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I INTRODUCCIÓN 

 

▪ OBXECTIVOS DA GUÍA 

OO  nnoovvoo  ffoonnddoo  eeuurrooppeeoo  ddee  ffiinnaanncciiaammeennttoo  ppaarraa  aass  ppoollííttiiccaass  ppeessqquueeiirraass  

O 20 de maio de 2014 aprobouse o regulamento Europeo relativo ao FFoonnddoo  EEuurrooppeeoo  MMaarrííttiimmoo  ee  

ddee  PPeessccaa (FEMP) para o período 2014-2020, que ven a substituír ao FEP. 

O novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) é un dos cinco FFoonnddooss  EEssttrruuttuurraaiiss  ee  ddee  

IInnvveerrssiióónn  EEuurrooppeeooss, e sirve de ferramenta financeira de apoio á aplicación da PPC e á 

Organización Común de Mercados no sector dos produtos da pesca e da acuicultura. o FEMP, 

proposto pola Comisión, e modificado inicialmente polo Parlamento en 2013, seguiu sometido a 

modificacións e adoptou a súa forma definitiva nun acordo alcanzado co Consello o 28 de xaneiro 

de 2014. 

Os principios inspiradores deste novo Fondo son:  

-Axudar aos pescadores na transición á pesca sustentable. 

-Axudar ás comunidades costeiras a diversificar as súas economías. 

-Financiar proxectos para crear emprego e mellorar a calidade de vida nas costas europeas. 

¿¿QQuuee  ffiinnaanncciiaarráá  oo  nnoovvoo  FFoonnddoo??  

O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP): 

• Financiará proxectos de aplicación da nova reforma da PPoollííttiiccaa  PPeessqquueeiirraa  CCoommúúnn (PPPPCC) e 

prestará apoio financeiro aos pescadores, acuicultores e poboacións costeiras para a súa 

adaptación ás novas normas. 

• Terá en conta proxectos destinados a fomentar o “ccrreecceemmeennttoo  aazzuull” e a creación de 

postos de traballo, ao amparo da política marítima integrada da UE. Este apoio faise 

extensible tamén a xestión, recuperación e seguimento de zonas mariñas protexidas, 

paraxes de Natura 2000 e nos hábitats costeiros de especial interese para a cría de 

organismos mariños. 

RReeqquuiissiittooss  ddoo  FFEEMMPP  

O FEMP contempla unha serie de novos elementos enfocados a destinar o financiamento aos 

proxectos que mellor contribúan ao desenvolvemento do sector tendo en conta as novas 

directrices europeas para a pesca e a acuicultura. Entre estes elementos inclúense: 

- Un seguimento exhaustivo dos resultados dos proxectos colectivos, mediante a 

supervisión periódica do seu progreso e rendemento. 
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- Elaboración de informes anuais detallados, nos que se describa a evolución das 

medidas financiadas. 

- Condicións que garantan que as medidas financiadas son coherentes co novo 

escenario normativo europeo. 

- Emprego dos descritores e indicadores definidos pola DDiirreeccttiivvaa  mmaarrccoo  ssoobbrree  aa  

eessttrraatteexxiiaa  mmaarriiññaa como criterios para definir o bo estado medioambiental. 

- Labores de protección, xestión, recuperación de seguimento das zonas mariñas 

protexidas ou de especial interese para a cría de organismos mariños. 

OObbxxeeccttiivvoo  eessppeecciiffiiccoo  ddeessttaa  gguuííaa  ––  OOrrddee  ddee  aaxxuuddaass  ppaarraa  pprrooxxeeccttooss  ccoolleeccttiivvooss  

De acordo co exposto con anterioridade, tanto as novidades como os requisitos establecidos a 

través do FEMP, recóllense no Proxecto de ORDE, en tramitación, do --- de -------- de 2016, pola 

que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de 

concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan 

á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e 

conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da 

sensibilización medioambiental, coa intención de poder impulsar aquelas medidas que 

emprendan os xestores do recurso, que estean en concordancia coas prioridades establecidas 

neste novo marco de financiamento europeo. 

Deste xeito, esta guía ten como obxectivo proporcionar unha información detallada do 

procedemento relativo a preparación e xustificación dos proxectos integrados mediante os cales 

se contribúe á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión 

e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da 

sensibilización medioambiental, no ámbito da Comunidade Autónoma Galega.  

 

▪ CONTEXTO NORMATIVO 

• Fondo Europeo Marítimo e de pesca (FEMP) 

A tramitación das solicitudes e concesión destas axudas rexerase pola citada Orde (en 
tramitación, pendente de aprobación e publicación), tamén lle será de aplicación outra normativa 
comunitaria, estatal e autonómica que se describe a continuación.  

Polo que respecta a esta convocatoria de axudas, a normativa europea que se lle aplica é a 

seguinte (artigo 2 das Bases reguladoras): 

• Regulamento (UE) N. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 

decembro de 2013. 

 • Regulamento (UE) N. 821/2014 da Comisión, de 28 de xullo de 2014, polo que se 

establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) N. 1303/2013. 
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• Regulamento (UE) 508/2014, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 

2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP). 

• Regulamento Delegado (UE) 2015/531 da Comisión, do 24 de novembro de 2014, polo 

que se complementa o Regulamento (UE) 508/2014, do Parlamento Europeo e do 

Consello. 

• Regulamento delegado (UE) nº 1014/2014, da Comisión, do 22 de xullo de 2014, que 

complementa o Regulamento (UE) nº 508/2014, do Parlamento Europeo e do Consello. 

• Regulamento de execución (UE) nº 1242/2014 , da Comisión, do 20 de novembro de 

2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) nº 508/2014, do 

Parlamento Europeo e do Consello. 

• Regulamento de execución (UE) nº 1243/2014, da Comisión, do 20 de novembro de 

2014.  

• Regulamento delegado (UE) nº 288/2015, da Comisión, do 17 de decembro de 2014, 

que complementa o Regulamento (UE) nº 508/2014, do Parlamento Europeo e do 

Consello 

• Programa Operativo para España do FEMP aprobado por decisión de execución da 

Comisión de 13.11.2015 C(2015) 8118 final. 

• Outra lexislación relevante 

A nivel estatal e autonómico a normativa máis destacable e de referencia relacionada coas axudas 

para a realización dos proxectos colectivos que se recollen nesta guía son: 

• Preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e do Real 

Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento. 

• Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

• Decreto 11/2009 do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 

13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

• Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, texto refundido aprobado polo 

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. 

• Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común. 

• Decreto 132/2006, do 27 de xullo, en materia de rexistros de axudas, subvencións, 

convenios e sancións. 
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• Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 

goberno. 

• Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas 

de reforma administrativa. 

• Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. 

 
• Directiva da Estratexia Mariña Europea (DEME)  

A Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de xuño de 2008, 

denominada DDiirreeccttiivvaa  mmaarrccoo  ssoobbrree  aa  eessttrraatteexxiiaa  mmaarriiññaa (DDEEMMEE), establece un marco de acción 

comunitaria para a política do medio mariño, tendo como obxectivos a prevención, protección e 

conservación fronte os danos que as actividades humanas producen no mesmo. Con elo 

preténdese lograr o mantemento dun bo estado medioambiental a máis tardar no ano 2020. 

Esta directiva concreta os requisitos mínimos para que os países da Unión Europea elaboren 

estratexias destinadas a protexer o ecosistema mariño e a garantir que as actividades económicas 

vinculadas ao mesmo sexan sostibles. Do mesmo xeito garante a cooperación entre as rexións 

mariñas establecendo programas transfronteirizos e contribúe á creación dunha rede mundial de 

zonas mariñas protexidas 

Para o seu desenvolvemento, a Comisión Europea aprobou a Decisión da Comisión 2010/477/UE 

sobre os criterios e as normas aplicables ao bo estado ambiental das augas mariñas, onde se 

definen os criterios e indicadores asociados que permiten avaliar o bo estado ambiental, e a súa 

relación cos descritores cualitativos, en que basear a aplicación das estratexias mariñas. 

A transposición de dita directiva ao sistema normativo español recóllese na LLeeii  4411//22001100, de 29 de 

decembro, de PPrrootteecccciióónn  ddoo  MMeeddiioo  MMaarriiññoo, na cal se fai unha planificación coherente das 

actividades que se practican no medio mariño. Os instrumentos esenciais para esta planificación 

son as EEssttrraatteexxiiaass  MMaarriiññaass que se elaboraron para cada unha das demarcacións que se 

establecen, tendo en conta as particularidades hidrolóxicas, oceanográficas e bioxeografías. 

Atendendo a estes criterios Galicia atoparíase enmarcada na subdivisión noratlántica. 

A directiva establece un total de 11 descritores do estado ambiental nas augas mariñas, así como 

os indicadores que se deberán utilizar para avaliar a consecución do bo estado medioambiental 

da zona obxecto de estudo (consultar http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-

medio-marino/estrategias-marinas/default.aspx/). Se ben os descritores 1, 2 e 3 están 

directamente relacionados co obxecto desta guía, outros descritores (por exemplo 4, 5, 6, 10, 

etc.) tamén poderán inspirar outros tipos de actuación no marco dos traballos desenvolvidos 

polas entidades. 

DDeessccrriittoorr  11: Mantense a biodiversidade. A calidade e a frecuencia dos hábitats e a distribución e abundancia 
de especies están en consonancia coas condicións fisiográficas, xeográficas e climáticas.  
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DDeessccrriittoorr  22: As especies alóctonas introducidas pola actividade humana atópanse presentes en niveis que 
non afectan de forma adversa aos ecosistemas.  

DDeessccrriittoorr  33: As poboacións de todos os peixes e moluscos explotados comercialmente atópanse dentro de 
límites biolóxicos seguros, presentando unha distribución da poboación por idades e talles que demostra a 
boa saúde dos «stocks».  

