o coñecemento das
súas artes

Aproveitar  unha mostra de encaixe para poñer
en  contacto  a  palilleiras  e  redeiras  e  ver  as
posibilidades  de  embeberse  unhas  das  outras
para  a  elaboración  de  pezas  de  artesanía.
Podería  realizarse  un  taller  como  elemento
condutor no que se presentarían as posibilidades
de  financiamento  para  emprender  iniciativas
neste senso.
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Fase 4. A mensaxe

Á hora de comunicar a estratexia o GALP, debe ter unha mensaxe
breve  e  concisa,  evitando  a  dispersión  ou  tentar  abarcar  moitos
factores. Indicarase o prioritario ao público principal.

“Emprender no mar: o GALP apóiate”

Esta  mensaxe  coñecese  normalmente  no  nome  de  “claim”  ou
reclamo. Isto non implica que poidamos tamén complementala con
información máis exhaustiva e ampla.

Para deseñar o claim a principal pregunta que temos que facernos é:
que queremos conseguir con el?...

• Informar ao público sobre as accións que se están levando a
cabo.

• Concienciar á poboación da importancia do traballo do GALP

• Favorecer  a  conexión  co  sector  pesqueiro,  máis  alá  das
confrarías, etc.

• ...

Fase 5.  A estratexia

A estratexia  de  comunicación  do  grupo  debe  ter  unha  orientación
global para dar resposta á EDLP definida polo GALP. É preciso que
manteña unha liña  comunicativa durante a vixencia  do grupo,  que
excede ao prazo que planificamos a comunicación.

Unha  forma  importante  de  comunicar  consiste  en  introducir  na
estratexia a posta en valor das accións de sensibilización do GALP.
Explicar  como  se  fan  as  cousas  ás  veces  pode  resultar  máis
interesante  que  contar  todo  o  que  facemos.  Non se  trata  de
comunicar máis cantidade, senón comunicar eficazmente.

O deseño da estratexia de comunicación haberá de responder a:

• Como se desenvolverá a estratexia de comunicación?

• Con que linguaxe e con que ton se comunicará?

• Que canles e medios se empregarán?
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Figura 44. Factores de desenvolvemento da estratexia

Fase 6. Accións de comunicación

Unha vez que está claro o que queremos transmitir e a quen, cómpre
saber como dicilo e como facelo. As accións de comunicación poden
definirse como mecanismos que hai que desenvolver para conseguir
os obxectivos marcados.

O  Plan  de  comunicación  divulgarase  a  través  das  accións  de
comunicación,  que  conterán  a  mensaxe  concreta  que  se  quere
divulgar, establecendo unha serie de prazos e medios para facelo.
Cómpre ver:

• Como  se  chegará  á  audiencia  e  que  canles/medios
empregaremos

• Que ferramentas se utilizarán.

Para isto hai unha ferramenta que é o plan de medios, o cal define
os soportes ou os medios cos que se pretende trasladar a mensaxe,
a  frecuencia  e  o  tipo  de  difusión  (inmediata  ou  gradual)  da
comunicación.

Para determinar os medios a empregar podemos ter en conta:

1. Os hábitos de consumo de información do público obxectivo

2. O orzamento do que dispoñemos

3. Os medios líderes na comunicación na zona.

4. O principal medio ou canle de información e os secundarios.
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Unha vez que teñamos definidos os medios que imos a empregar,
cómpre seleccionar as ferramentas que imos a desenvolver en cada
un deles.  A continuación expoñemos algunhas das ferramentas que
se poderían empregar para atender a diferentes factores dentro do
proceso de comunicación, os cales foron expostos anteriormente.

Táboa 19. Ferramentas de comunicación a empregar en diferentes fases
do proceso

Áreas Ferramentas

Comunicación 
institucional 
(corporativa) 

• Manuel de identidade corporativa
• Presentacións do GALP e do programa de axudas
• Informes de execución
• Documentación propia do GALP

Comunicación 
externa

• Márqueting (buzoneo, telemarqueting, 
merchandising,...)

• Publicidade (TV, prensa, radios locais, vallas 
publicitarias,...)

• Relacións públicas (participación en eventos: foros, 
feiras, congresos, exposicións,...)

