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 MODIFICACIÓN  

DA EDLP - ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 

GALP SEO DE FISTERRA-RÍA DE MUROS-NOIA. COSTA SOSTIBLE. 

 

 

  



 

 

1. XUSTIFICACIÓN DA MODIFICACIÓN DA EDLP  

 
Esta proposta de modificación da Estratexia do GALP Costa Sostible respecta os 

criterios de Convenio de colaboración entre a Consellería do Mar da Xunta de 

Galicia e a Asociación “Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo de Fisterra 

Ría de Muros Noia: Costa Sostible” para a aplicación da estratexia de 

desenvolvemento local participativa no marco do desenvolvemento sostible das 

zonas de pesca do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020. 

Do mesmo xeito, as variacións que se pretenden introducir non afectan aos 

criterios de selección polos cales o GALP  Seo Fisterra Rías Muros Noia, Costa 

Sostible, se converteu nunha entidade colaboradora na execución do Fondo 

Europeo Marítimo e de Pesca para este período de programación. En relación á 

EDLP vixente, mantense a calidade e coherencia dos obxectivos da estratexia, 

realizando modificacións puntuais en canto a medidas concretas, co obxecto de 

manter unha maior coherencia a nivel interno e externo no cumprimento dos 

obxectivos e na súa execución.  

A xestión das convocatorias de axudas nestes tres anos anteriores foi deixando 

latente esta necesidade sendo un dos motivos fundamentais desta modificación, a 

prelación dos  proxectos do sector pesqueiro nas distintas propostas de concesión 

de axudas do Galp Costa Sostible ( Ver informes de xerencia no apartado anexos). 

Tamén, no traballo de xestión diario, púidose comprobar a dificultade de 

execución dalgunha das liñas de actuación do plan de acción, polas características 

que definen o sector pesqueiro do noso territorio, e a falla de Know How 

suficiente para a execución de determinados proxectos. A maioreso propio 

proceso de avaliación intermedia, a través dos diferentes espazos e ferramentas 

de participación, deixa latente esta necesidade de modificación,  O principal 

motivo que pretende atender esta modificación é o de mellorar a execución da 

EDLP do GALP Costa Sostible, no seu conxunto, facendo especial fincapé na 

execución financeira asociada ao obxectivo de promoción e mellora da 

competitividade do sector pesqueiro. Deste xeito, quérese primar o 

financiamento de proxectos no sector pesqueiro, introducindo criterios que 

continuen potenciando en maior medidaa xeración de emprego, a valorización 

económica dos recursos e unha explotación sostible social e ambientalmente 
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Preténdese tamén regular o financiamento de proxectos de corte turístico, co 

obxectivo de harmonizar a oferta de aloxamento a nivel municipal nos concellos 

da zona costeira. Deste xeito, realízase unha proposta de financiamento de 

determinados tipos de establecementos, en función da existencia ou non dos 

mesmos en cada concello. 

Para dar resposta ao anterior, é necesario facer unha serie de correccións no 

apartado 5. Plan de Acción:   

 

MODIFICACIONS . CAPÍTULO 5. PLAN DE ACCIÓN 

3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  
 

Obxectivo Estratéxico 1 | SECTOR PESQUEIRO 

Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 

dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 

diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á 

transformación, á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do 

Crecemento Azul. 

   

1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no 

uso dos recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento. 
  

  1.2 Sostibilidade da actividade pesqueira. 
  

  1.3. Empoderamento do sector pesqueiro.  
  

  1.4 Eficiencia enerxética e mellora nos equipamentos e servizos nas 

empresas do sector pesqueiro. 
 

Obxectivo Estratéxico 2 | DIRVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 

incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 

traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 

diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 

mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 

   
2.1 Creación de sinerxías cos entes turísticos con competencias no 
territorio.   

  2.2 Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio.   

  2.3 Crecemento económico e do emprego a través da mellora da 



competitividade do destino.   

  2.4 Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de 
emprego. 

  2.5 Potenciamento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o 
aumento da eficiencia enerxética.   

  2.6 Apoio á artesanía mariñeira e recuperación de oficios tradiconais. 
  

Obxectivo Estratéxico 3 | PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 

ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio 

cultural e natural costeiro. 

   
 
3.1 Mellora da calidade ambiental e paisaxística do contorno costeiro.   

  3.2 Recuperación do patrimonio cultural costeiro.   

  3.3 Salvagarda da cultura marítima tradicional. 
 
 
3. LIÑAS DE ACTUACIÓN  
 
Obxectivo Estratéxico 1 | SECTOR PESQUEIRO 
Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á 
transformación, á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do 
Crecemento Azul. 
   

1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento.  

    1.1.1 Melloras na produción, xestión e políticas de calidade e 
seguridade alimentaria nas empresas de transformación de 
produtos pesqueiros.  

    1.1.2 Valorización dos produtos da pesca local mediante o apoio á 
comercialización e presenza nos mercados dos produtos 
pesqueiros  así como o potenciamento do valor engadido dos 
mesmos  

  1.2 Sostibilidade da actividade pesqueira.  
    1.2.1 Aproveitamento Sostible dos recursos mariños.  
    1.2.2 Protección e recuperación da biodiversidade e os 

ecosistemas mariños.  
  1.3  Empoderamento do sector pesqueiro.   
    1.3.1  Mellora das condicións de traballo das mulleres do sector 

 pesqueiro.  
    1.3.2  Cualificación profesional do sector.  
    1.3.3  Candidatura da zona de marisqueo na Ría de Muros e Noia a 

 Patrimonio Mundial da UNESCO.  
  1.4 Eficiencia enerxética e mellora nos equipamentos e servizos nas 

empresas do sector Pesqueiro.  
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    1.4.1  Autosuficiencia enerxética. 
 
  

Obxectivo Estratéxico 2 | DIRVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
   

2.1 Creación de sinerxías cos entes turísticos con competencias no territorio.  
    2.1.1  Destinos turísticos locais.  
    2.1.2  Planificación turística integrada.  
  2.2 Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio.  
    2.2.1  Potenciamento do Club de Produto MarGalaica.  
  2.3 Crecemento económico e do emprego a través da mellora da competitividade 

do destino.  
    2.3.1  Mellora da infraestrutura dos negocios turísticos.  
    2.3.2  Cooperación entre empresas e axentes turísticos do 

 territorio.  
  2.4 Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego.  
    2.4.1  Apoio ao investimento turístico xerador de emprego.  
  2.5 Potenciamento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o aumento 

da eficiencia enerxética.  
    2.5.1  Potenciamento da industria e servizos vinculados á náutica , 

 ás enerxías mariñas e o sector pesqueiro   
    2.5.2  Potenciar iniciativas empresariais que se baseen no 

 coñecemento e especialización.  
  2.6 Apoio á artesanía mariñeira e recuperación de oficios tradicionais.  
    2.6.1  Desenvolvemento da artesanía mariñeira  e oficios 

 tradicionais. 
 