DDeessccrriittoorr  44: Todos os elementos das redes tróficas mariñas, na medida en que son coñecidos, preséntanse 
en abundancia e diversidade normais e en niveis que poidan garantir a abundancia das especies a longo 
prazo e o mantemento pleno das súas capacidades reprodutivas.  

DDeessccrriittoorr  55: A eutrofización inducida polo ser humano minimízase, especialmente os efectos adversos como 
poden ser as perdas en biodiversidade, a degradación dos ecosistemas, os afloramentos nocivos de algas e o 
déficit de osíxeno nas augas profundas..  

DDeessccrriittoorr  66: A integridade do solo mariño atópase nun nivel que garante que a estrutura e as funcións dos 
ecosistemas están resgardadas e que os ecosistemas bentónicos, en particular, non sofren efectos adversos. 

DDeessccrriittoorr  77: A alteración permanente das condicións hidrográficas non afecta de maneira adversa aos 
ecosistemas mariños. 

DDeessccrriittoorr  88: As concentracións de contaminantes atópanse en niveis que non dan lugar a efectos de 
contaminación.  

DDeessccrriittoorr  99: Os contaminantes presentes no peixe e outros produtos da pesca destinados ao consumo 
humano non superan os niveis establecidos pola normativa comunitaria ou por outras normas pertinentes. 

DDeessccrriittoorr  1100: As propiedades e as cantidades de desfeitos mariños non resultan nocivas para o medio litoral 
e o medio mariño..  

DDeessccrriittoorr  1111: A introdución de enerxía, incluído o ruído subacuático, sitúase en niveis que non afectan de 
maneira adversa ao medio mariño..  

No que se refire aos tres primeiros descritores as súas principais características e indicadores que 

se lle asocian resúmense no ANEXO F . 

▪ ENFOQUE DOS PROXECTOS 

De acordo co exposto con anterioridade, o FEMP segue de preto a revisión feita pola actual 

política pesqueira común (PPC), tendo como obxectivo uns principios baseados no fomento da 

extracción dos recursos mariños dun xeito equilibrado e sostible que permita a mellora das 

condicións de vida de profesionais do sector. Polo tanto, o FEMP destinará o seu financiamento a 

aqueles proxectos que mellor contribúan ao desenvolvemento destes principios. 

A elaboración dos proxectos colectivos obxecto de subvención teñen que estar en concordancia 

coas prioridades establecidas no RReegguullaammeennttoo  ((UUEE))  550088//22001144 de xeito que podan ser financiados. 

As memorias técnicas dos mesmos teñen que recoller de forma explícita como que se abordarán 

os seguintes aspectos: 



   

 9 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo Marítimo e de 
Pesca 

� A recompilación de datos e a mellora da xestión responsable e sostible das zonas de 

producción.  

� As medidas para o control e seguimento das actividades pesqueiras para unha maior 

protección, conservación e sustentabilidade dos recursos mariños. 

� O establecemento das condicións de acceso ás zonas de pesca e a realización dos controis 

de capturas nas zonas de pesca e puntos de desembarco. 

� O desenvolvemento de formación dos socios das entidades beneficiarias. 

Polo tanto, os obxectivos principais deberán estar relacionados coa xestión responsable e sostible 

dos recursos e hábitats costeiros, podendo incluír obxectivos específicos relativos ao 

asesoramento técnico á xestión, á vixilancia e control do acceso aos recursos mariños, ou a 

ámbolos dous obxectivos. 

Do mesmo xeito, entre os novos elementos que o FEMP contempla inclúese un sistema de 

seguimento exhaustivo, no que se deberán elaborar informes técnicos periódicos sobre as 

medidas que están a financiarse. O seguimento inclúe un plan de avaliación que garanta a 

supervisión do progreso e rendemento das accións subvencionadas que se desenvolven. A Orde 

que regula a concesión das axudas ten en conta a súa xustificación, tanto técnica como 

financeira, mediante a documentación que se recolle na sseecccciióónn  IIVV desta guía. 
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II PREPARACIÓN DOS PROXECTOS E DAS SOLICITUDES  

 

▪   PRINCIPIOS XERAIS  

• Beneficiarios e obrigas dos beneficiarios 

¿¿QQuueenn  ppooddee  sseerr  bbeenneeffiicciiaarriioo??        ((aarrttiiggoo  44  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

  

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios 

• as confrarías de pescadores e as súas 

federacións, 

• as organizacións de produtores,  

• as cooperativas do mar,  

• as asociacións de profesionais do sector 

• as demais entidades asociativas 

xuridicamente recoñecidas e constituídas 

por profesionais do sector. 

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. 

Non Beneficiarios 

� Deberán facer constar na solicitude que compromisos 
corresponderán a cada unha delas na execución das accións, e o 
importe da subvención que corresponderá a cada unha delas. 

� Deberá nomearse un representante ou apoderado único da 
agrupación, que será unha das entidades solicitantes, con poderes 
bastantes para cumprir as obrigas que como beneficiario lle 
corresponden á agrupación. 

� Os compromisos de participación conxunta, así como o 
nomeamento de apoderado, deberán ratificarse mediante 
documento outorgado ante o órgano de xestión unha vez 
notificada a concesión da axuda. 

� No caso de incumprimento por parte dunha agrupación de 
entidades, consideraranse responsables todos os beneficiarios 
integrados nela, en relación coas actividades subvencionadas que 
se comprometesen a realizar, ou solidariamente cando non fose 
posible determinar o alcance das obrigas correspondentes a cada 
un deles. 

� A agrupación non poderá disolverse ata que transcorra o prazo 
de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, segundo establece o artigo 8 desta 
lei. 

Xeitos de Concorrer 

INDIVIDUAL CONXUNTO 

[agrupación 
de 

entidades] 

sempre que desenvolvan as súas actividades 

profesionais no sector pesqueiro, 

marisqueiro e teñan a sede social na 

Comunidade Autónoma de Galicia 
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¿¿CCaalleess  ssoonn  aass  oobbrriiggaass  ddooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss??      ((aarrttiiggoo  55  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

Os beneficiarios, ao formalizaren a súa solicitude, sométense voluntariamente ao cumprimento 

das condicións que se establecen nesta orde para a concesión e pagamento das subvencións, así 

como ao cumprimento dos requisitos estipulados na normativa de aplicación a estas. 

Os beneficiarios deberán: 

a) Realizar e xustificar as actividades para as que se conceda subvención nos termos e prazos 
indicados na resolución de concesión e no proxecto que lles sirva de base.  

b) Acreditar, mediante declaración responsable, que non teñen pendente de pagamento ningunha 
obriga por reintegro de subvencións.  

c) Acreditar, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión, que se encontran 
ao corrente das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como 
que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma.  

d) No caso de proxectos conxuntos, ratificar ante o órgano de xestión o acordo de colaboración 
para a execución do proxecto, unha vez notificada a concesión da axuda.  

e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou 
recursos que financien as actividades subvencionadas, así como calquera circunstancia que poida 
afectar substancialmente a execución ou a consecución dos fins para os que foi concedida a axuda 
de que se trate.  

f) Facilitar toda a información que lles sexa requirida en relación ás subvencións e someterse ás 
actuacións de comprobación que deba efectuar a entidade concedente, así como aos órganos de 
fiscalización e control da Comunidade Autónoma, da Administración xeral do Estado e da Unión 
Europea.  

g) Cumprir as condicións de admisión da solicitude do artigo 10.1 do Regulamento (UE) nº 
508/2014, durante todo o período de execución da operación e durante un período de cinco anos 
despois da realización do pago final. Así, no caso de detectarse infraccións ou fraudes en controis 
posteriores á concesión da axuda, e de conformidade co artigo 135 do Regulamento (UE, 
EURATOM) nº 966/2012, poderase proceder á recuperación da axuda aboada indebidamente.  

h) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos durante un mínimo 
de cinco anos dende a percepción do último pagamento, para os efectos de comprobación e 
control.  

i) Informar ao público sobre a axuda obtida, dando adecuada publicidade con expresa mención á 

participación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e a súa porcentaxe de financiamento. 

de conformidade co artigo 115 e o apartado 2.2 do anexo XII do Regulamento (UE) N. 1303/2013 

do Parlamento Europeo e do Consello, co capítulo II e Anexo II do Regulamento de execución (UE) 

N. 821/2014 da Comisión e co artigo 15 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. 
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APARTADO 2.2 DO CITADO ANEXO XII: 

a) No caso de que dispoña dun sitio de Internet, farase una breve descrición  da operación, 
proporcional ó nivel de apoio prestado, cos seus obxectivos e resultados, e destacando o apoio 
financeiro da Unión; 

b) Colocando, aló menos un cartel con información sobre o proxecto (dun tamaño mínimo A3), no que 
mencionará a axuda financeira da Unión, nun lugar ben visible para o público, por exemplo na 
entrada dun edificio, taboleiro de anuncios, etc. 

j) Manter un sistema de contabilidade separado , ou ben asignar un código contable adecuado que 
permita coñecer todas as transaccións relacionadas coa operación que se subvenciona, co obxecto 
de facilitar a pista de auditoría.  

k) Proporcionar toda a información e datos necesarios para poder proceder ao seguimento e 
avaliación do programa operativo.  

h) Independentemente do sistema establecido para a xustificación da subvención, deberán 
manterse a disposición da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo, os documentos 
xustificativos relativos aos gastos subvencionados ata o 31 de decembro de 2023, salvo que o 
prazo que resulte do establecido no artigo 140 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 sexa distinto, 
neste caso comunicarse coa antelación suficiente. 

 

• Proxectos subvencionables 

  ¿¿QQuuee  pprrooxxeeccttooss  ssoonn  ssuubbvveenncciioonnaabblleess??        ((aarrttiiggoo  66  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

As liñas base que debe cumprir calquera proxecto para ser subvencionable son: 

1. Poderán ser obxecto de subvención de conformidade con esta orde, as accións 
colectivas que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan por obxecto á 
protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e 
conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da 
sensibilización medioambiental. 

