
 

ORDE do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as 
bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022, 
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de 
axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo 
Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e 
restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no 
marco de actividades marisqueiras sustentanble, tramitada 
como anticipado de gasto. (código de procedemento PE209B)

DOG 31 de xaneiro de 2022



  

   Obxecto: 

Establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 

2022, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de 

axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a 

conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños 

no marco de actividades marisqueiras sostibles (código PE209B).

Crédito orzamentario:

O importe máximo das subvencións que se concedan no 2022 será dun 

millón seiscentos mil euros ( 1.600.000 €) e distribuiranse nas seguintes 

anualidades:

– Anualidade 2022: 800.000€.
– Anualidade 2023: 800.000€.



  

Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de 

produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades 

asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que sexan 

entidades titulares de plans marisqueiros en réxime de co-xestión e teñan a sede social na Comunidade 

Autónoma de Galicia. (Individual ou conxuntamente).

Non poderán obter a condición de beneficiario aquelas entidades nas que concorra algunha das 

seguintes circunstancias: 

a) Os operadores que se atopen nalgún dos supostos establecidos no artigo 10 do Regulamento (UE) 

nº 508/2014, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio, durante todo o período de tempo 

previsto en aplicación deste. 

b) As persoas sinaladas no artigo 10, parágrafos 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia.

c) Ter sido sancionada coa imposibilidade de obter préstamos, subvencións, ou axudas públicas, de 

acordo co previsto no título V da Lei 3/2001, do 26 de marzo de pesca marítima do Estado, e do título XIV 

da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.



  

Obrigas dos beneficiarios:
Recollidas no artigo 5

A non execución de a lo menos a lo menos o 50%o 50% do gasto total subvencionado poderá 

levar á perda do dereito a totalidade da axuda concedida, que en todo caso, 

deberá ser debidamente motivada.



  

Proxectos colectivos que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia e que teñan por obxecto 

recuperar hábitats mariños e costeiros en favor de poboacións de especies de interese marisqueiro ou que 

contribúan a unha mellor xestión ou conservación dos recursos biolóxicos mariños. Serán subvencionables as 

seguintes actuacións:

a) As que se centren en hábitats costeiros de importancia para a reprodución de organismos mariños.

b) As actividades destinadas á redución da contaminación física e química. 

c)  As medidas de conservación positivas cuxo obxectivo sexa protexer e conservar a flora e fauna, incluída a 

repoboación ou reintrodución de especies autóctonas, aplicando os principios da infraestrutura verde que se 

enuncian na Comunicación da Comisión titulada “Infraestrutura verde - mejora del capital natural de Europa” 

(COM(2013) 249 final, de 6.5.2013). 

d) As actuacións destinadas a previr, controlar ou eliminar especies exóticas invasoras que poñan en perigo a 

conservación dos hábitats e especies.



  

Proxectos obxecto de subvención:

Non serán obxecto de subvención:

-Aqueles proxectos que non sexan técnica ou economicamente viables.

-As accións que resulten financiables segundo outras liñas de axudas convocadas pola Consellería do Mar, nin 

os labores propios da actividade pesqueira ou marisqueira ordinaria nas zonas de actuación propostas no 

proxecto.



  

Gastos subvencionables:

a) Os de redacción do proxecto técnico cando este resulte esixible pola normativa aplicable e sempre que a 

actuación a que se refira resulte subvencionable.

b) Os de contratación de empresas, profesionais ou entidades prestadoras de servizos para realizar algunha 

das seguintes accións: Limpezas, remocións ou enmendas do substrato; dragados, aportes ou traslados de 

áridos. Eliminación de obstáculos que modifican as correntes. Prevención, control e eliminación de especies 

exóticas invasoras. Rareos, traslados ou sementeiras de especies marisqueiras. E outras actuacións que 

contribúan a consecución dos obxectivos da orde referidos no artigo anterior.

c) Os de adquisición de equipamento e material necesario para desenvolver as accións descritas no punto 

anterior. 

d) Os de adquisición de semente de especies marisqueiras autóctonasautóctonas:

        d.1) Soamente se poderán repoboar zonas onde se teña constatado un fallo no recrutamento natural das especies 

obxectivo, a lo menos no último ano.

              d.2) A semente deberá proceder exclusivamente de criadeiro. 

            d.3) En calquera caso requirirase permiso de inmersión segundo o establecido no Decreto 423/1993, do 17 de  decembro, 

polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños. 