  

Obxectivo Estratéxico 3 | PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 
Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do 
medio ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do 
patrimonio cultural e natural costeiro. 
    

3.1 Mellora da calidade ambiental e paisaxística do contorno costeiro.  
    3.1.1  Accións de mellora do contorno natural e cultural.  
  3.2 Recuperación do patrimonio cultural costeiro.  
    3.2.1  Apoio á rehabilitación e posta en valor de bens materiais e 

 inmateriais do patrimonio cultural costeiro.  
  3.3 Salvagarda da cultura marítima tradicional.  
    3.3.1 Apoio á recuperación da cultura marítima tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
4. MEDIDAS.  
 



Obxectivo Estratéxico 1 | SECTOR PESQUEIRO 

Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través dunha xestión máis 
eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a diversificación e a innovación nos estadios da 
cadea de valor vinculados á transformación, á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos 
do Crecemento Azul. 

  1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento. 

    1.1.1 Melloras na produción, xestión e políticas de calidade e 
seguridade alimentaria nas empresas de transformación de 
produtos pesqueiros.     

1.1.1.1 Melloras na produción, xestión e políticas de 
calidade e seguridade alimentaria nas  empresas de 
transformación de produtos  pesqueiros.     

1.1.1.2 Apoio ás iniciativas de procesado e transformación 
de produtos pesqueiros, preferentemente os da 
pesca costeira  artesanal.   

    1.1.2 Valorización dos produtos da pesca local mediante o apoio á 
comercialización e presenza nos mercados dos produtos 
pesqueiros  así como o potenciamento do valor engadido dos 
mesmos     

1.1.2.1 Apoio á creación de empresas  comercializadoras 
da oferta local,  especialmente ás que operen en 
canles  distintas das convencionais.     

1.1.2.2  Portais web de comercialización de produtos  da 
pesca artesanal local.     

1.1.2.3  Prestación de servizos e equipamentos que 
contribúan a valorización dos produtos pesqueiros 
do territorio.     

1.1.2.4  Desenvolvemento de marcas-produto e apoio  ás 
existentes no territorio.     

1.1.2.5 Campañas e actuacións de promoción dos 
produtos pesqueiros do territorio.  

  1.2 Sostibilidade da actividade pesqueira. 
    1.2.1 Aproveitamento Sostible dos recursos mariños.     

1.2.1.1  Apoio a proxectos de investigación para 
 aproveitamentos e novos produtos    
 pesqueiros.  

     
1.2.2 Protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas 
mariños.     

1.2.2.1  Iniciativas para a mellora da xestión dos  
 recursos mariños.  

  1.3. Empoderamento do sector pesqueiro.   
    1.3.1 Mellora das condicións de traballo das mulleres do sector 

pesqueiro.     

1.3.1.1 Mellora das condicións de traballo das mulleres 
do sector pesqueiro  (preferentemente 
mariscadoras e redeiras). 

     
1.3.2 Cualificación profesional do sector.     

1.3.2.1  Apoio á creación e adaptación de centros 
 formativos para o sector do mar.  

    1.3.3 Candidatura da zona de  marisqueo na Ría de Muros e Noia a 
Patrimonio Mundial da UNESCO.  
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1.3.3.1 Accións de apoio á candidatura da zona de 
marisqueo na Ría de Muros e Noia a Patrimonio 
Mundial.  

  1.4 Eficiencia enerxética e mellora nos equipamentos e servizos nas empresas do 
sector Pesqueiro. 

    1.4.1 Autosuficiencia enerxética.     
1.4.1.1  Mellora da sostibilidade enerxética das 
 embarcacións e instalación do sector (lonxas, 
 confrarías, criadeiros…..) 
 
  

 
Obxectivo Estratéxico 2 | DIRVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o incremento da 
competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de traballo e o emprego alternativo ao 
traballo no mar potenciando o sector turístico e a diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, 
tomando a condición mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
   

2.1 Creación de sinerxías cos entes turísticos con competencias no territorio.  
    2.1.1 Destinos turísticos locais.     

2.1.1.1  Apoio a iniciativas locais integrables nos Produtos 
 Cabeceira de Marca de Galicia.     

2.1.1.2  Programas turísticos locais con proxeción  
 exterior. 

    2.1.2 Planificación turística integrada.     

2.1.2.1  Programas de actuación dos xeodestinos Costa da 
 Morte e Ría de Muros e Noia.  

  2.2 Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio.  
    2.2.1 Potenciamento do Club de Produto MarGalaica.     

2.2.1.1 Creación e mellora de servizos e actividades de 
 turismo mariñeiro.     

2.2.1.2  Apoio á comercialización do turismo mariñeiro.  
  2.3 Crecemento económico e do emprego a través da mellora da competitividade do 

destino. 

    2.3.1 Mellora da infraestrutura dos negocios turísticos.     

2.3.1.1  Incremento categoría dos establecementos.     

2.3.1.2  Ampliación e mellora da oferta das empresas para a 
 incorporación de novos servizos.  

    2.3.2 Cooperación entre empresas e axentes turísticos do territorio.     
2.3.2.1  Mellora e coordinación da información turística do 
 territorio.  

  2.4 Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego.  
    2.4.1 Apoio ao investimento turístico xerador de emprego.     

2.4.1.1  Apoio á creación de nova infraestrutura aloxativa,.     

2.4.1.2  Iniciativas de restauración e gastronomía integrados 
 no programa Km 0 MarGalaica.     

2.4.1.3  Creación de novos servizos turísticos distintos de 
 aloxamento e restauración. 

  2.5 Potenciamento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o aumento da 
eficiencia enerxética. 

    2.5.1 Potenciamento da industria e servizos vinculados ás enerxías 
mariñas, náutica e sector Pesqueiro.     

2.5.1.1  Potenciamento de empresas e servizos 
 relacionados coas enerxías mariñas (excluíndo a 
 xeración de enerxía).  



 
 

   
2.5.1.2  Potenciamento de empresas e servizos 
 relacionados coa náutica e o sector Pesqueiro.     
2.5.1.3  Potenciamento de empresas e servizos 
 relacionados co medio ambiente mariño e costeiro.  