• Internet (redes sociais, marqueting por correo 
electrónico, posicionamento en buscadores,...)

Xestión cos medios

• Notas de prensa
• Roldas de prensa
• Entrevistas
• Dosieres de prensa

Atención á cidadanía

• Publicidade, mailings masivos ou especializados,..
• Páxina web
• Redes sociais
• Material divulgativo (Trípticos, folletos, ...)
• Atención telefónica ou personalizada no local

Comunicación 
interna

• Modelos de documentos (cartas, circulares, 
actas,...)

• Publicacións
• Boletíns electrónicos

Fase 7. Elaboración do cronograma

O cronograma é a base para establecer a programación das accións
que imos a desenvolver no Plan. Para isto utilizaremos un calendario,
no cal teñamos en conta o momento no que se realizará a acción, o
período  de  duración  e  a  frecuencia  da  acción.  Expoñemos  un
exemplo.
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Táboa  20. Programación de accións de comunicación

Accións a desenvolver Frecuencia

Cronograma anual

Meses*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comunicación institucional (corporativa)

Manuel de identidade corporativa Inicio

Presentacións do GALP Inicio

Informes de execución Semestral

Documentación social (actas,...) n/d

Comunicación externa

Buzoneo anual

Campaña de marqueting telefónico anual

Publicidade en prensa, radio, tv 2/ano

Participación en eventos n/d

Campaña de marqueting electrónico 2/ano

Redes sociais mensual

Elaboración de newsletter trimestral

Xestión cos medios

Notas de prensa n/d

Roldas de prensa 2/ano

Dossieres de prensa 2/ano

Atención á cidadania

Atención personalizada ou telefónica+ diaria

Publicación de contidos na web Bimensual

Publicación de contidos en redes sociais Bimensual 

Mailing masivo á poboación, entidades,... anual

* Neste apartado incluso poderíamos fixar unha cronoloxía inferior (semanas, días). A visión
mensual  daríanos  unha perspectiva  de  todas  as  accións  que  debemos desenvolver  nunha
anualidade. O período de duración da acción quedaría tamén reflectido neste apartado.

En  canto  á  comunicación  institucional do  grupo,  nun  momento
inicial este debería elaborar e deseñar a súa imaxe corporativa , ao
tempo que elaborar materiais de divulgación e presentación.

Co  obxectivo  de  reforzar  e  xustificar  as  accións  que  desenvolve
podería elaborar un informe de execución semestral, o cal debería ter
pautada  unha  estrutura  de  información  (apartados)  e  unhas
directrices  básicas  para  que  houbese  unha  homoxeneidade  de
información entre estes (extensión, expresión,...).
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A  documentación  de  carácter  social  (actas  de  xuntas  directivas,
asembleas,  informes  de  presentación  de  contas,...)  tamén  deben
manter unha estrutura pautada, figurando determinados apartados e
mantendo unha dimensión axeitada.

As actas non deben recoller  toda a información de maneira literal,
senón que deben sintetizar os principais acordos que se adoptan e
aqueles elementos nos que se rexistran maiores diferenzas.

En  canto  á  comunicación  externa,  o  grupo  podería  realizar
publicidade  en  medios  con  carácter  previo  ás  convocatorias  do
programas de axudas;  neste caso podíamos estimar que hai  dúas
convocatorias.

Aproveitando  o  período estival  poderíamos participar  en diferentes
eventos co obxectivo de divulgar a actividade do GALP, ou proxectos
que este tivese en marcha.

Se consideramos que temos un público importante nas redes sociais,
tentaríamos ser  moi  activos  nas  mesmas,  mantendo entradas  con
carácter mensual.

Tamén  co  obxectivo  de  manter  informados  a  todos  os  nosos
contactos  (persoas  e  entidades),  poderíamos  remitir  un  newsletter
con carácter trimestral.

Na  xestión cos medios, podemos convocar con carácter previo ás
convocatorias  do  programa  de  axudas,  roldas  de  prensa  para
informar a estes das condicións das convocatorias. Tamén podemos
elaborar dossieres de prensa nunha dobre liña: informando sobre o
conxunto de actividades que desenvolven os grupos, ou ben poñendo
en valor proxectos que se promoveron dende os grupos, co obxectivo
de dalos a coñecer.