  

Gastos non subvencionables:

 a) Alugamentos. 

b) A adquisición de terreos e in mobles. 

c) A adquisición de material, mobiliario e equipamento de oficina. 

d) A adquisición de vestiario e equipamento persoal. 

e) Aparellos e materiais de pesca e marisqueo. 

f) Os gastos de funcionamento, mantemento e conservación dos bens e equipamentos. 

g) Os gastos de manutención, desprazamento de persoas e representación. 

h) O IVE, excepto cando non sexa recuperable e sexa costeado de forma efectiva e definitiva por beneficiarios 

que non teñan a condición de suxeito pasivo, de acordo coa definición do artigo 13 apartado 1, paragrafo primeiro 

da Directiva 2006/112/CE do Consello, de 28 de novembro de 2006 relativa ao sistema común do imposto sobre o 

valor engadido.

i) A modernización ou acondicionamento de maquinaria, instalacións, locais, equipamentos, elementos 

auxiliares ou calquera outro tipo de ben, comprendidos en proxectos de investimento cuxo financiamento se 

realizase con axudas públicas, durante os cinco anos inmediatamente anteriores á solicitude.

j) Os custos indirectos.

k) Calquera gasto que de acordo coa normativa aplicable resulte ser non subvencionable.



  

- Importes e intensidade da axuda:

A porcentaxe máxima das axudas poderá acadar o 100 % do investimento subvencionado en cada unha das 

accións

O importe máximo subvencionable por proxecto será de 75.000,00 € 75.000,00 € (sen IVE).

- Prazos de presentación de solicitudes, de resolución e de execución:

As solicitudes de axudas poderán ser presentadas desde o día seguinte ao da publicación desta orde no 

Diario Oficial de Galicia ata o 28 de febreiro de 2022.ata o 28 de febreiro de 2022.

A resolución de concesión emitirase e notificaráse no prazo máximo de cinco (5) meses desde a publicación 

desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. O silencio administrativo é negativo.

O prazo máximo de execución será: (os gastos deben estar realizados e facturados)

Para a anualidade do 2022: ata o 31 de outubro de 2022

Para a anualidade do 2023: ata o 30 de xuño de 2023

Cada entidade solicitante non poderá presentar  mais de dúas solicitudes; de facelo só se terán en conta as só se terán en conta as 

dúas primeiras solicitudes segundo a orden de entrada no rexistrodúas primeiras solicitudes segundo a orden de entrada no rexistro da sede electrónica da Xunta de Galicia.
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Forma de presentación de solicitudes e documentación necesaria

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario 

normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

A solicitude inclúe declaración responsable facendo constar unha serie de extremos segundo o artigo 

12.

  Condición de poder adxudicador (art. 12.1.h e Anexo I):

 O solicitante terá que declarar no Anexo I se ten ou non a condición de PODER ADXUDICADOR nos 
termos establecidos na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

Co fin de axudar ao solicitante a verificar a súa condición de poder adxudicador incorporouse na 
https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/o-sector/proxectos-colectivos unha folla de cálculo co título Folla 
autoevaluativa de poder adxudicador.

As solicitudes virán asinadas polo representante legal da entidade solicitante. Se son formuladas por 
varias entidades conxuntamente, deberán vir asinadas polo representante legal da entidade que exerza a 
representación de todas elas. 
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Forma de presentación de solicitudes e documentación necesaria

.



  

Documentación complementaria:

a) Documentación acreditativa da personalidade.

b) Memoria do proxecto técnico ou anteproxecto valorado, que permita determinar a viabilidade do proxecto e realizar a 

súa valoración, conforme os criterios establecidos no artigo 18 desta orde de bases reguladoras. Esta memoria deberá 

conter, polo menos:

b.1) Descrición das accións emprendidas pola entidade solicitante nos últimos dous anos dirixidas á mellora da xestión ou da 

produtividade das zonas explotadas, indicando o custo de cada unha delas e grao de consecución dos obxectivos esperados.

b.2) Explicación das necesidades que se pretende cubrir e obxectivos perseguidos. 

b.3) Descrición das accións que se pretende acometer

b.4) Calendario de realización das accións previstas.

     b.5) Plano de localizaciónPlano de localización de todas as accións previstas no proxecto coas coordenadas xeográficascoordenadas xeográficas dos vértices, indicando o    
sistema de referencia empregado.

b.6) Os proxectos incluirán a información relativa aos indicadores conforme ao previsto no Regulamento delegado (UE) nº 

1014/2014, Regulamento de execución (UE) nº 1242/2014 e Regulamento de execución (UE) nº 1243/2014.

b.7) Datos complementarios, necesarios para a valoración do proxecto.

Deberá utilizarse como modelo o Modelo A  Modelo A que pode consultarse na páxina web da Consellería do Mar web da Consellería do Mar (http://mar.xunta.gal/)

No caso de que o proxecto poida desenvolverse por fases susceptibles de produciren efectos independentes, farase constar de 
xeito expreso e describirase cada unha delas por separado. En todo caso, cada anualidade deberá ser una fase susceptible de cada anualidade deberá ser una fase susceptible de 
producir efectos independentes. producir efectos independentes. 
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Cada unha das actividades dunha anualidade debe producir

 "efectos independentes con respecto ás actividades solicitadas

 para a outra anualidade". 

Outra opción é que poñades nesa táboa que esa actividade produce

 efectos independentes con respecto ás demais actividades do

 proxecto, si é o caso.



  

Documentación complementaria:

c) Orzamento detallado de cada unha das accións propostas, en que o IVE deberá vir separado, segundo o 

anexo II e acompañado da documentación xustificativa dos custos incluídos (orzamentos, contratos, facturas pro 

forma, etc.).