    2.5.2 Potenciar iniciativas empresariais que se baseen no coñecemento e 
especialización.     

2.5.2.1  Iniciativas de coñecemento e xestión de servizos 
 de mellora da calidade de vida do sector.  

  2.6 Apoio á artesanía mariñeira e recuperación de oficios tradicionais.  
    2.6.1 Desenvolvemento da artesanía e oficios tradicionais.    

 
 
 
 

2.6.1.1  Iniciativas de recuperación e divulgación de oficios  
 tradicionaise potenciamento da artesanía 
 mariñeira 
 
 
 
 

Obxectivo Estratéxico 3 | PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio ambiente e a cultura 
tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e natural costeiro. 

   
3.1 Mellora da calidade ambiental e paisaxística do contorno costeiro.  

    3.1.1 Accións de mellora do contorno natural e cultural.     
3.1.1.1  Rehabilitación, rexeneración  e corrección de 
 impactos en áreas costeiras degradadas pola acción 
 humana ou por intervencións previas pouco 
 respectuosas co medio.     
3.1.1.2  Rehabilitación de contornos de interese cultural ou 
 paisaxístico nas fachadas marítimas.  

  3.2 Recuperación do patrimonio cultural costeiro.  
    3.2.1 Apoio á rehabilitación e posta en valor de bens materiais e 

inmateriais do patrimonio cultural costeiro.     
3.2.1.1  Creación de equipamentos museográficos e áreas 
 interpretativas vinculados á posta en valor do 
 patrimonio natural e cultural.     
3.2.1.2  Rehabilitación e posta en uso total ou parcial de 
 factorías e construcións costeiras en desuso.  

  3.3 Salvagarda da cultura marítima tradicional.  
    3.3.1 Apoio á recuperación da cultura marítima tradicional.     

3.3.1.1  Rehabilitación ou réplica de embarcacións 
 tradicionais.     
3.3.1.2  Creación de mariñas para embarcacións 
 tradicionais.     
3.3.1.3  Adaptación das embarcacións tradicionais para uso 
 turístico ou divulgativo.     
3.3.1.4  Accións de promoción, formación ou realización de 
 eventos co obxecto de por en valor a cultura 
 marítima tradicional. 
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5. MAPA DO PLAN DE ACTUACIÓN   
Obx. Estratéxico Obxectivos Específicos Liñas de Actuación Medidas 

Obxectivo 
Estratéxico 1 | 
SECTOR 
PESQUEIRO 

1.1 Fomento dun sector 
pesqueiro sostible 
ambientalmente, eficiente 
no uso dos recursos, 
innovador, competitivo e 
baseado no coñecemento. 

1.1.1 Melloras na produción, 
xestión e políticas de calidade e 
seguridade alimentaria nas 
empresas de transformación de 
produtos pesqueiros. 

1.1.1.1 Melloras na produción, xestión e políticas de calidade e seguridade alimentaria nas empresas de transformación de 
produtos pesqueiros. 

1.1.1.2 Apoio ás iniciativas de procesado e transformación de produtos pesqueiro, preferentemente os da pesca costeira 
artesanal. 

1.1.2 Valorización dos produtos da 
pesca local mediante o apoio á 
comercialización e presenza nos 
mercados dos produtos pesqueiros  
así como o potenciamento do valor 
engadido dos mesmos  

1.1.2.1 Apoio á creación de empresas comercializadoras da oferta local, especialmente ás que operen en canles distintas 
das convencionais. 

1.1.2.2 Portais web de comercialización de produtos da pesca artesanal local. 

1.1.2.3  Prestación de servizos e equipamentos que contribúan   a valorización dos produtos pesqueiros do territorio . 

1.1.2.4 Desenvolvemento de marcas-produto e apoio ás existentes no territorio. 

1.1.2.5 Campañas e actuacións de promoción dos produtos pesqueiros do territorio. 

1.2 Sostibilidade da 
actividade pesqueira. 

1.2.1 Aproveitamento sostible dos 
recursos mariños. 

1.2.1.1 Apoio a proxectos de investigación para aproveitamentos e novos produtos pesqueiros. 

1.2.2 Protección e recuperación da 
biodiversidade e os ecosistemas 
mariños. 

1.2.2.1 Iniciativas para a mellora da xestión dos recursos mariños. 

1.3 Empoderamento do 
sector pesqueiro. 

1.3.1 Mellora das condicións de 
traballo das mulleres do sector 
pesqueiro. 

1.3.1.1 Mellora das condicións de traballo das mulleres dos sector pesqueiro (preferentemente mariscadoras e redeiras). 

1.3.2 Cualificación profesional do 
sector. 

1.3.2.1 Apoio á creación e adaptación de centros formativos para o sector do mar. 

1.3.3  Candidatura da zona de 
marisqueo na Ría de Muros e Noia 
a Patrimonio Mundial da UNESCO. 

1.3.3.1 Accións de apoio á candidatura da zona de marisqueo na Ría de Muros e Noia a Patrimonio Mundial. 

1.4 Eficiencia enerxética e 
mellora nos equipamentos e 
servizos nas empresas do 
sector pesqueiro. 

1.4.1 Autosuficiencia enerxética. 1.4.1.1 Mellora da sostibilidade enerxética das embarcacións e instalacións do sector (lonxas, confrarías, criadeiros…..). 
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Obxectivo 
Estratéxico 2 | 

DIRVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

2.1 Creación de sinerxias cos 
entes turísticos con 
competencias no territorio. 

2.1.1 Destinos turístico locais. 2.1.1.1 Apoio a iniciativas locais integrables nos Produtos Cabeceira de Marca de Galicia. 