No último apartado, de  atención á cidadania, consideramos que a
atención  personalizada  tanto  persoal  como  telefónica  debe  ser
continua durante todo o ano. Para apoiar esta actividade poderíamos
empregar  a  comunicación  corporativa  que  xerara  o  grupo.  Tamén
poderíamos ofrecer información á cidadanía a través da web ou ben
das  redes  sociais,  estimando  unha  periodicidade  bimensual
aproximadamente en ambos casos.
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Fase 8. Orzamento

Cando poñemos en marcha unha estratexia de comunicación un dos
primeiros pasos a definir é o ver cal é a parte de orzamento do que
dispón o grupo, que podemos adicar ao conxunto de actividades. Isto
lévanos  a  realizar  unha  análise  previa  de ver  cales  poden  ser  os
medios  que con menor  importe  alcancen o  maior  impacto  no que
pretendemos transmitir.  Dependendo do orzamento,  algúns medios
ou accións poden quedar xa descartadas dende o inicio.

Dentro  das  accións  de  comunicación  cómpre  diferenciar  dúas
vertentes: accións xestionadas de maneira externa e interna.

Nas  accións xestionadas de maneira externa,  deberemos
contratar con profesionais a súa execución e posta en marcha.
Un claro exemplo pode ser o deseño da imaxe corporativa, a
elaboración  dun  vídeo  promocional  do  grupo  ou  dos
proxectos,  un  anuncio  en  prensa  ou  na  radio,  un  mailing
masivo,... Estas accións van a ter un orzamento pautado para
a súa realización.

Por outra banda o grupo pode ou debe asumir  de maneira
interna  algunhas  tarefas  como  a  elaboración  de  materiais
internos  corporativos,  a  presenza  en   redes  sociais,  a
elaboración  dun  newsletter,  a  atención  personalizada  á
cidadanía, etc. Neste caso o orzamento pode estar definido en
parte, pero tamén é necesario valorar o tempo que o grupo lle
asigna a este tipo de tarefas co obxectivo de cuantificar de
maneira estimada este gasto. Isto pode levarnos á decisión de
que haxa tarefas que conveña externalizar ou non.

Aproveitando  a  estrutura  da  anterior  táboa  de  programación  de
actividades,  tamén  poderíamos  recoller  os  custes  orzamentarios
asignados a cada acción comunicativa. Cumpriría desagregar cada
acción  a  desenvolver  nunha  soa  fila,  co  obxectivo  de  realizar  a
valoración orzamentaria nunha folla de cálculo.
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Fase 9. Control e seguimento do plan de comunicación

A  última  parte  da  estratexia  de  comunicación  garda  relación  co
control, seguimento e avaliación da mesma. Realizar un seguimento
axeitado da estratexia tamén implica ter un sistema que nos permita
obter información do seu alcance, a través do establecemento dunha
serie de indicadores.

O  seguimento  dos  obxectivos  do  Plan  de  comunicación  require  a
utilización dos indicadores coa finalidade de obxectivar a medición.
Pero temos que ser conscientes das limitacións que existen á hora de
obter  a  información  sobre  determinados  indicadores,  polo  cal
debemos centrarnos naqueles que nos poidan achegar a información
máis relevante.

O sistema de indicadores pode axudarnos a realizar un control  do
número  de  accións  comunicativas  que  se  realizan  e  a  súa
periodicidade. Isto é algo relativamente sinxelo se temos sintetizadas
as accións que desenvolvemos e a súa periodicidade.  Poderíamos
tomar o ano natural como exemplo para garantir a homoxeneidade na
medición.