Se é o caso, tamén se deberá acreditar a petición de 3 ofertasSe é o caso, tamén se deberá acreditar a petición de 3 ofertas e a xustificación da seleccionada, de acordo co 

indicado no artigo 7.4 desta orde.

d) Copia de concesións, autorizacións, permisos ou licenzas, segundo o caso, ou da xustificación de habelos Copia de concesións, autorizacións, permisos ou licenzas, segundo o caso, ou da xustificación de habelos 

solicitado aos organismos correspondentessolicitado aos organismos correspondentes, necesarias para levar a cabo os investimentos previstos e a súa 

posterior posta en produción.

e) Só para solicitudes conxuntas: declaración responsable sobre as fontes de financiamento previstas para 

cada unha das accións (recursos propios, préstamos, outras axudas...) de conformidade co anexo III.

 



  

Documentación complementaria:

f) Só para solicitudes conxuntas: declaración responsable de non estar incurso en prohibición para obter a 

condición de beneficiario de subvencións, conforme o anexo III . 

g) No caso de solicitudes formuladas conxuntamente, engadirase: 

g.1) Un acordo de nomeamento do representante ou apoderado único para os efectos da subvención, asinado polos 

representantes de todas as entidades solicitantes. 

g.2) A distribución dos compromisos que corresponda executar a cada un dos solicitantes, así como o importe da 

subvención solicitada para cada un deles. 

h) No caso de solicitudes nas que se proxecte a execución de accións en zonas incluídas nun plan de 

explotación e xestión conxuntoconxunto con outrasoutras entidadesentidades, a entidade solicitante deberá achegar escrito de escrito de 

conformidadeconformidade co proxecto asinado polos demais cotitulares do plan.



  

Avaliación dos proxectos:

● Constituirase unha Comisión de Avaliación segundo o artigo 17.

● Determinarase a elexibilade dos proxectos e a súa avaliación segundo os criterios 
establecidos no artigo 18.

● Estableceráse un orde de prelación dos expedientes segundo a puntuación obtida na 
valoración.

● Establecerase unha listaxe de reserva con aquelas solicitudes que, reunindo os 
requisitos establecidos na orde de convocatoria e sendo consideradas viables pola 
comisión, non acadaran a puntuación necesaria para ser seleccionados por falta de 
crédito.

● Puntuación mínima para ser seleccionado o proxecto

Resolución:

● O órgano competente emitirá resolución motivada pola que se outorguen ou 
deneguen as subvencións solicitadas.

Artigo 18, apartado 1.2



  

Modificacións:

1. Calquera modificación que se pretenda realizar nos investimentos inicialmente 

previstos, tanto no referente ao orzamento como ás distintas partidas que o compoñen, 

requirirá a aceptación expresa do órgano concedente, e deberá ser posta en deberá ser posta en 

coñecemento deste, sempre con anterioridade á súa realizacióncoñecemento deste, sempre con anterioridade á súa realización. 

2. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en 

todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras 

administracións ou entes públicos ou privados, nacionais e internacionais, poderá dar 

lugar á modificación da resolución de concesión.

3. Non se poderá aprobar ninguha modificación que implique unha minoración de minoración de 

mais do 50% da axudamais do 50% da axuda concedida nin que supoña un reaxuste de anualidades de máis 

do 50% da axuda concedida.



  

    Xustificación e pagamento:
● Con carácter xeral, agás que as ordes de convocatoria fixen outro prazo, os 

gastos correspondentes deberán xustificarse:

● Para a anualidade do 2022: antes do 16 de novembro de 2022.

● Para a anualidade do 2023: antes do 30 de xullo de 2023.

● Estes prazos poderán prorrogarse, por causas debidamente motivadas, por 
resolución expresa do órgano concedente, de oficio ou logo de solicitude do 
beneficiario. No caso de solicitude por parte do beneficiario, esta deberá ser 
presentada cunha antelación de, polo menos, 10 días hábiles con respecto 
ao prazo límite de xustificación.

Non confundir prazo de xustificación co prazo de execuciónNon confundir prazo de xustificación co prazo de execución. Por 
exemplo, o prazo de execución para a anualidade do 2022 é ata o 31 de 
outubro de 2022, por iso as facturas non poden ter data de emisión 
posterior á citada data. Sen embargo as transferencias bancarias para 
abonar esas facturas e a presentación da xustificación a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia ten coma data límite o 15-11-2022.
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    Xustificación e pagamento:

● Presentarase a documentación xustificativa relacionada no artigo 24.

● A  efectos da certificación do investimento, a entidade beneficiaria deberá 
comunicar previamente e coa antelación dun mínimo de 48 horasmínimo de 48 horas a 
realización das actividades subvencionadas ao servizo correspondente da 
Consellería do Mar.

● No caso de que o beneficiario teña a condición de poder adxudicador, 
deberá achegar a documentación relacionada co proceso de contratación 
para a fase de xustificación e pagamento da axuda.
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