2.1.1.2 Programas turísticos locais con proxeción exterior. 

2.1.2 Planificación turística 
integrada. 

2.1.2.1 Programas de actuación dos xeodestinos Costa da Morte e Ría de Muros e Noia. 

2.2 Sostibilidade do turismo 
mariñeiro no territorio. 

2.2.1 Potenciamento do Club de 
Produto MarGalaica. 

2.2.1.1 Creación e mellora de servizos e actividades de turismo mariñeiro. 

2.2.1.2 Apoio á comercialización do turismo mariñeiro. 

2.3 Crecemento económico 
e do emprego a través da 
mellora da competitividade 
do destino. 

2.3.1 Mellora da infraestrutura dos 
negocios turísticos. 

2.3.1.1 Incremento categoría dos establecementos. 

2.3.1.2Ampliación e mellora da oferta das empresas para a incorporación de novos servizos  

2.3.2 Cooperación entre empresas 
e axentes turísticos do territorio. 

2.3.2.1 Mellora e coordinación da información turística do territorio. 

2.4 Potenciar a creación de 
oferta turística de calidade 
xerdadora de emprego 

2.4.1 Apoio o investimento turistico 
xerador de emprego  

2.4.1.1 Apoio á creación de nova infraestrutura aloxativa 

2.4.1.2 Iniciativas de restauración e gastronomía integrables  no programa Km 0 Margalaica. 

2.4.1.3 Creación de novos servizos turísticos distintos de aloxamento e restauración. 

2.5 Potenciamento do 
desenvolvemento 
tecnolóxico, a innovación,  e 
o aumento da eficiencia 
enerxética. 

2.5.1 Potenciamento da industria e 
servizos vinculados ás enerxías 
mariñas, náutica e sector 
pesqueiro. 

2.5.1.1 Potenciamento de empresas e servizos relacionados coas enerxías mariñas (excluíndo a xeración de enerxía). 

2.5.1.2 Potenciamento de empresas e servizos relacionados coa náutica e o sector pesqueiro. 

2.5.1.3 Potenciamento de empresas e servizos relacionados co medio ambiente mariño e costeiro. 

2.5.2 Potenciar iniciativas 
empresariais que se baseen no 
coñecemento e especialización. 

2.5.2.1 Iniciativas de coñecemento e xestión de servizos de mellora da calidade de vida do sector. 

2.6 Apoio a artesanía  
mariñeira e recuperación de 
oficios tradicionais. 

2.6.1 Desenvolvemento da 
artesanía mariñeira  e oficios 
tradicionais 

2.6.1.1 Iniciativas de recuperación e divulgación de oficios tradicionais e potenciamento da artesanía mariñeira  

Obxectivo 
Estratéxico 3 | 
PATRIMONIO 
NATURAL E 
CULTURAL 

3.1 Mellora da calidade 
ambiental e paisaxística do 
contorno costeiro. 

3.1.1 Accións de mellora do 
contorno natural e cultural. 

3.1.1.1 Rehabilitación, rexeneración  e corrección de impactos en áreas costeiras degradadas pola acción humana ou por 
intervencións previas pouco respectuosas co medio. 

3.1.1.2 Rehabilitación de contornos de interese cultural ou paisaxístico nas fachadas marítimas. 

3.2 Recuperación do 
patrimonio cultural costeiro. 

3.2.1 Apoio á rehabilitación e posta 
en valor de bens materiais e 
inmateriais do patrimonio cultural 
costeiro. 

3.2.1.1 Creación de equipamentos museográficos e áreas interpretativas vinculados á posta en valor do patrimonio natural 
e cultural. 

3.2.1.2 Rehabilitación e posta en uso total ou parcial de factorías e construcións costeiras en desuso. 

3.3 Salvagarda da cultura 
marítima tradicional. 

3.3.1 Apoio á recuperación da 
cultura marítima tradicional. 

3.3.1.1 Rehabilitación ou réplica de embarcacións tradicionais. 

3.3.1.2 Creación de mariñas para embarcacións tradicionais. 

3.3.1.3 Adaptacion das embarcacions tradicionais para uso turistico ou divulgativo. 

3.3.1. 4 Accións  de promocion, formación ou realización de eventos co obxecto de por en valor a cultura marítima 
tradicional. 

  



 

 

6. FICHAS DE MEDIDAS  

 
 

OBXECTIVO 1 | SECTOR PESQUEIRO 
 

1.1.1.1 Melloras na produción, xestión e políticas de calidade e seguridade alimentaria nas 
empresas de transformación de produtos pesqueiros. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento. 

 1.1.1 Melloras na produción, xestión e políticas de calidade e seguridade 
alimentaria nas empresas de transformación de produtos pesqueiros. 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Esta medida oriéntase á empresa local, co fin de mellorar a súa competitividade. Búscase a 

introdución de melloras nos procesos produtivos e na xestión de produto. Gasto produtivo 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas cuxo obxecto social comprenda o contido da medida   

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Accións de mellora 

Emprego 
5 anos 5 

7 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 35% - 50%  

 
 

1.1.1.2 Apoio ás iniciativas de procesado e transformación de produtos pesqueiros,   
preferentemente os da pesca costeira artesanal. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento 

 1.1.1 Melloras na produción, xestión e políticas de calidade e seguridade 
alimentaria nas empresas de transformación de produtos pesqueiros 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Con esta medida se persigue o asentamento no territorio de novas iniciativas e empresas 

de procesado e transformación de produtos do mar. No caso de concorrencia de iniciativas, 
consideraríase preferente a orientada á transformación ou procesado de produtos da 
pesca costeira artesanal. Gasto produtivo  

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Iniciativas de transformación 

Emprego 
5 anos 4 

24 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 35% - 50%  
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1.1.2.1 Apoio á creación de empresas comercializadoras da oferta local especialmente ás que 

operen en canles distintos dos convencionais 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento. 

 1.1.2 Valorización dos produtos da pesca local mediante o apoio á 
comercialización e presenza nos mercados dos produtos pesqueiros así como o 
potenciamento do valor engadido dos mesmos 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Perséguese o asentamento no territorio de iniciativas e empresas comercializadoras de 

produtos do mar. No caso de concorrencia de iniciativas valorarase a aposta da empresa 
por canais e mercados distintos do que están a ser operados polas empresas  xa asentadas 
no territorio. Gasto produtivo 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Iniciativas de 

comercialización 
Emprego 

5 anos 3 
 
3 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 35% - 50%  

 
 

1.1.2.2 Portais web de comercialización de produtos da pesca artesanal local 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento. 

 1.1.2 Valorización dos produtos da pesca local mediante o apoio á 
comercialización e presenza nos mercados dos produtos pesqueiros así como o 
potenciamento do valor engadido dos mesmos 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Apoio específico á creación de portais web de comercialización de produtos da pesca local. 