2. Serán subvencionables as operacións relacionadas nos apartados c) a g) e i), do artigo 
40.1. do Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, en 
concordancia co obxectivo establecido no artigo 6, apartado 1. b). 

3. Os proxectos obxecto de subvención serán proxectos colectivos que se centren nas 
zonas costeiras de interese para a produción ou reprodución dos organismos mariños, que 
fomenten a xestión sustentable, a conservación e a protección dos hábitats e das especies. 

Actividades a realizar polas entidades beneficiarias, dentro do ámbito que lle 
corresponda: 

a) Elaboración e seguimento dos plans de co-xestión de recursos mariños vivos. 
Avaliación do estado de conservación e da biodiversidade, nos paraxes de Natura 
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2000, nas zonas mariñas protexidas e nos hábitats costeiros de importancia para 
os organismos mariños. 

b) Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos 
mariños. Análise dos descritores definidos na Directiva Marco sobre a Estratexia 
Mariña. Cartografado dos hábitats e das especies, especialmente das exóticas 
invasoras. Seguimento e vixilancia dos hábitats e das especies. Cartografado da 
actividade extractiva realizada polos socios da entidade. Seguimento de 
indicadores de abundancia, da composición específica das capturas e da súa 
estrutura de tallas. 

c) Formación dos socios orientada a adquirir novas competencias vinculadas a unha 
mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas nos 
que viven.  

d) Aumento da sensibilización medioambiental coa participación directa dos 
pescadores, podendo incluír campañas de divulgación. 

e) Contribución á vixilancia epidemiolóxica: Envío de mostras ao INTECMAR para 
coñecer o estado sanitario das augas e especies marisqueiras. 

f) Operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies, levaranse a cabo 
establecendo condicións de acceso ás zonas de pesca. 

- O persoal de vixilancia actuará baixo a supervisión do Servizo de Gardacostas 
e en colaboración con este, estando obrigados a remitir ao servizo os datos e 
informes que lles sexan requiridos. Con antelación mínima dunha semana, o 
beneficiario deberá trasladar ao Servizo de Gardacostas a programación 
semanal das actividades de vixilancia e control. Con periodicidade mensual 
deberá dar traslado ao dito servizo dun informe das actividades realizadas. O 
inicio, interrupción ou finalización da prestación dos servizos deberá ser 
comunicado ao Servizo de Gardacostas da consellería no prazo máximo dunha 
semana desde que se produza o feito. 

- O persoal de control e vixilancia deberá ter a habilitación como garda 
particular de campo, especialidade de gardapesca marítimo. Os patróns e 
tripulantes de embarcacións cuxa dedicación non sexa a vixilancia, senón o 
manexo das embarcacións, deberán estar capacitados para facelo. 

              ¿¿QQuuee  pprrooxxeeccttooss  nnoonn  ssoonn  ssuubbvveenncciioonnaabblleess??      ((aarrttiiggoo  66  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass)) 

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. 
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- Os labores propios da actividade pesqueira ou marisqueira ordinaria. 

• Gastos subvencionables e non subvencionables 

¿¿CCaalleess  ggaassttooss  ssoonn  ssuubbvveenncciioonnaabblleess??      ((aarrttiiggoo  77  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

Sempre que sexan necesarios para a execución dos proxectos poderán concederse subvencións 
para os seguintes gastos: 

 OOss  ddee  gastos  ddee  ppeerrssooaall  iimmpprreesscciinnddiibbllee  aassoocciiaaddoo  aaoo  pprrooxxeeccttoo. O persoal contratado 
terá que cumprir os seguintes requisitos: 

1º- Dedicar a totalidade da súa xornada de traballo á realización das tarefas definidas 
no proxecto subvencionado, durante todo o período de execución do mesmo. 

2º- Non pertencer  aos órganos de goberno da entidade.  

3º- Non ter vinculación de parentesco no primeiro grao de consanguinidade ou 
afinidade con persoas membros dos órganos de goberno. 

 OOss  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  pprrooffeessiioonnaaiiss,,  eemmpprreessaass  oouu  eennttiiddaaddeess  pprreessttaaddoorraass  ddee  sseerrvviizzooss..  

 

Os gastos subvencionables son os custos efectivamente asumidos polo perceptor dunha 
subvención e que se axustan aos seguintes requisitos xerais: 

a) Contraéronse ao longo da duración da acción coa excepción dos custes relativos a 
informes finais e certificados de auditoría. 

b) Foron pagados pola persoa beneficiaria con anterioridade á finalización do prazo 
de xustificación, e responden de maneira indubidable á natureza da operación 
subvencionada. 

c) Consignáronse no orzamento estimado total do proxecto.  

d) Son necesarios para a execución das actuacións obxecto da subvención. 

e) Son identificables e verificables, en particular constan na contabilidade do 
beneficiario e inscribíronse de acordo coas normas contables e de conformidade coas 
prácticas contables habituais do beneficiario en materia de gastos.  

f) Cumpren co disposto na lexislación fiscal e social aplicable. 

g) Son razoables e xustificados, e cumpren co principio de boa xestión financeira, en 
especial no referente á economía e relación custe/eficacia. 

 

              ¿¿CCaalleess  ggaassttooss  nnoonn  ssoonn  ssuubbvveenncciioonnaabblleess??      ((aarrttiiggoo  88  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

Non serán subvencionables os gastos relativos a: 

 Alugamentos.  

 A adquisición de terreos e inmobles.  
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 Os derivados da transformación de buques pesqueiros que causen baixa no rexistro 

da frota operativa.  

 A adquisición de material, mobiliario e equipamento.  

 A adquisición de vestiario e equipamento persoal.  

 Aparellos e materiais de pesca e marisqueo.  

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

 Os gastos de manutención, desprazamento de persoas e representación.  

 O IVE, agás excepto cando non sexa recuperable e sexa costeado de forma efectiva e 

definitiva por beneficiarios que non teñan a condición de suxeito pasivo.  

 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. 

 Os custos indirectos. 

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

 

• Temporalización do gasto. Solicitude de 3 ofertas e subcontratación 

TTeemmppoorraalliizzaacciióónn  ddoo  ggaassttoo  

o Serán subvencionables os gastos realizados e pagados entre o 01 de xullo de 2016 e o 
31 de decembro de 2023. Para a convocatoria de 2016 serán subvencionables os 
gastos entre o 01 de xullo de 2016 e o 30 de xuño de 2017 (Disposición transitoria 

primeira das Bases Reguladoras). Poderanse presentar proxectos de carácter 
plurianual sen que a súa duración poida exceder de dous exercicios orzamentarios 
(artigo 22 das Bases Reguladoras). 

o A data límite enténdese en todos os casos sen prexuízo do número de anualidades 
que se estableza en cada resolución de concesión de axuda.  

o non se seleccionarán operacións, para recibir axuda do FEMP, se concluíron 
materialmente ou se executaron integramente antes de que o beneficiario presente a 
solicitude de axuda. 

IImmppoorrttee  ddoo  ggaassttoo  --  ssoolliicciittuuddee  33  ooffeerrttaass  --  ssuubbccoonnttrraattaacciióónn  

o Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no texto 
refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 
3/2011, do 14 de novembro, para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación 
do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que 
polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de 
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entidades que as realicen, presten ou subministren, ou salvo que o gasto se realizase 
con anterioridade á solicitude da subvención.  

o A elección entre as ofertas presentadas, que se deberán achegar na xustificación, ou 
de ser o caso, na solicitude de subvención, realizarase de conformidade con criterios 
de eficiencia e economía, e deberase xustificar expresamente nunha memoria a 
elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa. 

o O beneficiario poderá subcontratar a actividade subvencionada ata o 100%, sempre 
tendo en conta as limitacións establecidas no artigo 27 da Lei 9/2007, de subvencións 
de Galicia e no seu regulamento, agás o requisito establecido no apartado 3.b) do 
citado artigo 27, cando o contrato se subscribise con anterioridade á solicitude da 
subvención. 

 

• Intensidade e compatibilidade das axudas 

¿¿CCaall  éé  aa  iinntteennssiiddaaddee  ddaass  aaxxuuddaass??    ((aarrttiiggoo  99  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass)) 

 

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

«Esta porcentaxe estará condicionada ás dispoñibilidades orzamentarias. A comisión de avaliación poderá 

limitar a contía dos gastos elixibles que considere non xustificados debidamente no proxecto, tanto en 

canto ao seu número como á súa valoración ou á súa necesidade». 

E no caso de se presentaren varios proxectos para accións substancialmente idénticas, poderase 
establecer unha contía de subvención para todas elas, independentemente do importe solicitado.  

Aclaracións: 

o Os rendementos financeiros que se xeren polos fondos liberados aos beneficiarios 
incrementarán o importe da subvención concedida e aplicaranse igualmente á 
actividade subvencionada.  

o Se o investimento realizado é, por causa debidamente motivada, de contía inferior á 
que se considerou subvencionable, manterase a axuda pero minorarase na fase de 
pagamento na mesma proporción. 

¿¿ÉÉ  ccoommppaattiibbllee  eessttaa  aaxxuuddaa??      ((aarrttiiggoo  1100  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

• 1. As axudas recollidas nesta orde serán compatibles con calquera outra axuda, 
subvención ou recurso público e privado, sempre que o mesmo gasto ou investimento 
non teñan financiamento parcial ou total procedente doutro fondo EIE ou instrumento 
financeiro comunitario, nin polo mesmo fondo conforme a un programa ou medida 
diferente, e ademais que o importe acumulado das axudas non exceda o custo da 
actividade subvencionada.  

• 2. No suposto de que a suma de todas as axudas supere os devanditos límites, 
procederase por resolución do órgano concedente á minoración da axuda concedida.  
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••  Consentimentos e autorizacións      ((aarrttiiggoo  2299  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

Ao presentar a solicitude de concesión de subvención estarase autorizando ao órgano xestor para 
solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a 
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta 
de Galicia. Poderase denegar este consentimento, e entón será obrigatorio presentar as 
certificacións requiridas.  