Podemos diferenciar tres tipos de indicadores: de realizacións (físicas
ou financeiras),  de  impacto  (na posta  en  marcha da acción)  e  de
resultados (repercusión sobre público obxectivo).
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Táboa 21. Exemplos de indicadores

Indicadores de realizacións

• Nº de presentacións corporativas do GALP
• Número de anuncios en prensa (luns a sábado e domingos)
• Nº de foros nos que se participará
• Nº entradas/comentarios en redes sociais
• Nº de boletíns electrónicos publicados
• Nº de notas ou dosieres de prensa elaboradas
• Nº de  reportaxes en medios audiovisuais

Indicadores de impacto

• Porcentaxe da poboación que recibiu noticias 
• Porcentaxe da poboación participante nos foros
• Grao de coñecemento do GALP por parte das entidades
• Número de artigos dedicados a proxectos financiados polo GALP

Indicadores de resultados

• Número de persoas que consultan páxina web ou reciben mailings
• Número de persoas destinatarias de anuncio en prensa (domingos)
• Número de persoas que participan nas redes sociais ou que reciben o 

newsletter
• Número de entidades atendidas por teléfono
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Fase 10. Avaliación final

Unha vez que temos a información obtida a través das accións de
control  e seguimento e outras accións de avaliación que poidamos
facer  de  maneira  complementaria  con  diferentes  técnicas,  cómpre
facer  unha  valoración  real  do  que  supuxo  a  estratexia  de
comunicación na difusión e coñecemento do GALP e a súa estratexia.
A  avaliación  permitiranos  tomar  decisións  á  hora  de  valorar  de
maneira  global  o  plan de comunicación,  pero  tamén diferenciando
cada unha das accións que se poñen en marcha.

Neste  caso  realizaríamos  un  informe  sintético  que  tivese
principalmente  en  conta  a  variable  orzamentaria  e  o  impacto  das
accións. Con esta ferramenta as xerencias e as xuntas directivas do
GALP; poderían adoptar as decisións oportunas para implementar a
estratexia  de  comunicación:  continuar  coas accións  que  presentan
bos  resultados  ou  reformar  ou  eliminar  aquelas  que  se  estimen
oportunas.
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Esquema do Plan
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ANEXO

ESTRUTURA E CONTIDO DA ESTRATEXIA DE
DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP)

1.DATOS DO GRUPO

1. Datos identificativos do grupo

Denominación

NIF

Dirección

Teléfono 

Fax

Enderezo electrónico

Representante legal

NIF do representante legal
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2. Relación de entidades asociadas

DENOMINACIÓN
DA ENTIDADE NIF

DOMICILIO
SOCIAL

NOME
REPRESENTANTE SEXO SECTOR

TIPO DE
ENTIDADE

DATA
CONSTITUCIÓN

NUMERO
ASOCIADOS

DATA
ADHESIÓN

1       

2       

3       

4       

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12

13

14

...

3. Composición da xunta directiva

NOME E
APELIDOS

NIF DOMICILIO
POSTO QUE
OCUPA NA

ASOCIACIÓN
SECTOR

ENTIDADE A QUE
REPRESENTA

SEXO

1    PRESIDENCIA

3    VICEPRESIDENCIA  

4    SECRETARÍA  

5    TESOURERÍA  

6    VOGAL  

7    VOGAL  

8    VOGAL  

9     

10     

…     
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4. Datos resumo do grupo

Nº
%

representación

Entidades socias

Entidades que representan ao  sector pesqueiro

Entidades que representan ao  sector social

Entidades que representan ao  sector económico

Entidades que representan ao  sector público

Mulleres na xunta directiva

Resumo de
representacións

% dereitos de voto na
Asemblea Xeral

% dereitos de voto
na  xunta directiva

Sector pesqueiro

Sector público

Sector social

Sector económico

2.  DEFINICIÓN DA ZONA PESQUEIRA

1. Delimitación do territorio

Relación de municipios Poboación
Superficie do

municipio (kms 2)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

TOTAL
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1.  Incluirase  un  mapa da  zona  e  a  xustificación  da  coherencia
xeográfica, económica, social e cultural para a súa elección.

2. Resumo de datos sociodemográficos, económicos e culturais

Municipios

Superficie (km2)

Nº habitantes

Densidade poboación

Evolución da poboación (1999-2013)

Renda dispoñible bruta por habitante

Indicador municipal de renda dos 
fogares

Índice de envellecemento

Peso do sector pesqueiro (en relación 
coa poboación ocupada)
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3. ANÁLISE DIAGNÓSTICA

1. Ámbitos do diagnóstico, metodoloxía de traballo e 
fontes de información

1.  Ámbitos  do  diagnóstico.  Determinar  os  ámbitos  do  diagnóstico  a
abordar: o territorio, o marco temporal e os elementos sectoriais de análise:

Caracterización do
espazo

• Unidades territoriais e marítimas
• Sistemas e vías de comunicación.