Gasto produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Portais web de venda de 

peixe 
Emprego 

5 anos 2 
 
2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 35% - 50%  

 
  



 

 

 
1.1.2.3 Prestación de servizos e equipamentos, que contribúan a valorización dos produtos 

pesqueiros do territorio  
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento. 

 1.1.2 Valorización dos produtos da pesca local mediante o apoio á 
comercialización e presenza nos mercados dos produtos pesqueiros así como o 
potenciamento do valor engadido dos mesmos  

Descrición sucinta do contido da medida 
 Perséguese a posta en marcha de actuacións de mellora continua das instalacións de 

traballo , servizos e equipamentos de entidades do sector pesqueiro  

Potenciais beneficiarios 
 Confrarías , organizacións de produtores e asociacións profesionais do sector pesqueiro, 

persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio cuxo obxecto social comprenda 
o obxectivo no que se enmarca a medida  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Novos servizos e 

equipamentos  
5 anos 3 

 Emprego   2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo     Proxecto non produtivo  
 35-50%%     50-100% 

 
1.1.2.4 Desenvolvemento de marcas-produto e apoio ás existentes no territorio 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento. 

 1.1.2 Valorización dos produtos da pesca local mediante o apoio á 
comercialización e presenza nos mercados dos produtos pesqueiros así como o 
potenciamento do valor engadido dos mesmos 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Esta medida persegue incentivar o investimento de promotores e comercializadores en 

marcas de calidade e distintivos para remarcar a calidade dos produtos, así como apoiar a 
consolidación das marcas existentes no territorio  Con ela se pretende seguir apostando 
polo distintivo Km. 0 MarGalaica e pola denominación Polbo de Lonxa . Gasto produtivo e 
non produtivo 

Potenciais beneficiarios 
 Confrarías, Asociacións do sector pesqueiro, organizacións de produtores, persoas físicas e 

xurídicas con actividade económica no territorio 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Accións de apoio as marcas existentes  

Novas marcas  
Emprego 

5 anos 3 
1 
1 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo Proxecto non produtivo 
 35% - 50% 50-100% 
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1.1.2.5 Campañas e actuacións de promoción dos produtos pesqueiros do territorio 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos 
recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento. 

 1.1.2 Valorización dos produtos da pesca local mediante o apoio á 
comercialización e presenza nos mercados dos produtos pesqueiros así como o 
potenciamento do valor engadido dos mesmos 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Campañas de difusión, catálogos comerciais , ou calquera outra actuación de promoción 

dos produtos pesqueiros do territorio  

Potenciais beneficiarios 
 Confrarías, Asociacións do sector pesqueiro, organizacións de produtores,  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Campañas de promoción  5 anos 2 

 

Rango de intensidade de axuda 

  Proxecto non produtivo 
  50-100% 

 
 

1.2.1.1 Apoio a proxectos de investigación para aproveitamentos e novos produtos 
pesqueiros 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.2.Sostibilidade da actividade pesqueira 

 1.2.1 Aproveitamento sostible dos recursos mariños  

Descrición sucinta do contido da medida 
 O obxectivo desta acción é a avaliación real e precisa do potencial de produción de materia 

prima de descartes e subprodutos residuais dos portos do GALP así como o estudo da 
factibilidade do seu aproveitamento. Gasto non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
Confrarías, Asociacións do sector pesqueiro, organizacións de produtores 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Estudo 5 anos 1 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non 
produtivo 

 

 50-100%  

 
 
 
 
  



 

 

 
1.2.2.1 Iniciativas para a mellora da xestión dos recursos mariños 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.2.Sostibilidade da actividade pesqueira 

 1.2.2 Protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas mariños. 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Con esta medida preténdese prever posibles actuacións para que o conxunto do sector 

pesqueiro, administracións, centros de investigación, e entidades sociais establezan 
reservas mariñas , areas de protección dos recursos mariños , ou liñas de traballo para a 
mellora da xestión destes recursos. 

Potenciais beneficiarios 
 Confrarías, Asociacións do sector pesqueiro e Concellos  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Creación de áreas de 

protección de recursos 
Sistemas e liñas de traballo 
para unha mellor xestión dos 
recursos                       
   

5 anos 1 
 
 
2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non 
produtivo 

 

 50-100%  

 
 

1.3.1.1 Mellora das condicións de traballo das mulleres do sector pesqueiro 
preferentemente mariscadoras e redeiras  

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.3.Empoderamento do sector pesqueiro 

 1.3.1.Mellora das condicións de traballo das mulleres do  sector pesqueiro 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Con esta medida perséguese mellorar  as condicións de traballo no marisqueo a pé e no 

colectivo redeiras, dotando de mellores prestacións os seus lugares de traballo, ou de 
medios que melloren as condicións de traballo destes colectivos.. Gasto non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Confrarías e asociacións do sector pesqueiro 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Novos equipamentos 

Adaptacións  de lugares de 
traballo 
Novos medios para mellorar 
as condicións de traballo  

5anos 1 
1 
 
1 
 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non produtivo  
  

50-100% 
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1.3.2.1 Apoio á creación e adaptación de centros formativos para o sector do mar. 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.3.Empoderamento do sector pesqueiro 

 1.3.2.Cualificación profesional do sector 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Apoio á creación de aulas e centros de formación orientados ao sector do mar e a todo tipo 

de manipuladores de peixe ou produtos da pesca costeira artesanal.Gasto produtivo e non 
produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Confrarías, Asociacións do sector pesqueiro, organizacións de produtores, persoas físicas e 

xurídicas con actividade económica no territorio 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Centro de formación 

Emprego 
5 anos 2 

2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo Proxecto non produtivo 
 35% - 50% 50-100% 

 
 

1.3.3.1 Accións de apoio á candidatura do marisqueo na Ría de Muros e Noia a Patrimonio 
Mundial. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.3. Empoderamento do sector pesqueiro. 

 1.3.3 Candidatura do marisqueo na Ría de Muros e Noia a Patrimonio Mundial da 
UNESCO. 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Esta acción pretende encauzar unha proposta xurdida de distintos colectivos sociais da 

zona da Ría Muros Noia . Dada a posición das confrarías dentro do GALP preténdese que 
sexan estas as que lideren, xunto cos colectivos sociais, a candidatura a Patrimonio 
Mundial  

Potenciais beneficiarios 
 Confrarías, concellos, asociacións de profesionais do sector pesqueiro, asociacións 

vencelladas á posta en valor do patrimonio marítimo. 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Candidatura  5 anos 1 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non produtivo  
 50-100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4.1.1 Mellora da sostibilidade  enerxética  das embarcacións e instalacións do sector (lonxas, 
confrarías, criadeiros….) 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 1. Fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente a través 
dunha xestión máis eficiente dos recursos e o incremento do valor engadido, a 
diversificación e a innovación nos estadios da cadea de valor vinculados á transformación, 
á distribución e á comercialización, aliñándonos cos obxectivos do Crecemento Azul. 