A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou 
representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar información ao sistema 
de rexistros administrativos de apoio a administración de xustiza (SIRAJ) aos efectos de 
comprobar da veracidade da declaración de non ter cometido ningún fraude no marco do FEP ou 
do FEMP ao abeiro do apartado 3 do artigo 10 do Regulamento UE nº 508/2014. Non obstante, a 
persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento, e entón 
deberá presentar a certificación expresa na que conste a non comisión de tal delito. 

A consellería publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe 
das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como 
consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a 
presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos 
das persoas beneficiarias e a referida publicidade. 
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▪   PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN 

• Forma e prazo de presentación das solicitudes 

¿¿CCoommoo  ddeebbeess  pprreesseennttaarr  aa  ttúúaa  ssoolliicciittuuddee??      ((aarrttiiggoo  1122  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� DDeessccaarrggaa  aa  SSoolliicciittuuddee  ((AANNEEXXOO  II))  

Existe un ffoorrmmuullaarriioo  nnoorrmmaalliizzaaddoo dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia que se pode 
descargar da seguinte dirección web: 

https://sede.xunta.es 

� DDooccuummeennttaacciióónn  nneecceessaarriiaa        

Xunto co formulario da solicitude deberase achegar a documentación complementaria que se 
indica no artigo 12 das Bases reguladoras xerais  e que se detalla no seguinte Listado , xunto cun 

índice  (ver ANEXO A  (Índice de documentación que se presenta coa solicitude)) e ordenada 
segundo se indica no mesmo. 

DESCARGA FORMULARIO DA SOLICITUDE 

(ANEXO I)  https://sede.xunta.es

DOCUMENTACIÓN 

A PRESENTAR 

Documentación 

acreditativa da 

personalidade 

Proxecto para o que se 

solicita a subvención 

(MEMORIA TÉCNICA E 

FINANCEIRA) 

Orzamento detallado 

(ANEXO II) 

Proxectos conxuntos 

Declaracións responsables  

(ANEXO III), Acordos,... 

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE 
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• Listado da documentación a presentar      

Documento Especificacións 

Anexo I da orde de convocatoria, de solicitude da axuda. 
Asinada polo representante legal da entidade 
solicitante;  

Se son formuladas por varias entidades 
conxuntamente, deberán ir asinadas polo 
representante legal da entidade que exerza a 
representación de todas elas. 

a) Documentación acreditativa da personalidade 
No caso de ser conxunta, por cada un dos 
membros integrantes da solicitude. 

aa..11)) Certificación do órgano competente no que se acredite o 
desempeño actual do cargo por parte do asinante e se 
especifique o acordo polo que se lle concede a este 
autorización para formalizar a solicitude. Se actuase en 
virtude de atribucións fixadas nos estatutos indicarase así na 
solicitude, citando a disposición que recolle a competencia. 

O certificado ou certificados do órgano 
competente (secretario) deberán acreditar 
ámbolos dous apartados: 

- Desempeño actual do cargo por parte de 
asinante (patrón/a presidente/a, etc.). 

- Acordo polo que se lle concede ao asinante a 
autorización para formalizar a solicitude 

aa..22)) Se o solicitante non é unha confraría de pescadores ou 
unha federación de confrarías, copia cotexada dos estatutos 
ou indicación do procedemento, data de presentación e 
órgano ante o cal se presentou (nos últimos cinco anos)  

 

b) Proxecto para o cal se solicita a subvención, a memoria 
do proxecto deberá conter, polo menos: 

Ver ANEXO B “FORMULARIO DA MEMORIA DO 

PROXECTO” 

bb..11))  Explicación das necesidades que se pretende cubrir e 
obxectivos perseguidos, detallando as actividades a realizar. 
(DDeettaallllaaddoo  eenn  SSeecccciióónn  IIII).  

Indicar: procedemento/convocatoria, solicitante e 
denominación do proxecto. 

bb..22)) Proxecto técnico ou anteproxecto valorado, que permita 
determinar a viabilidade do proxecto e realizar a súa 
valoración, conforme aos criterios establecidos no artigo 16 
desta orde de bases reguladoras. (DDeettaallllaaddoo  eenn  SSeecccciióónn  IIII). 

Indicar: procedemento/convocatoria, solicitante e 
denominación do proxecto. 

c) Anexo II. Orzamento detallado de cada unha das accións 
propostas.  

(Anexo II da orde de convocatoria) 

Documentación que xustifique os custos (orzamentos, 
contratos, facturas proforma, etc.). 

O IVE deberá ir separado 

Se é o caso, acreditar a petición de tres ofertas: 

• => 18.000 €, subministracións e servizos   

• => 50.000, obras 

O IVE deberá ir separado 

d) Anexo III (solicitudes conxuntas):  

Declaración responsable sobre as fontes de financiamento e 

Para solicitudes individuais dita declaración xa 
figura no anexo I 
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declaración sobre axudas solicitadas-concedidas (por cada 
membro integrante). 

e) Anexo  III (solicitudes conxuntas): 

Declaración responsable de non estar incurso en 
prohibición para obter a condición de beneficiario de 
subvencións (por cada membro integrante). 

Para solicitudes individuais dita declaración xa 
figura no anexo I 

ff..11)) Certificación de estar ao día das obrigas tributarias a 
efectos de obter unha subvención (no caso de solicitude 
conxunta, por cada un dos membros integrantes da 
solicitude). 

Só no caso de denegarse expresamente a súa 
obtención polo órgano xestor 

ff..22)) Certificación de  estar ao día nas obrigas coa Seguridade 
Social (no caso de solicitude conxunta, por cada un dos 
membros integrantes da solicitude). 

Só no caso de denegarse expresamente a súa 
obtención polo órgano xestor 

ff..33)) Certificación de non ter débedas por ningún concepto 
coa Administración Pública da Comunidade Autónoma 
Galega (no caso de solicitude conxunta, por cada un dos 
membros integrantes da solicitude). 

Só no caso de denegarse expresamente a súa 
obtención polo órgano xestor 

g) No caso de solicitudes formuladas conxuntamente.  

gg..11)) Acordo de nomeamento do representante/apoderado 
único a efectos da subvención, asinado polos representantes 
de todas as entidades solicitantes. 

Indicar: procedemento/convocatoria, solicitante e 
denominación do proxecto. 

gg..22)) Distribución dos compromisos que corresponda executar 
a cada un dos solicitantes, así como o importe da subvención 
solicitada para cada un deles. 

Indicar: procedemento/convocatoria, solicitante e 
denominación do proxecto. 

NNoottaa::  ppaarraa  ssoolliicciittuuddeess  ffoorrmmuullaaddaass  ccoonnxxuunnttaammeennttee,,  ddeebbeerraassee  iinncclluuíírr  aa  ddooccuummeennttaacciióónn  ddaass  lleettrraass  aa)),,  dd)),,  ee))  ee  ff))  

aanntteerriioorreess  ppoorr  ccaaddaa  uunn  ddooss  ssoolliicciittaanntteess..  

� PPrreesseennttaacciióónn  ddaa  SSoolliicciittuuddee    

 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de 
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema 
de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365). 

As solicitudes deberanse presentar pprreeffeerriibblleemmeennttee  ppoorr  vvííaa  eelleeccttrróónniiccaa. 

Alternativamente, tamén se poderá presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos 
lugares (rexistros administrativos, oficinas de correos, etc.) que se establecen no artigo 38.4 da lei 
30/1992 do Réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo 
Común. 

¿¿CCoommoo  pprreesseennttaarr  aa  ddooccuummeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa??  

• Esta documentación complementaria poderá presentarse de xeito electrónico utilizando 
calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. 
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Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a 
responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a 
exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada. 

• A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en 
calquera dos lugares e rexistros establecidos por lei. 

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que 
exista constancia de que sexan auténticas. 

Requisito indispensable: 

As solicitudes deberán ir aassiinnaaddaass  ppoolloo  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall  ddaa  eennttiiddaaddee  ssoolliicciittaannttee; 

se son formuladas por varias entidades conxuntamente, deberán ir asinadas polo representante 
legal da entidade que exerza a representación de todas elas. 

  

PPoossiibblleess  iinncciiddeenncciiaass  

• Se a presentación de documentos realízase separadamente da solicitude, a persoa 
interesada deberá mencionar: 

o o código e o órgano responsable do procedemento,  
o o número de expediente e  
o o número ou código único de rexistro.  

• No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supere os 
tamaños límite establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de 
forma presencial dentro dos prazos previstos.  

Para iso, e xunto co documento que se presenta, deberase mencionar: 

o código e o órgano responsable do procedemento,  
o o número de expediente e  
o o número ou código único de rexistro.  

Na sede electrónica da Xunta de Galicia está publicada a relación de formatos, protocolos e 
tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento. 

Na sede electrónica encóntranse tamén publicados os formatos admitidos para a 
documentación que se vai presentar. Se desexase presentar calquera documentación en 
formatos non admitidos, poderás realizala de forma presencial a través de calquera dos 
rexistros habilitados, sen esquecer identificar os documentos cos códigos enriba citados. 

¿¿CCaalleess  ssoonn  ooss  pprraazzooss  ddee  pprreesseennttaacciióónn  ddaass  ssoolliicciittuuddeess??        

««EEnn  ccaaddaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  iinnddiiccaarraannssee  ooss  ppeerrííooddooss  ddee  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ssoolliicciittuuddeess»»  

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da 
publicación da orde. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal 
do día da publicación ((aarrttiiggoo  1111  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))..      

Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte,  
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Se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, 
entenderase que o prazo expirará o último día do mes.   