Demografía
• Poboación e distribución territorial
• Análise de evolución,  envellecemento,  densidade,

dependencia, etc. en función de xénero e idade.

Mercado laboral

• Tipoloxía de contratación e evolución
• Poboación laboral activa e desempregada
• Características da contratación segundo actividade

e territorio.

Estrutura 
económica e 
empresarial

• Tipos  e  caracterización  das  actividades
económicas

• Evolución e caracterización do tecido empresarial

Datos do sector 
pesqueiro

• Número e caracterización das flotas, portos e artes
• Evolución de emprego xerado
• Caracterización da pesca e produción do sector
• Tipoloxía de produtos comercializados e canles e

distribución
• Iniciativas de innovación

Datos do sector do
turismo

• Caracterización  e  distribución  dos  aloxamentos  e
prazas

• Caracterización  do  sector  de  restauración  e
hostalería

Patrimonio 
mediambiental

• Catálogo  dos  recursos  e  caracterización  dos
mesmos. Hábitats costeiros de importancia para os
recursos biolóxicos mariños. 

Patrimonio cultural
• Catálogos dos recursos (materiais e inmateriais) e

caracterización

Programas ou 
actuacións de 
carácter 
estratéxico

• Repertorio de normas ou medidas estratéxicas que
teñen relación co territorio
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2.  Metodoloxía  de  traballo.  Describir  sucintamente  o  proceso  de
investigación  realizado  aclarando,  a  metodoloxía  de  traballo  e  as
técnicas empregadas.

2. Diagnóstico da zona costeira (Análise DAFO)

Metodoloxía  DAFO,  recollendo  as  debilidades,  amezas,  fortalezas  e
oportunidades  do  GALP  centrándose  nas  peculiaridades  da  zona.
Expoñerase de maneira clara a información diferenciando os principais
ámbitos temáticos, numerando cada un dos factores. Realizarase unha
diagnose  participativa  (grupos,  talleres,  foros,...),  apoiándose  tamén
noutras  fontes  e  información  do  conxunto  do  diagnóstico  (análise
documental e de fontes primarias). Identificaranse  as necesidades da
zona en función dos ámbitos definidos no diagnóstico.

Debilidades Ameazas Fortalezas Oportunidades Necesidades

Ámbito ....
1. ...

Ámbito ....
1. ...

Ámbito ....
1. ...

Ámbito ....
1. ...

3. Conclusións sobre a situación actual desta zona 
pesqueira

Principais conclusións obtidas do diagnóstico, tendo en consideración
a análise do territorio, o DAFO e abordando os  elementos sectoriais da
análise,  e  as  necesidades  da  zona.  Retos aos  cales  se  propón  dar
resposta coa estratexia.
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4. MISIÓN, VISIÓN E VALORES DA EDLP

1. Describir a misión da estratexia

1. É a meta xeral que  que actuará como último referente da actuación
da entidades. A súa descrición debe ser breve e non superar as dúas
liñas.

2. Describir a visión da estratexia

1. É o que pretende ser o GALP no futuro. A súa descrición debe ser
breve e non superar e non superar as dúas liñas.

3. Identificar os valores da organización

1. Enumerar un parágrafo que defina os valores da organización, ou ben
indicar os que vai a asumir esta e describilos sucintamente.
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5. PLAN DE ACCIÓN

1. Obxectivos estratéxicos 

1. Identificar os principais obxectivos da estratexia, facéndoo de acordo
coas orientacións proporcionadas polo FEMP e cos factores externos e
internos do diagnóstico. A súa definición debe ser breve e o seu número
limitado. 

Obxectivo estratéxico 1
• Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atrac-

ción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos pro-
dutos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da
cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sosti-
ble promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.

Obxectivo estratéxico 2
• Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación

da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas,
entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso
amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.

Obxectivo estratéxico 3
• Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas

pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transi-
ción a unha economía de baixas emisións de carbono.

Obxectivo estratéxico 4
• Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras.

Obxectivo estratéxico 5
• Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza dos re-

cursos pesqueiros e actividades marítimas locais.
Obxectivo estratéxico 6

• Fomento da cooperación. 