 1.4 Eficiencia enerxética e mellora nos equipamentos e servizos nas empresas do 
sector pesqueiro 

 1.4.1.Autosuficiencia enerxética  

Descrición sucinta do contido da medida 
 Esta medida está orientada a reconversión ou mellora das instalacións das confrarías, ou 

empresas existentes no territorio cara a modelos de produción mais sostibles . Gasto 
produtivo e non produtivo   

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con actividade económica no territorio, organizacións de 

produtores, confrarías e asociacións  do sector pesqueiro  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Melloras  

Emprego 
 

5 anos 3 
2 

Rango de intensidade de axuda 

  Proxecto produtivo    Proxecto non produtivo  
35% - 50%                       50%-100%  
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OBXECTIVO 2 | DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
 
2.1.1.1 Apoio a iniciativas locais integrables nos Produtos Cabeceira de Marca de Galicia 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.1.Creación de sinerxías cos entes turísticos con competencias no territorio 
 2.1.1.Destinos turísticos locais 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Apoio a proxectos de ámbito local susceptibles de integrarse nas liñas de produto 

cabeceira de marca de Galicia. Gasto produtivo e non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Segundo as bases reguladoras das axudas. 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Iniciativas integrables  

Emprego 
5 anos 2 

2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo Proxecto non produtivo 
 30% - 50% 50-100% 

 
 
 
2.1.1.2 Programas turísticos locais con proxección exterior 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.1.Creación de sinerxías cos entes turísticos con competencias no territorio 
 2.1.1.Destinos turísticos locais. 

Descrición sucinta do contido da medida  
Apoio a programas turísticos locais que non formen parte da programación habitual .Gasto non 
produtivo 
 

Potenciais beneficiarios 
 Segundo as bases reguladoras das axudas 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Programas turísticos 5 anos 1 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non produtivo  
 50% - 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1.2.1 Programas de actuación dos xeodestinos Costa da Morte e Ría de Muros e Noia 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.1.Creación de sinerxías cos entes turísticos con competencias no territorio 
 2.1.2.Planificación turística integrada 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Con esta medida preténdese apoiar á creación dos plans de actuación e xestión dos 

xeodestinos Costa de Morte de Ría de Muros e Noia. Gasto non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Segundo as bases reguladoras das axudas 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Plans de actuación 5 anos 2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non produtivo  
 50-100%  

 
 
2.2.1.1 Creación e mellora de servizos e actividades de turismo mariñeiro 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.2.Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio 
 2.2.1.Potenciamento do Club de Produto MarGalaica 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Apoio á creación de novos servizos e actividades de turismo mariñeiro que incrementen a 

oferta do Club de Produto MarGalaica. Gasto produtivo e non produtivo  

Potenciais beneficiarios 
 Segundo as bases reguladoras das axudas 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Servizo/ produto 

Emprego 
5 anos 5 

4 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo Proxecto non produtivo 
 30% - 50% 50-100% 

 
 
2.2.1.2 Apoio á comercialización do turismo mariñeiro 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.2.Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio 
 2.2.1.Potenciamento do Club de Produto Margalaica 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Apoio a iniciativas e accións que incidan na comercialización do turismo mariñeiro. Gasto 

produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 

Resultados previstos (indicadores) 
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 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 
 

Iniciativa de comercialización 
Emprego 

5 anos 2 
2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
 
2.3.1.1 Incremento de  categoría dos establecementos 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.3 Crecemento económico e do emprego a través da mellora da competitividade do 

destino. 
 2.3.1.Mellora da infraestrutura dos negocios turísticos 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Con esta medida preténdese incidir na recualificación do destino, apoiando aqueles 

proxectos de reforma de establecementos que teñan como finalidade ou consecuencia o 
incremento da categoría do mesmo. Gasto produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 
 comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Incrementos de categoría 

Emprego 
5 anos 2 

6 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
 
2.3.1.2 Ampliación e mellora da oferta das empresas para a incorporación de novos servizos 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.3 Crecemento económico e do emprego a través da mellora da competitividade do 

destino. 
 2.3.1.Mellora da infraestrutura dos negocios turísticos 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Preténdese apoiar especialmente a aloxamentos, pero tamén a outras empresa turísticas 

que desexen ampliar o seu catálogo de oferta incorporando novos servizos. Gasto 
produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con actividade económica no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o contido da medida  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Novos servizos turísticos 

Nº de establecementos con maior oferta 
complementaria  
Emprego 

5 anos 3 
1 
 
4 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
 



 

 

2.3.2.1 Mellora e coordinación da información turística do territorio 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.3 Crecemento económico e do emprego a través da mellora da competitividade do 

destino 
 2.3.2.Cooperación entre empresas e axentes turísticos do territorio 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Coordinación da promoción turística do territorio. Gasto non produtivo e produtivo 

Potenciais beneficiarios 
 Segundo as bases reguladoras das axudas  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Accións de coordinación 

Emprego 
5 anos 2 

3 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo   Proxecto Non produtivo 
 30-50%                 50-100%     

                           
 

 
 

2.4.1.1 Apoio á creación de nova infraestrutura aloxativa,  
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.4 Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego. 
 2.4.1.Apoio o investimento turístico xerador de emprego  

Descrición sucinta do contido da medida 
 Apoio á creación de novos establecementos de aloxamento en categorías de 3 ou mais 

estrelas e establecementos de carácter diferenciador no territorio 
Os establecementos de inferiores categorías quedarán supeditados a non existencia de 
establecementos da mesma categoría na localidade onde se ubiquen. Dentro desta medida 
so se aprobarán dúas iniciativas como máximo por cada convocatoria de axudas  
Gasto produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Aloxamentos 

Emprego 
5 anos 8 

24 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
 

2.4.1.2 Iniciativas de restauración e gastronomía integrables  no programa Km 0 MarGalaica 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.4 Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego. 
 2.4.1.Apoio o investimento turístico xerador de emprego 