• Emenda da solicitude    ((aarrttiiggoo  1133  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass))  

Os órganos responsables da tramitación das solicitudes comprobarán que estas reúnen todos os 
requisitos recollidos na orde. No caso contrario poráselles de manifesto por escrito aos 
interesados, nun prazo de dez (10) días hábiles, remitan cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións se consideren necesarios para a resolución do expediente, coa 
indicación de que, se así non o fixeren, se considerará que desistiron da súa petición. 
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▪   PREPARACIÓN DA MEMORIA DO PROXECTO - ANEXO B  (FORMULARIO DA MEMORIA DO PROXECTO) 

Co fin de cumprir os obxectivos e requisitos establecidos polo FEMP a elaboración da memoria 
técnica dos proxectos colectivos terá a obriga de describir, de acordo co que se establece na orde, 
as actividades que a entidade ou o conxunto de entidades beneficiarias da subvención realizarán 
no seu ámbito territorial. 

Para a preparación de memoria, tanto técnica como financeira, o solicitante servirase do modelo 
de formulario que se adxunta como ANEXO B desta guía. 

• Contidos da memoria do proxecto 

1. PRESENTACIÓN DO PROXECTO  

Neste apartado incluiranse o nome da entidade/s que solicitan a subvención e a identificación 

dos seus representantes legais. 

Así mesmo indicarase o título do proxecto así 
como as datas previstas de comezo e 
finalización da súa execución. 

 

 

2. DESCRICIÓN DO PROXECTO (MEMORIA 
TÉCNICA). 

2.1. Resumo do proxecto 

Breve resumo do proxecto que se pretende 

levar a cabo, incluiranse os principais 

obxectivos propostos e os resultados que 

esperan acadarse ao remate da súa 

execución. 

2.2. Contexto, antecedentes e xustificación da realización do proxecto. 

Neste apartado describiranse os problemas existentes relacionados coa xestión do recurso que se 

queren abordar co proxecto. Igualmente aportaranse datos do historial produtivo da entidade 

que xustifiquen a solicitude da axuda, así como os resultados obtidos por outros proxectos 

realizados pola entidade nos últimos cinco anos, e debidamente documentados. 

2.3. Necesidades e Obxectivos do proxecto. 

Nesta sección do proxecto abordarase, de acordo coas indicacións que se describen a 

continuación, unha explicación das necesidades que se pretende cubrir e os obxectivos xerais 

perseguidos. 

Os obxectivos xerais e específicos do proxecto definiranse tendo en conta o marco contextual 

descrito no apartado anterior e relacionando os mesmos cos principios inspiradores que se 

recollen no FEMP (o fomento da extracción dos recursos mariños dun xeito equilibrado e sostible 

que permita a mellora das condicións de vida de profesionais do sector).  
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2.4. Actividades a realizar. 

As entidades solicitantes da subvención deberán elaborar unha memoria técnica que recolla o 
desenvolvemento de actividades específicas que contribúan a mellorar a co-xestión dos recursos 
e hábitats costeiros, baseándose nos principios anteriormente mencionados e en concreto a 
través das actividades que se detallan no Artigo 6, apartado 1 a), da Orde: “Proxectos colectivos 

que se centren nas zonas costeiras de interese para a produción ou reprodución dos organismos 

mariños, que fomenten a xestión sustentable, a conservación e protección das zonas de pesca e 

de produción marisqueira”. As actividades subvencionables a desenvolver polas entidades, 
atendendo a súa natureza, poden agruparse en tres grandes categorías: 

1. Xestión e seguimento dos recursos mariños  

2. Formación e sensibilización do persoal asociado 

3. Conservación e protección dos recursos mariños. 

Na memoria técnica, de acordo con esta clasificación, deberán abordarse as actividades descritas 
no citado artigo, e no caso de non levarse a cabo algunha delas no ámbito territorial da súa 
entidade, deberá igualmente xustificar a causa/s pola que non se vai realizar durante o período 
para o que se solicita a axuda. De acordo coa Orde, en función dos resultados acadados e das 
dispoñibilidades orzamentarias, para os sucesivos períodos de convocatoria poderanse engadir 
ou modificar algunha das actividades que se contemplan na mesma. 

A continuación descríbense os contidos que deberían incluírse en cada un dos apartados, o que 
permitirá determinar a viabilidade do proxecto.: 

►►  22..44..11..--  XXeessttiióónn  ee  sseegguuiimmeennttoo  ddooss  rreeccuurrssooss  mmaarriiññooss  vviivvooss  nnaass  zzoonnaass  ddee  pprroodduucciióónn..  

• Elaboración e seguimento dos plans de co-xestión de recursos mariños vivos. 

Indicaranse as tarefas (realización de mostraxes, procesado de datos recollidos, etc.) que a 
entidade deberá realizar para a elaboración dos plans de explotación dos seus recursos 
marisqueiros. Indicaranse igualmente as labores de seguimento dos plans de explotación que se 
levarán a cabo ao longo do período correspondente (obtención dos datos da CPUE diaria de cada 
especie, outro tipo de mostraxes, etc.) Atendendo á experiencia previa, indicar na medida do 
posible, a periodicidade coa que se realizan estas tarefas e o período co que se remiten os 
informes á administración. 

• Avaliación do estado de conservación e da biodiversidade, nos paraxes de Natura 

2000, nas zonas mariñas protexidas e nos hábitats costeiros de especial interese para a 

cría de organismos mariños. 

No proxecto presentado por cada entidade indicarase se no seu ámbito territorial existen áreas 

con algunha figura de protección de espazos naturais, e describirase como se abordará a 

avaliación do estado de conservación e da biodiversidade dos espazos naturais protexidos, tendo 

en conta o descritor 1. 

O descritor 1 (Biodiversidade, avaliación ambiental e bo estado inicial) se recolle na decisión da Comisión 

de 1 de setembro de 2010 sobre os criterios e normas metodolóxicas aplicables ao bo estado 

medioambiental das augas mariñas (2010/477/UE). A avaliación deste descritor descríbese en detalle na 

Estratexia Mariña para a demarcación Noratlántica, na que se enclava a Comunidade Autónoma de 

Galicia, establecida ao amparo da Directiva 2008/56/CE, de 17 de xuño do 2008 (consultar Sección I no seu 
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apartado da Directiva da Estratexia Mariña Europea). A Biodiversidade tratarase a nivel de especie, 

hábitat e ecosistema, tendo en conta indicadores como distribución de especies, tamaño e estado das 

poboacións, distribución, extensión e estado dos hábitats, etc. 

No caso daquelas entidades que carezan nas súas autorizacións dalgunha das figuras de 
protección de espazos naturais, detallarase a situación daqueles hábitats costeiros de especial 
interese para a cría de organismos mariños cos que conte, atendendo aos descritores e 
indicadores citados no parágrafo anterior. 

Ademais da caracterización do estado de conservación destas áreas de especial interese, o comité 
de avaliación do proxecto tamén terá en conta aquelas medidas que desde a entidade se 
propoñan coa intención de favorecer, mellorar, monitorizar, etc. as citadas áreas. Para elo 
aconsellase consultar e aplicar outros  descritores recollidos pola DEME. 

Recoméndase consultar información sobre os espazos protexidos de Galicia na web da 
Consellería de Medio Ambiente e Sostibilidade: 

http://www.cmati.xunta.es/seccion-

tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html 

• Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños. 

Describiranse todos aqueles traballos que se realizarán para garantir a correcta xestión dos 
recursos explotados dentro dos límites da zona de actuación da entidade. De acordo cos datos 
obtidos nas mostraxes e evolución das capturas poderá establecerse un seguimento do estado 
das poboacións explotadas e determinar as medidas a tomar para a optimización da produción 
como son a preparación do terreo a través da remoción do substrato, os traslados de zonas de 
maior densidade a outras con menor recrutamento, limpezas, eliminación de predadores, 
rotación de zonas ou especies explotadas. Farase especial énfase naquelas novidades ou melloras 
que se pretenden acometer para a optimización dos resultados en base ás experiencias dos anos 
previos (vedas espaciais, temporais, etc.). 

• Análise dos descritores definidos na Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña. 

Á hora de formular un proxecto, terase en conta a análise dos descritores definidos na Directiva 
Marco da Estratexia Mariña (ver relación na Sección I – DEME), e en especial os tres primeiros 
(Anexo F desta guía). Isto deberá quedar reflectido nunha táboa resume.  

(Máis información:  

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/proteccion-

internacional-mar/union-europea-proteccion-medio-marino-y-

costero/dm_estrategia_marina.aspx)  

• Cartografado dos hábitats e das especies, especialmente das exóticas invasoras. 

Na memoria técnica deberase especificar se a entidade conta con datos actualizados sobre a 

distribución dos bancos marisqueiros das especies de maior interese, que lle permitan levar a 

cabo un cartografado das mesmas. Igualmente especificarase se estes datos se poden completar 

con outra información relativa ás características sedimentolóxicas ou ben parámetros 

fisicoquímicos que axuden a caracterizar os diferentes hábitats existentes.  

Neste apartado será de especial interese indicar se no ámbito territorial da entidade identificouse 
a presenza de especies exóticas invasoras. No caso afirmativo deberase especificar se coñece a 
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súa distribución espacial e se existe un plan de seguimento da súa evolución temporal. No 
proxecto indicarase como se abordará o seu cartografado ao longo do período obxecto da axuda. 

O descritor 2 céntrase nas especies alóctonas introducidas pola actividade humana. A memoria 
técnica deberá incluír unha explicación de se nas adxudicacións administrativas da entidade 
atópase algunha especie alóctona, prestando unha especial atención a aquelas que son invasoras. 
No caso de ser afirmativo, deberá expoñer como vai abordar o estudo da súa abundancia e a 
caracterización do seu estado, e tamén os efectos do seu impacto ambiental. Para a redacción 
deste apartado terase en conta o seguinte:  

Consideraranse “eessppeecciieess  eexxóóttiiccaass  iinnvvaassoorraass” aquelas incluídas no Catálogo español de especies exóticas 

invasoras ( Segundo a DDiirreeccttiivvaa  22000088//5566//CCEE do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de xuño de 2008, 

pola que se establece un marco de acción comunitaria para a política do medio mariño Directiva marco 

sobre a estratexia mariña), trasposta á lexislación española a través da Lei 41/2010, do 29 de decembro, de 

protección do medio mariño. Consultar o listado de especies exóticas-invasoras na seguinte dirección web: 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-

invasoras/. 