2. Obxectivos específicos

1.  Indicar  os  obxectivos  específicos,  que  deben  das  resposta  ás
demandas  e  necesidades  identificadas  no  diagnóstico.  Dependerán
xerarquicamente dos obxectivos estratéxicos e identificaranse de forma
numérica: 1.1, 1.2, 1,.3,... Conterá unha descrición breve do mesmo.

 1 Obxectivo estratéxico ...
 1.1 Obxectivo específico ...
 1.2 Obxectivo específico ...
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3. Liñas de actuación

1. Indicar as liñas de actuación, que deben das resposta ás demandas e
necesidades identificadas no diagnóstico. Dependerán xerarquicamente
dos obxectivos específicos.  Expresaranse nunha soa liña ou en dúas
como moito.

 1 Obxectivo estratéxico ...
 1.1 Obxectivos específico ...

 1.1.1  Liña de actuación ...
 1.2 Obxectivo específico ...

 1.2.1  Liña de actuación ...
 1.2.2  Liña de actuación ...

4. Medidas

1. Indicar as medidas, as cales dependerán xerarquicamente das liñas
de  actuación  e  identificaranse  de  forma  numérica:  1.1,  1.2,  1,.3,...
Expresaranse nunha soa liña ou en dúas. Se se estima necesario esta
información podería agruparse en fichas.

 1 Obxectivo estratéxico ...
 1.1 Obxectivos específico ...

 1.1.1  Liña de actuación ...
 1.1.1.1 Medida ...
 1.1.1.2 Medida ...

 1.2 Obxectivo específico ...
 1.2.1  Liña de actuación ...

 1.2.1.1 Medida ...

5. Mapa do Plan de actuación

1.  Reflectirase  de  maneira  gráfica  nunha  táboa,  a  estrutura  de
obxectivos  estratéxicos,  específicos,  liñas  de  actuación  e  medidas
(estrutura de dependencia xerárquica).

Obxectivos

estratéxicos

Obxectivos

específicos

Liñas de

actuación

Medidas

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1

1.1.2. 1.1.2.1
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6. Fichas de medidas 

1. Realizarse unha presentación das medidas de cada liña de actuación.
Para cada medida estableceranse as súas orientacións empregando o
seguinte modelo:

Identificación da medida

Dependencia xerárquica dos obxectivos

Descrición sucinta do contido da medida

Potenciais beneficiarios

Resultados previstos (indicadores)

Rango de intensidade de axuda

7. Carácter integrado e multisectorial da estratexia

1.  Describir  o  carácter  integrado  e  multisectorial  da  estratexia. A
estratexia debe responder a un enfoque integrado (reunir  á cadea de
valor da pesca-produción, transformación e comercialización- con outros
actores ou sectores económicos da zona) e multisectorial, de xeito que
considere os efectos efectos multiplicadores dos diversos sectores con
presenza no territorio. 

8. Carácter innovador da estratexia

1. Describir os aspectos innovadores da estratexia no contexto local e
indicar como se fomentará a innovación a escala local.

9. Contribución da estratexia á creación de emprego

1. Incidencia da estratexia sobre o emprego. Medidas para promover o
aumento do emprego. Creación de novas oportunidades para mulleres e
mocidade.
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10. Contribución da estratexia á promoción da 
igualdade entre homes e mulleres e á non 
discriminación

1.  Análise  dos  problemas  de  xénero  e  inclusión  social.  Mecanismos
contemplados para promover á igualdade e non discriminación. 

11. Contribución ao principio de desenvolvemento 
sostible

1. Contribución da estratexia á sostibilidade ambiental

12. Complementaridade e cooperación con outros 
instrumentos ou intervencións na zona 

1.  Indicar  se  existen  sistemas  de  coordinación  que  garantan  unha
sinerxía  con  outros  fondos,  instrumentos  ou  políticas  territoriais.
Describiranse os sistemas que garanten a coherencia da estratexia coas
intervencións doutros programas e liñas de axuda que se implanten no
territorio, en particular con outros programas de desenvolvemento local
de filosofía Leader.