Descrición sucinta do contido da medida 
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 Dada a identidade mariñeira do GALP e a abundancia de restauración existente no 
territorio, non figura entre as prioridades do GALP o apoio á creación de restaurantes ou 
bares, excepto no caso de que estas iniciativas garantan o apoio á revalorización dos 
produtos da pesca artesanal, extremos que pretendemos asegurar mediante a 
incorporación das novas iniciativas ao selo promocional Km. 0 MarGalaica, e  acaden a 
categoría de dous garfos promovendo deste xeito o nacemento de establecementos de 
calidade dentro do ámbito territorial Exclúese nesta medida a incorporación  de 
establecementos existentes ao selo promocional Kilómetro Cero. Gasto produtivo  

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida.  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Restaurantes 

Emprego 
5 anos 
 
 

5 
10 
 
 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
2.4.1.3 Creación de novos servizos turísticos distintos de aloxamento e restauración 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.4 Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego. 
 2.4.1.Apoio ao investimento turístico xerador de emprego  

Descrición sucinta do contido da medida 
 Dentro desta medida englobamos a creación de empresas  de servizos e actividade 

turísticas (oferta complementaria) distinta de aloxamento e restauración que aporte valor 
ao territorio. Queda excluída desta medida a creación de axencias de viaxes. Gasto 
produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 

Resultados previstos (indicadores)3 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Novas empresas de servizos Turísticos 

Emprego 
5 anos 3 

6 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
2.5.1.1 Potenciamento de empresas e servizos relacionados coas enerxías mariñas (excluíndo a 
xeración de enerxía) 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.5 Potenciamento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o aumento da 

eficiencia enerxética. 
 2.5.1 Potenciamento da industria e servizos vinculados ás enerxías mariñas, 

náutica e sector pesqueiro 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Financiaranse todos os tipos de actividades de fabricación de compoñentes, instalación, 

mantemento e servizo a instalacións de produción de enerxías mariñas. Gasto produtivo. 

Potenciais beneficiarios 



 

 

 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 
comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Iniciativas de enerxías mariñas 

Emprego 
5 anos 1 

2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
2.5.1.2 Potenciamento de empresas e servizos relacionados coa náutica e o sector pesqueiro 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.5 Potenciamento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o aumento da 

eficiencia enerxética 
 2.5.1 Potenciamento da industria e servizos vinculados ás enerxías mariñas, 

náuticas e sector pesqueiro 

Descrición sucinta do contido da medida 
 A implantación de portos deportivos e o progresivo incremento de embarcacións de recreo 

xera oportunidades de negocio no seu entorno para os que contan cun alto nivel de 
especialización boa parte do sector do mar. A variedade de servizos é moi ampla, dende a 
mecánica naval ata  o transporte de embarcacións tanto de carácter náutico deportivo 
como do propio sector pesqueiro . Gasto produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Servizos ao sector náutico 

e pesqueiro  
Emprego 

5 anos 2 
4 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
2.5.1.3 Potenciamento de empresas e servizos relacionados co medio ambiente mariño e 

costeiro 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.5 Potenciamento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o aumento da 

eficiencia enerxética. 
 2.5.1 Potenciamento da industria e servizos vinculados á náutica, enerxías 

mariñas, náuticas e sector pesqueiro  

Descrición sucinta do contido da medida 
 Nesta medido prevemos o apoio a calquera tipo de empresa de servizos ou consultaría 

vencellado ao mar. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 
 comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 
  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Empresas de medio ambiente 

Emprego  
5 anos 1 

1 
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Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
2.5.2.1 Iniciativas de coñecemento e xestión de servizos de mellora da calidade de vida do 

sector  
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.5 Potenciamento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o aumento da 

eficiencia enerxética 
 2.5.2 Potenciar iniciativas empresariais que se baseen no coñecemento e a 

especialización 

Descrición sucinta do contido da medida 
 No marco do aliñamento coa Estratexia RIS3 Galicia prevemos financiar empresas e 

servizos de alta especialización no envellecemento activo e na creación de servizos que 
impliquen unha mellora da calidade de vida do sector  

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Empresas de servizos 

Emprego 
5 anos 2 

4 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo  
 30% - 50%  

 
2.6.1.1 Iniciativas de recuperación e divulgación de oficios tradicionais e potenciamento da 

artesanía mariñeira  
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 2.Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación produtiva, o 
incremento da competitividade, o emprendemento, a mellora das oportunidades de 
traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar potenciando o sector turístico e a 
diversificación en xeral da actividade produtiva do territorio, tomando a condición 
mariñeira do mesmo como elemento diferenciador. 
 2.6 Apoio a artesanía mariñeira e recuperación de oficios tradicionais 
 2.6.1.Desenvolvemento da artesanía mariñeira  e oficios tradicionais  

Descrición sucinta do contido da medida 
 As actividades artesanais teñen un forte compoñente de recuperación da tradición e, 

amais, o seu impacto ambiental acostuma ser moi baixo. Por este motivo prevemos dentro 
da Estratexia deixar unha medida aberta para o financiamento da instalación de artesáns 
no territorio ou o nacemento de empresas que fomenten a recuperación de oficios 
tradicionais vinculados ao sector pesqueiro ou o patrimonio marítimo  Gasto produtivo e 
non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 
 Segundo as bases reguladoras das axudas.  
  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Obradoiros artesáns 

Iniciativas de recuperación 
de oficios tradicionais  
Emprego                                                          

5 anos 1 
2 
1 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo Proxecto non produtivo  
 30% - 50% 50-100% 



 

 

OBXECTIVO 3| PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 
 
 

3.1.1.1 Rehabilitación, rexeneración e corrección de impactos en areas costeiras degradadas 
pola acción humana ou por intervencións previas pouco respectuosas co medio 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 3.Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 
ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e 
natural costeiro. 
 3.1.Mellora da calidade ambiental e paisaxística do contorno costeiro 
 3.1.1 Accións de mellora do contorno natural e cultural 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Con esta medida se prevé orientar as accións dos  concellos ou calquera  outro potencial  

beneficiario de proxecto non produtivo á corrección de impactos ambientais ou, alomenos 
tratar de focalizar investimentos municipais para a creación de espazos de lecer ou 
esparexemento cara a estas áreas. Gasto non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Segundo as bases reguladoras das axudas 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Corrección de impactos 5 anos 2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non 
produtivo 