A memoria técnica terá en conta aquelas especies alóctonas invasoras que poden alterar o bo 
estado medioambiental nas zonas onde se desenvolve a labor extractiva por parte dos asociados 
da entidade, e especialmente nas áreas de especial interese ecolóxico establecidas situadas 
dentro da extensión da súa autorización administrativa. Igualmente farase referencia a aquelas 
especies que si ben, véñense utilizando normalmente no marisqueo a na acuicultura, non son 
orixinarias das nosas costas. 

• Seguimento dos hábitats e das especies. 

Deberase describir o programa de mostraxes que se prevé realizar nos bancos marisqueiros do 

ámbito territorial da entidade. Se é o caso, indicar outras mostraxes periódicas ou esporádicas 

que podan ser realizadas atendendo ao cálculo da proporción de individuos de talla legal na 

poboación e ao tamaño medio dos exemplares capturados. Describir, se é o caso, o programa de 

seguimento das especies que se explotan e das modalidades de marisqueo, así como dos 

hábitats máis representativos da zona de actuación. As medidas descritas deberán ter como fin 

asegurar o mantemento ou ben o restablecemento dun estado de conservación favorable desas 

especies ou hábitats considerados prioritarios. 

• Cartografado da actividade extractiva realizada polos socios da entidade. 

Na solicitude de proxecto a financiar debera especificarse cómo a entidade vai abordar o 

cartografado da actividade extractiva nos bancos que ela xestiona. Esta información só ten 

interese cando a entidade utiliza sistemas rotativos para a explotación das distintas zonas ou ben 

establece vedas zonais ou temporais nos seus plans de explotación. 

• Seguimento de indicadores de abundancia, da composición específica das capturas e 

da súa estrutura de tallas. 

Aportarase información sobre cómo se calcularán aqueles índices que permitan ter unha 

estimación indirecta do estado dos bancos, como a abundancia relativa (CPUE) e o cálculo da 

composición específica das capturas a partir dos datos diarios do número de mariscadores e 

captura de cada especie-recurso. Do mesmo xeito terase que indicar cómo se abordará o calculo 

da estrutura de tallas da poboación e a identificación das diferentes cohortes existentes, 
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porcentaxe de individuos de talla comercial, etc. Esta acción débese realizar tendo en conta o 

Descritor 3,  que  contempla aqueles criterios que deberían empregarse para avaliar o estado 

ambiental das mesmas. Neste sentido na memoria exporase o xeito no que aplicarán os 

indicadores asociados aos criterios de bo estado ambiental, tendo en conta a información da que 

dispoña cada entidade. Estes criterios son os seguintes (consultar Anexo F desta guía): 

NNiivveell  ddee  pprreessiióónn  ddaa  aaccttiivviiddaaddee  ppeessqquueeiirraa    

Como un indicador da taxa de explotación dos bancos, as entidades deberán explicar como acometerán o 

cálculo da “mortalidade por pesca” (F) para cada especie a partires dos datos obtidos nas mostraxes dos 

bancos e das CPUE, discriminándoa doutros tipos de mortalidades que poidan existir de xeito natural. Para 

acadar o bo estado medioambiental requirirase igualmente poder establecer o F que permite obter o 

rendemento máximo sostible de cada especie nos bancos marisqueiros da entidade F MSY (MSY: Maximum 

Sustainable Yield), o cal poderase obter tendo en conta as series temporais de capturas coas que se conte, 

considerando que o recurso do que se trata mantivo unha situación de estabilidade no tempo. 

Nunha poboación sometida a explotación, a mortalidade total Z está composta pola mortalidade natural e 

a mortalidade por pesca. Z = M + F. A mortalidade por pesca pode determinarse de xeito aproximado na 

medida en que se coñeza a superficie do banco, as cantidades capturadas e a estrutura de tallas das 

capturas (Parada e Molares, 2008). Aplicando as regresións talla – peso máis axeitadas entre as incluídas 

nun catálogo de regresións, a aplicación ARouSA (https://sites.google.com/site/arousa09/) permite 

estimar as capturas dunha ou varias cohortes en termos de densidade, asignando unha estrutura de tallas 

aos rexistros de capturas, e convertendo o resultado en número de individuos capturados na superficie do 

banco. A mortalidade por pesca dunha ou varias cohortes é calculada por comparación entre a densidade 

representada polos individuos desas cohortes que foron capturados e a densidade das cohortes no 

momento inicial. 

No caso da que a entidade non dispoña dos datos necesarios para o cálculo deste parámetro poderá 

argumentalo e describir no seu lugar como se establecerá o cálculo dun indicador secundario de presión da 

actividade pesqueira, a “relación capturas/biomasa”. No caso no que existan series temporais con datos de 

CPUE comercial estandarizada, estes datos poderanse considerar como un índice fiable de biomasa do 

stock. 

Do mesmo xeito, tal como se recolle na Decisión da Comisión 2010/477/UE, poderase propor como 

alternativa outros indicadores secundarios sobre a base de calquera parámetro substitutivo da 

mortalidade por pesca que sexa axeitado e se xustifique oportunamente. 

CCaappaacciiddaaddee  rreepprroodduuttiivvaa  ddaa  ppoobbooaacciióónn  

Ao igual que no caso anterior deberase indicar como se vai realizar a avaliación deste criterio. Como 

indicador principal poderase empregar  a “Biomasa dos reprodutores” (Spawning Stock Biomass: SSB). O 

seu cálculo basearase na estimación dos pesos medios dos individuos capturados, o stock existente e a 

poboación reprodutora do mesmo, para o cal requírese ademais coñecer a oxiva de madurez (curva que 

permite definir a talla (idade) media na que os individuos pódense considerar maduros). Polo xeral o 

cálculo deste indicador precisa de coñecer a media de peso por idade e da oxiva de madurez obtéñense a 

partires de regresións de series temporais simples, considerándose suficiente empregar unha media dos 

datos acadados nos 3 últimos anos. Ao igual que no caso da mortalidade por pesca o valor de referencia 

que reflexa a capacidade reprodutiva completa dunha especie represéntase por SSB MSY, que representaría 

a biomasa dos reprodutores que acadan o rendemento máximo sostible. 

Deberase ter en conta que a biomasa dos reprodutores sobrevivinte diminúe continuamente conforme o F 

aumente, e polo tanto para o bo estado dos bancos  terase que seleccionar unha taxa de mortalidade por 

pesca que ademais de lograr un bo rendemento por recruta, deberá ademais permitir unha biomasa de 

reprodutores o suficientemente alta para asegurar que se manteña un bo recrutamento. 
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Se non se dispón de datos para o cálculo dos valores da SSB das poboacións que se están a explotar no 

ámbito da entidade ou ben se o período analizado corresponde a fases de sobrepesca, nas que non é 

posible determinar o SSB MSY, poderán analizarse as tendencias dos índices de biomasa ao longo do tempo 

como indicador secundario, xa que aportan información sobre os cambios de situación dos stocks.  

A aplicación ARouSA (https://sites.google.com/site/arousa09/) permite abordar o cálculo de stocks que 

inclúe a distribución de tamaños da poboación en termos de densidade (g/m
2
) a partir das mostraxes dos 

bancos marisqueiros explotados polas entidades. A evolución da distribución de tamaños no tempo pode 

ser estimada na medida en que se coñezan a ecuación de crecemento e as taxas de mortalidade á que 

estará sometida a poboación obxecto de estudo. ARouSA inclúe unha ferramenta complementaria, 

denominada “Evolución de poboacións”, que permite realizar esta estimación. 

Aplicando a regresión tamaño-peso máis axeitada entre as incluídas nun catálogo de regresións, a 

aplicación ARouSA permite estimar non só a evolución da estrutura de tamaños, senón tamén a do stock 

en termos de peso (g/m
2
 e kg totais na área). 

A talla da primeira madureza sexual determinarase para cada especie tendo en conta os datos dispoñibles 

na bibliografía. No caso das especies para as que non se conte con esta información a  mesma poderá 

estimarse a partir dos datos obtidos das observacións recollidas nos bancos obxecto de estudio. En base as 

series de datos históricos cos que conte a entidade estimarase a talla media dos individuos que están en 

fase de desove e  poderá ser considerada como a talla da primeira madureza a partires da cal 

establecerase a súa correspondente biomasa. No proxecto cada entidade  especificara,  para cada especie, 

cales son as tallas consideradas e como se identificaron. 

 

IIddaaddee  ddaa  ppoobbooaacciióónn  ee  ddiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  ttaallllaass  

As entidades deberán expor como caracterizan a composición das poboacións que están a explotar, tendo 

en conta que este criterio baséase no concepto dunha estrutura / estado saudable das poboacións, 

considerando que unha alta proporción de individuos de idade avanzada e polo tanto de grande talla, 

representa unha poboación sa. A Comisión non proporcionou polo de agora indicación sobre posibles 

valores de referencia para definir o bo estado ambiental (BEA) no que respecta a este criterio,  polo menos 

na demarcación noratlántica, a súa interpretación é máis complexa que nos casos anteriores ao non estar 

claro nalgúns casos en que dirección o indicador para acadar o BEA ou ben como interpretar o cambio de 

tendencia nalgún deles. 

Os indicadores que se propoñen son os seguintes:  

  - Proporción dos individuos de talla superior a media da primeira madureza sexual 

- Lonxitude máxima media de todas as especies segundo os estudos de investigación. 