13. Redes 

1. Indicar propostas de traballo en rede e cooperación con outros grupos
locais, nacionais ou da UE.
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6. PLAN DE FINANCIAMENTO

1. Distribución global de orzamento

1. Indicar o orzamento total co que conta o GALP para o conxunto do
período,  atendendo  á  distribución  entre  custos  de  explotación  e
animación e o programa de axudas.

CONCEPTOS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total

Custos de explotación e 
animación (máximo do 25%)

Custos de aplicación da 
EDLP (programa axudas)

Custos totais

2. Desglosar o  orzamento total do GALP para o conxunto do período,
atendendo  á  distribución entre  custes  de explotación e  animación e
programa de axudas. A información indicarse por anualidades.

CONCEPTOS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total

Programa
de 
axudas

Obxectivo
1

Produtivos 
(Min. Dun 
65%)

Non 
produtivos

Obxectivo
...

Produtivos 
(Min. Dun 
65%)

Non 
produtivos

Total

Produtivos 
(Min. Dun 
65%)

Non 
produtivos

Total programa de 
axudas

Custos de
xestión

Custos de explotación

Custos de animación

Total custos 

Total financiamento FEMP
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2. Plan de financiamento do plan de actuación

1. Reflectirase de maneira gráfica nunha táboa, a estimación de orzamento
que  se  lle  asignará  a  cada  eixo  estratéxico  e  específico  como  mínimo,
podendo indicar a mesma ata o nivel de medidas. Incluiranse sumatorios por
cada elemento

Produtivos Non produtivos Financiamento Total

Obxectivo estratéxico1

Obxectivos específicos

Liñas de Actuación

Medidas

Suma por obxectivos específicos

Suma por obxectivos estratéxicos

7. CAPACIDADE DO GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

1. Experiencia da asociación en Desenvolvemento Local Participativo, ou
dos seus asociados no caso de grupos de nova creación. 

2. Consignar os espazos de traballo, dotación e equipamentos.

3.  Recursos  humanos  e  técnicos:  Organigrama.  Descrición  do  equipo
técnico e xustificación do mesmo en función das características da zona
pesqueira,  do  orzamento  e  outros  factores  específicos.  Funcións  do
persoal   contratado.  Procedemento  para  a  contratación  do persoal  do
equipo técnico baseado nos principios de publicidade, transparencia, libre
concorrencia, capacidade, experiencia e non discriminación.
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4.  Capacidade  administrativa  e  financeira  do  grupo  para  xestionar  e
implementar  a  estratexia.  Cualificación  do  persoal  responsable  da
administración e do control financeiro. Funcións e responsabilidades do
equipo xestor.

8. DISPOSICIÓNS DE XESTIÓN DA EDLP

1. Xestión interna do GALP

1.  Procedementos  de  traballo  e  toma  de  decisións:  requisitos  e
procedementos para a adquisición e perda da condición de asociados,
dereitos  e  obrigas  do  socios,  mecanismos  de  participación  dos
asociados, incluíndo mulleres e mocidade, funcións da asemblea xeral e
xunta directiva, convocatorias, dereitos de voto, maiorías, delegacións,
procedementos de toma de decisións, grupos de traballo, etc..).

2. Relación de medidas de RSC que desenvolverá o GALP.
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2. Procedementos para a xestión do programa de 
axudas

1. Indicaranse os límites de porcentaxe de  axuda pública (cuantitativos
e  porcentaxes)  en  función  dos  diferentes  tipos  de  proxectos.
Estableceranse e xustificaranse os criterios obxectivos adoptados para a
valoración,  selección  e  priorización  de  proxectos  do  programa  de
axudas, co obxectivo de fomentar a transparencia e non discriminación
na  decisión  (baremos,  regras  para  a  asignación  de  porcentaxes  de
axuda pública). Diferenciarse baremos para proxectos produtivos e non
produtivos.  Indicaranse as regras básicas:  puntuación mínima a obter
para que un proxecto poda ser subvencionado e a porcentaxe de axuda
para esa nota, etc.

3. Seguimento dos proxectos

1. Mecanismos para identificar debilidades ou riscos durante á execución
dos proxectos. 

4. Procedementos/mecanismos para unha boa 
xestión financeira e para evitar o conflito de 
intereses

1.Describir os procedementos ou mecanismos que se seguirán para aca-
dar os principios de economía, eficiencia y eficacia na xestión do orza-
mento.