 

 50-100%  

 
 

3.1.1.2 Rehabilitación de contornos de interese cultural ou paisaxístico nas fachadas marítimas 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 3.Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 
ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e 
natural costeiro. 
 3.1. Mellora da calidade ambiental e paisaxística do contorno costeiro 
 3.1.1.  Accións de mellora do contorno natural e cultural 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Accións de rehabilitación ou urbanización de áreas en entornos patrimoniais. Preténdese 

que as accións de urbanización de solo tipo paseos, prazas, etc. sexan feitas en entornos 
patrimoniais. Gasto non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Segundo as bases reguladoras das axudas 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Rehabilitacións  5 anos 2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non produtivo  
 50-100%  

 
 

3.2.1.1 Creación de equipamentos museográficos e áreas interpretativas vinculados á posta en 
valor do patrimonio natural e cultural 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 3.Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 
ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e 
natural costeiro. 
 3.2.Recuperación do patrimonio cultural costeiro 
 3.2.1.Apoio á rehabilitación e posta en valor de bens materiais e inmateriais do 

patrimonio cultural costeiro 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Esta medida está orientada á creación de novos equipamentos museográficos, centros de 

interpretación e áreas interpretativas. Gasto non produtivo 

Potenciais beneficiarios 
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 Segundo as bases reguladoras das axudas  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Equipamentos museográficos 

Areas interpretativas 
5 anos 2 

1 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non produtivo  
 50-100%  

 
 
 

3.2.1.2 Rehabilitación e posta en uso total ou parcial de factorías e construcións costeiras en 
desuso 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 3.Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 
ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e 
natural costeiro. 
 3.2.Recuperación do patrimonio cultural costeiro 
 3.2.1.Apoio á rehabilitación e posta en valor de bens materiais e inmateriais do 

patrimonio cultural costeiro 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Recollemos concretamente a rehabilitación de salazóns, faros,  conserveiras e carpintarías 

de ribeira. Dentro destas rehabilitacións, prestarase especial apoio a aquelas nas que 
conflúan esforzos públicos e privados na rehabilitación. Gasto produtivo e non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Persoas físicas e xurídicas con domicilio social no territorio e cuxo obxecto social 

comprenda o obxectivo no que se enmarca a medida .  No que respecta a proxectos non 
produtivos atenderase as bases reguladoras das axudas 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Rehabilitacións de 

construcións   
Emprego 

5 anos 2 
2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto produtivo Proxecto non produtivo 
 30% - 50% 50-100% 

 
 

3.3.1.1 Rehabilitación ou réplica de embarcacións tradicionais 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 3.Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 
ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e 
natural costeiro. 
 3.3.Salvagarda da cultura marítima tradicional 
 3.3.1.Apoio á recuperación da cultura marítima tradicional 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Rehabilitación ou réplica de embarcacións tradicionais. Gasto non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos , Confrarías, Asociacións vencelladas a posta en valor do patrimonio marítimo. 

Cando o proxecto sexa promovido por asociacións vencelladas a posta en valor do 
patrimonio marítimo a porcentaxe de axuda será do 100% 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Embarcacións rehabilitadas 5 anos 2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non produtivo  
 50-100%  

 
 
 



 

 

3.3.1.2 Creación de mariñas para embarcacións tradicionais 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 3.Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 
ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e 
natural costeiro. 
 3.3.Salvagarda da cultura marítima tradicional 
 3.3.1.Apoio á recuperación da cultura marítima tradicional 

Descrición sucinta do contido da medida 
 Tratase de focalizar as embarcacións tradicionais en espazos determinados para que 

constitúan un museos abertos nas localidades onde se emprazan, o modelo de mariña 
tradicional atenderá ao estándar de mariña tradicional creado  no proxecto de cooperación 
Mar de velas. Gasto non produtivo.  

Potenciais beneficiarios 
 Concellos, Confrarías, Asociacións vencelladas á posta en valor do patrimonio marítimo 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Mariñas tradicionais 5 anos 1 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non produtivo  
 50-100%  

 
3.3.1.3 Adaptación das embarcacións tradicionais para uso turístico ou divulgativo 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 3.Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 
ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e 
natural costeiro. 
 3.3.Salvagarda da cultura marítima tradicional 
 3.3.1.Apoio á recuperación da cultura marítima tradicional 

Descrición sucinta do contido da medida 
 O sector da náutica tradicional ten un enfoque estritamente cultural que fai que no sector 

non exista interese pola rendabilización das embarcacións tradicionais. Con esta acción 
pretendemos adaptar as embarcacións tradicionais co equipamento necesario para un uso 
turístico ou divulgativo das mesmas . No caso de Asociacións vencelladas ao patrimonio 
marítimo a porcentaxe de axuda será do 100%. Gasto non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos, Confrarías, Asociacións vencelladas á posta en valor do patrimonio marítimo  

Resultados previstos (indicadores) 

 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Accións de adaptación 5 anos  2 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non 
produtivo 

 

 50-100%  

  
3.3.1.4 Accións  de promoción, formación ou realización de eventos co obxecto de por en valor 

a cultura marítima tradicional 
Dependencia xerárquica dos obxectivos 

 3.Mellora da calidade de vida das poboacións costeiras mediante a conservación do medio 
ambiente e a cultura tradicional e a rehabilitación e posta en valor do patrimonio cultural e 
natural costeiro. 
 3.3.Salvagarda da cultura marítima tradicional 
 3.3.1.Apoio á recuperación da cultura marítima tradicional 

Descrición sucinta do contido da medida 
 O sector da náutica tradicional ten un enfoque estritamente cultural que fai que no sector 

non exista interese pola rendabilización das embarcacións tradicionais. Con esta acción 
pretendemos incrementar o coñecemento sobre as posibilidades e  as fórmulas de 
explotación do patrimonio marítimo tradicional, tanto coa formación destes colectivos, 
como coa realización de distintos eventos de promoción para sensibilizar e dar a coñecer á 
poboación do territorio a importancia do mesmo... Gasto non produtivo. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos, Confrarías, Asociacións vencelladas a posta en valor do patrimonio marítimo  

Resultados previstos (indicadores) 
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 Nome indicador Período Resultado final esperado 
 Accións de capacitación  

Accións ou eventos de 
promoción  

5anos 1 
1 

Rango de intensidade de axuda 

 Proxecto non 
produtivo 

 

 50-100%  

 
 
 
 
 