- Percentil do 95 % da distribución por tallas dos individuos segundo os estudos de 

investigación 

A aplicación ARouSA (https://sites.google.com/site/arousa09/) permite abordar o cálculo de stocks que 

inclúe a distribución de tamaños da poboación en termos de densidade (ind/m
2
) a partir das mostraxes dos 

bancos marisqueiros explotados polas entidades. A evolución da distribución de tamaños no tempo pode 

ser estimada na medida en que se coñezan a ecuación de crecemento e as taxas de mortalidade á que 

estará sometida a poboación obxecto de estudo. ARouSA inclúe unha ferramenta complementaria, 

denominada “Evolución de poboacións”, que permite realizar esta estimación. 

A talla da primeira madureza sexual determinarase para cada especie tendo en conta os datos dispoñibles 

na bibliografía. No caso das especies para as que non se conte con esta información a  mesma poderá 

estimarse a partir dos datos obtidos das observacións recollidas nos bancos obxecto de estudio. En base as 

series de datos históricos cos que conte a entidade estimarase a talla media dos individuos que están en 
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fase de desove e  poderá ser considerada como a talla da primeira madureza sexual. No proxecto cada 

entidade  especificara,  para cada especie, cales son as tallas consideradas e como se identificaron. 

• Contribución á vixilancia epidemiolóxica: Envío de mostras ao INTECMAR para coñecer 

o estado sanitario das augas e especies marisqueiras 

Atendendo á experiencia de anos anteriores, neste apartado indicarase cómo a entidade 

colaborará co INTECMAR na recollida de mostras de auga ou biolóxicas no ámbito territorial no 

que desenvolve a explotación dos recursos marisqueiros. 

►►  22..44..22..--  FFoorrmmaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ee  ffoorrmmaacciióónn  ppeerrmmaanneennttee  ddoo  ppeerrssooaall  ee  aassoocciiaaddooss  ddaa  eennttiiddaaddee  

ee  aauummeennttoo  ddaa  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  aammbbiieennttaall..  

• Actividades relacionadas coa formación realizadas polas entidades. 

Neste apartado deberase de realizar unha proposta de formación dirixida aos socios ou persoal 

da entidade segundo as necesidades e carencias formativas detectadas, pero especialmente 

aquelas que estean en consonancia cos principios do FEMP, como unha mellor xestión e 

conservación dos recursos mariños vivos así como dos ecosistemas que habitan. Do mesmo xeito 

indicaranse aquelas medidas de sensibilización medioambiental, como campañas de divulgación, 

nas que se poda involucrar de xeito directo aos socios da entidade. 

No seu caso, poderase propoñer un plan de formación que contemple os seguintes obxectivos: 

-Formación dos socios orientada a adquirir novas competencias vinculadas a unha 

mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas nos que 

viven. 

-Aumento da sensibilización medioambiental coa participación directa dos pescadores e 

mediante campañas de divulgación. 

-Minimizar a presenza de residuos no mar, limpeza de fondos mariños. 

-Problemática do ruído subacuático que afecta ao medio mariño. 

 

►►  22..44..33..--  CCoonnsseerrvvaacciióónn,,  pprrootteecccciióónn  ee  ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee  ddaa  eexxpplloottaacciióónn  ddooss  rreeccuurrssooss  mmaarriiññooss..  

• Actividades relacionadas coas labores que desempeñan os servizos de vixilancia das 

entidades: 

A memoria técnica deberá recoller todas aquelas accións que a entidade ten previsto levar a 

cabo coa intención de establecer as operacións de salvagarda do medio mariño e das especies 

obxecto de explotación. Indicarase o establecemento das condicións específicas que regulan o 

acceso aos bancos marisqueiros. 

O Servizo de Gardacostas supervisará todas estas accións, e debe ter cumprida información do 

seu desenvolvemento. Dentro das obrigas que as entidades teñen respecto deste Servizo, e que 

a memoria ten que recoller, está a remisión de información periódica relativa a: 

 - Programación semanal das actividades de vixilancia e control, 

 - Informe mensual no que se recollerán as actividades realizadas, 

 - Notificación de inicio, interrupción ou finalización da prestación dos servizos. 

Igualmente deberase especificar o número de persoas que se encargarán da vixilancia no ámbito 

da autorización territorial da entidade, en relación coa axuda que se solicita.  
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2.5. Plan de traballo. 

De acordo co ANEXO B a memoria técnica acompañarase dun PLAN DE TRABALLO no que se 

detallarán para cada actividade un listado de obxectivos específicos, resultados esperados, 

insumos, etc., para o cal deberase empregar a “mmaattrriizz  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn” que se adxunta no anexo 

mencionado. 

2.6. Cronograma. 

Deberase presentar un cronograma coas datas previstas de inicio e finalización das diferentes 

actividades programadas no proxecto. Igualmente, especificar se vai ser unha actuación anual ou 

plurianual. 

2.7. Implicación do sector. 

Deberase describir o grao de implicación do sector nas diferentes actividades previstas no 

proxecto. 

 

3. ORZAMENTO E IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA (MEMORIA FINANCIEIRA). 

Tal como se especifica no apartado “ccoonncceessiióónn  ddee  ssuubbvveenncciióónnss””, nesta convocatoria de axudas 
existen unha serie de gastos que poderán ser obxecto de subvención e outros que non o son. Na 
preparación da memoria financeira débese ter en conta incluír só eses gastos do proxecto que 
son susceptibles de seren subvencionados. 

3.1 Orzamento 

Deberase incluír na memoria unha relación dos investimentos que se ten previsto realizar no 
proxecto que se presenta para financiamento, desglosado por anualidades e polas grandes liñas 
de gasto seguintes: 

- Gastos de persoal 

- Contratación profesionais, empresas ou entidades prestadoras de servizos 

 

Os importes totais (sen IVE) de cada liña de gasto e anualidade terán que coincidir cos que figuren 
no Anexo II da orde de convocatoria. 

3.2. Importe da subvención solicitada (sen IVE) 

Do orzamento indicado  no apartado anterior deberase detallar o importe de subvención que se 
solicita para cada liña de gasto e, no seu caso, anualidade. O Importe total terá que coincidir co 
que figure no Anexo I de solicitude de axuda. 

3.3. Fonte de financiamento adicionais 

Deberase detallar os importes das distintas fontes de financiamento adicionais e no caso , 
desglosado por anualidade. O importe total será a diferenza entre o orzamento total (IVE 
incluído) e a subvención solicitada. 
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4. DATOS COMPLEMENTARIOS. 

4.1.  Indicadores de resultado previstos 

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. Esta información será reflectida no cadro do 
apartado 4.1 do anexo B. 

4.2.  Como contribúe o proxecto aos principios horizontais definidos nos Fondos Estruturais 

de Investimento Europeo?. 

Describirase a contribución do proxecto aos principios horizontais contemplados nos artigos 7 e 8 
do Regulamento (UE) N. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 
2013, conforme ao anexo 1 apartado 5 do citado regulamento. Esta información será reflectida 
no cadro do apartado 4.2 do anexo B.  

4.3. Número de socios da entidade 

Indicarase o número de socios da entidade agrupados por xénero incluirase no cadro do apartado 
4.3 do anexo B. 

4.4. Ten a entidade implantado un plan para a igualdade de mulleres e homes ou está en 

posesión da Marca Galega de Excelencia en Igualdade? 

Indicarase si a entidade ten implantado ou non un plan para a igualdade de mulleres e homes ou 
está en posesión da Marca Galega de Excelencia en Igualdade. 

4.5. Balance de situación do ano anterior á solicitude da axuda (n-1) e previsións para o 
ano seguinte(n+1) 

 

Aportarase información sobre o balance de situación do ano anterior á solicitude da axuda (n-1) e 
previsións para o ano seguinte(n+1) conforme o cadro que figura 4.5 do anexo B. 

Acompañarase, no seu caso, unha copia do escrito de presentación, ante a Consellería do Mar, 
das contas anuais do exercicio anterior. 
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III. CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS 

 

• Prazos de resolución 

¿¿CCaalleess  ssoonn  ooss  pprraazzooss  ddee  rreessoolluucciióónn  ddaass  ssoolliicciittuuddeess??  

Logo de deliberación, o presidente da comisión avaliadora formularalle ao órgano concedente, a 
través do instrutor, proposta de resolución que indicará de xeito individualizado os beneficiarios, 
os proxectos seleccionados e as accións para as que se propón a subvención, así como o importe 
da subvención proposta para cada unha delas. 

Á vista da proposta de resolución e logo da preceptiva fiscalización do gasto, o órgano 
competente emitirá resolución motivada pola que se outorguen ou deneguen as subvencións 
solicitadas. 

A resolución de concesión emitirase e notificaráselles aos interesados no prazo máximo de cinco 
(5) meses desde a publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. O vencemento do 
prazo máximo indicado sen que se notifique a resolución posibilitará que os interesados poidan 
entender desestimada a súa solicitude por ssiilleenncciioo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo. 
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• Criterios de elixibilidade e avaliación     ((aarrttiiggoo  1166  ddaass  BBaasseess  rreegguullaaddoorraass)) 

¿¿CCaalleess  ssoonn  ooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eelliixxiibbiilliiddaaddee??  

Inicialmente comprobarase que as operacións ofrezan garantías suficientes de viabilidade e de 
que vaian dirixidas ao logro dos obxectivos definidos no Programa Operativo para España do 
FEMP, mediante: 

1.- A valoración desde o punto de vista técnico e económico. A valoración das garantías 
ofrecidas polos seus promotores en canto á solvencia técnica e aos medios descritos no 
proxecto, e a valoración mediante a análise do financiamento previsto e si o presuposto 
presentado está equilibrado cos fins perseguidos. 

Os proxectos considerados non viables técnica ou economicamente quedarán excluídos para 
obter financiamento a través desta orde de axudas, non procedendo, polo tanto á súa 
valoración. 