2.Describir os procedementos ou mecanismos que se seguirán para evi-
tar o conflito de intereses. 
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9. DISPOSICIÓNS DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

1. Indicadores de seguimento e avaliación

1.  Construirase  o  cadro  de  indicadores  segundo  corresponda
(resultados, produtivos ou de impacto), en función da xerarquía do plan
de acción.  Desagregaranse por sexo e mocidade, de ser o caso.

Obxectivos
estratéxicos

Obxectivos
específicos

Liñas de
Actuación

Medidas
Nome

indicador
Período

Resultado
final

esperado

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2 1.1.2.1

1.1.2.2

2. Plan de seguimento

1.  Consignar  as fases a realizar  no seguimento do Plan,  os órganos
encargados  (vincular  co  plan  de  participación)  e  o  cronograma  de
actuación. Revisión de indicadores. Incluirase a dimensión de xénero.

3. Avaliacións intermedia e final

1.  Consignar  as  avaliacións  a  realizar  de  carácter  intermedio  e  final,
indicando  a  periodicidade.  Terase  como  referencia  información
cualitativa e cuantitativa (cadro de indicadores). Incluirase a dimensión
de xénero.

198



10. PLAN DE PARTICIPACIÓN

1. Directorio de entidades e recursos

1. O directorio de entidades é recursos é unha ferramenta interna do
GALP para incorporar axentes no plan de participación de elaboración
da estratexia. Non ten porque reflexarse no documento e pode revestir a
forma  de  base  de  datos.  Debe  conter  información  de  contacto  das
entidades, actividades, servizos e recursos dos que dispón, sobre todo
para apoiar o Plan de participación

2. Proceso de participación na elaboración da estratexia

1. Realizarase unha memoria do proceso de participación realizado para
a elaboración da estratexia,  atendendo á fase de diagnóstico e a de
deseño do plan de actuación. A participación será real e demostrable,
non se poderá reducir a unha simple información ou consulta, senón que
incluirá  unha  participación  activa  da  comunidade,  aberta  a  todos  os
sectores públicos e privados do territorio. Identificaranse os axentes que
participaron,  os  espazos  de  traballo  e  os  soportes  ou  medios
empregados. Poderase apoiar  o proceso con información de carácter
gráfico ou un dossier con novas.

3. Proceso de participación no seguimento e aplicación 
da estratexia

1.  Deseñarase  o  procedemento  a  seguir  (órganos  e  espazos  de
participación) para efectuar o seguimento e a avaliación da estratexia. O
apartado  irá  en  consonancia  coas  disposicións  de  seguimento  e
avaliación. Poderase ilustrar o proceso mediante un fluxograma. 
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2. Ademais, elaborarase un resumo seguindo o esquema seguinte ou
similar:

Tipo de
acción

desenvolvida
(consulta,
reunión....

Lugar e
data de

realización

Quen a
promoveu

Como se
difundiu a

convocatoria

Nº e tipo de
participantes

Obxectivo
da acción

Conclusións,
acordos....

11. PLAN DE COMUNICACIÓN

1. Mapa estratéxico da EDLP

1. Realizarase un mapa da estratexia (figura) que conterá a estruturación
da estratexia en base a: a misión, a visión, os valores, os obxectivos
estratéxicos, os obxectivos específicos e os recursos cos que conta o
GALP para a aplicación da estratexia.

2. Accións de comunicación para a divulgación do GALP
e o programa de axudas

1.  Descrición  das  principais  orientacións  que  guiarán  a  estratexia  de
comunicación  do  GALP  en  relación  ás  accións  de  sensibilización  e
dinamización e o programa de axudas:  obxectivos,  público obxectivo,
mensaxe, estratexia e accións a desenvolver, cronograma.

2.  Descrición  sucinta  das  principais  accións  a  desenvolver  para  a
difusión  da  estratexia,  apoiándose  no  cadro  de  programación  das
accións de comunicación.
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12. FONTES DE INFORMACIÓN

1. Identificación de fontes consultadas

1. Reflectir  o conxunto de fontes documentais e bibliográficas que se
empregaron para a súa elaboración, principalmente no diagnóstico.
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