2.- O Indicador Xeral: A continuación procederase á valoración da adecuación do proxecto 
aos obxectivos do Programa Operativo do FEMP, de tal forma que aqueles proxectos que non 
obteñan unha puntuación mínima, non poderán seguir sendo valorados. En concreto, 
valorarase a contribución do proxecto ao cumprimento do previsto no PO: 

a) Valoración sobre a adecuación do proxecto á análise DAFO , á estratexia e, ao 
cumprimento dos fins do Obxectivo Específico OE1.b)  <Medidas Pertinentes e Indicadores de 
Produtividade> (artigo 40.1.b-g,i)). (puntuación: ata 6 puntos). 

b) Valoración sobre a aportación do proxecto á consecución dos indicadores de 
resultado. (puntuación: ata 6 puntos). 

c) Valoración sobre a implicación do proxecto noutras prioridades, obxectivos 
específicos ou indicadores de resultado, así como noutros plans estratéxicos. (puntuación: ata 5 
puntos). 

Unha vez ponderados os indicadores anteriores,  os proxectos cualificaranse en: alto (15 ou 
mais puntos) – medio (de 9 a 14 puntos) – baixo (de 3 a 8 puntos), en función de se os 
beneficios que aporte son significantes, razoables ou deficientes. 

Os proxectos que non obteñan unha cualificación mínima de 3 puntos quedarán excluídos 
para obter financiamento a través desta orde de axudas, non procedendo, polo tanto á súa 
valoración especifica. 

  

¿¿CCaalleess  ssoonn  ooss  ccrriitteerriiooss  ddee  aavvaalliiaacciióónn??  ((IInnddiiccaaddoorr  eessppeeccííffiiccoo))  

Unha vez determinados os proxectos elixibles conforme ao apartado anterior, a comisión 

valorará a continuación os proxectos segundo os criterios ponderados co valor que se indica a 

continuación (criterios recollidos na Ficha nº 16, que figura no documento de “Criterios de 

selección en el FEMP” dispoñible na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio ambiente (http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-

europeos/criteriosdeseleccion_consolidadomayo-2_tcm7-420668.pdf)): 
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a) Valor medioambiental da zona de actuación do proxecto:  

a.1)  Nivel de protección da zona: ata 3 puntos. 

a.2)  Valor natural como zona de cría de peixes e moluscos: ata 1 punto. 

a.3)  Impacto sobre as áreas mariñas protexidas: ata 1 punto. 

a.4)  Xustificación da necesidade ambiental do proxecto: ata 1 punto. 

a.5)  Continuidade das accións e persistencia dos resultados: ata 1 punto. 

b) Viabilidade técnica do proxecto: 

b.1)  Relevancia e necesidade do proxecto:: ata 5 puntos. 

b.2)  Calidade, detalle e coherencia da memoria: ata 2 puntos. 

b.3)  Concreción dos obxectivos: ata 2 puntos. 

b.4)  Efectos beneficiosos sobre o medio ambiente: ata 1 punto. 

b.5)  Efectos sobre a sostibilidade social: ata 1 punto. 

c) Características das entidades solicitantes: 

c.1)  Actuacións conxuntas entre entidades: ata 3 puntos. 

c.2)  Número de socios da entidade: ata 1 punto. 

c.3)  Traxectoria da entidade: ata 1 punto.  

A comisión de avaliación, en función de si o proxecto presenta un significativo, razoable ou 
deficiente nivel de garantía de que se vai levar a cabo, así como do logro dos seus obxectivos, 
resultados e beneficios, cualificara o indicador especifico como: alto (15 ou mais puntos) –
medio (de 9 a 14 puntos) – baixo (de 3 a 8 puntos). 

• Aceptación e recursos 

Existe un prazo de dez (10) días, desde a notificación da resolución, para que os interesados 
comuniquen a aceptación ou rexeitamento da subvención nas condicións expresadas nela, 
conforme ao anexo IV. De non facelo, entenderase tacitamente aceptada. 

Por outro lado, a aceptación da axuda implica a aceptación da súa inclusión como beneficiarios 
na lista de operacións publicada de conformidade co artigo 119, apartado 2 do citado 
Regulamento (UE) nº 508/2014, do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de maio de 2014, 
relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. 

De non esgotarse o crédito dispoñible, ou de resultar incrementado este 
posteriormente en virtude de renuncias, de modificación de resolucións 
de outorgamento ou de dotacións orzamentarias adicionais, poderase 
emitir unha nova proposta de resolución, na que se terán en conta as 
solicitudes que formen parte da listaxe de reserva. 

As resolucións das solicitudes, expresas ou presuntas, poñerán fin á vía administrativa e, contra 
elas, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a Conselleira do 
Medio Rural e do Mar, tal como se especifica no Artigo 20 da orde. 
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Así mesmo, tamén se poderá interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o 
órgano competente desta xurisdición, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao 
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

• Publicidade das axudas concedidas 

A Consellería do Mar ten a obriga de publicar todas as subvencións concedidas, polo tanto: 

• publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas indicando o programa e 
crédito orzamentario a que se imputan, beneficiario, cantidade concedida e finalidade da 
subvención. 

• A información relativa as subvencións concedidas remitirase á Base de Datos Nacional de 
Subvencións (BDNS), que terá carácter público e estará dispoñible a través do Sistema 
Nacional de Publicidade de Subvencións (sitio web www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index). 

• publicará na súa páxina web oficial (http://mar.xunta.gal/) a relación de beneficiarios e o 
importe das axudas concedidas, así como as sancións que puideran impoñerse.  

Nota: a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario 

dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web, BDNS e Diario Oficial 

de Galicia.  

• Modificación da resolución 

¿¿PPeerrmmíítteennssee  MMooddiiffiiccaacciióónnss??  

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 coñecemento deste sempre con 
anterioridade á súa realización.  

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a 
“oobbtteenncciióónn  ccoonnccoorrrreennttee  ddee  ssuubbvveenncciióónnss  oouu  aaxxuuddaass  oouuttoorrggaaddaass  ppoorr  oouuttrraass  aaddmmiinniissttrraacciióónnss  oouu  

eenntteess  ppúúbblliiccooss  oouu  pprriivvaaddooss,,  nnaacciioonnaaiiss  ee  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss””, poderá dar lugar á modificación da 
resolución de concesión. 
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IV. XUSTIFICACIÓN DOS PROXECTOS 

 

▪ PREPARACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS E DAS XUSTIFICACIÓNS FINANCEIRAS 

• Informes técnicos periódicos: ANEXO C (Informe Técnico- Plan de seguimento) e final: 

ANEXO D (Informe Técnico- Plan de avaliación). 

Ata o de agora, as entidades beneficiarias de subvención para a execución de 

proxectos, presentaban a xustificación de ter realizado as accións para as que se 

concedeu a subvención mediante un Informe técnico no que se describía a 

realización das accións e os datos e incidencias máis significativas na súa 

execución, que podía incluír reportaxe fotográfica cando fora procedente. 

O FEMP contempla unha serie de novos elementos cuxo fin é destinar o financiamento deste 

instrumento aos proxectos que mellor contribúan ao desenvolvemento sostible da pesca e a 

acuicultura e que resulten rendibles. Entre estes elementos inclúese: 

1) o sistema de seguimento consolidado e elaboración anual de informes sobre as medidas 

financiadas;  

2) un informe de aplicación anual máis completo;  

3) unha maior orientación aos resultados incluído o novo marco de rendemento 

A Comisión fomenta agora un enfoque orientado aos resultados no programa operativo do FEMP 

e recomenda o uso de indicadores comúns con obxectivos realistas para abordar as deficiencias 

identificadas. 

Dada a deficiencia apreciada á hora de fixar os obxectivos, o FEMP establece indicadores comúns, 

dando máis importancia á Avaliación e ao Seguimento, incluíndo un Plan de Avaliación que 

garanta aos beneficiarios realizar as actividades de avaliación en curso para supervisar o progreso 

e o rendemento.  

Segundo o expresado no parágrafo anterior, ademais de presentar os plans, as entidades 

beneficiarias haberán de realizar o Seguimento das actuacións en curso. Este seguimento xa ven 

dado, en moitos casos, polos informes mensuais que as asistencias técnicas envían á Consellería 

do Mar e polos informes que o servizo de vixilancia envía ao Servizo de Gardacostas. En 

cumprimento do ditado polo FEMP, será necesario elaborar un Plan de Seguimento e un Plan de 

Avaliación das actuacións financiadas por este novo Fondo cuxo contido detállase nos ANEXOS C 

e D para os respectivos plans. 

O Seguimento do proxecto está composto de tres fases temporais nas que é necesario xustificar 

todas as tarefas e actuacións desenvolvidas:  

� Seguimento continuo  

� Seguimento periódico (ao final de cada trimestre natural)  

� Seguimento anual  

Deberá presentarse un informe técnico ao final de cada trimestre natural 
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Para o cobramento da subvención correspondente a cada conta xustificativa que se presente, 

estas deberán vir acompañadas dos anteditos  informes técnicos trimestrais. 

Sería conveniente que na primeira quincena do mes seguinte a cada trimestre natural remitan 

unha copia do correspondente informe técnico trimestral, desta forma poderá revisarse o 

mesmo, polos técnicos da consellería, con antelación suficiente á presentación da conta 

xustificativa (que normalmente se demora un mes e medio en espera dos pagos á Seguridade 

Social e Facenda), axilizándose  desta forma os trámites para proceder posteriormente ao seu 

pagamento . 

Nos ANEXOS C e D (plan de seguimento periódico e plan de avaliación) descríbese toda a 

información que as entidades deben presentar para xustificar a execución das accións para as que 

se solicita a subvención. Os Plans de Seguimento son os informes que garanten a supervisión do 

progreso e rendemento das accións subvencionadas ao longo do tempo e o Plan de avaliación 

confirmará a execución final do proxecto. 

 

• Xustificación e pagamento (conta xustificativa) 

1.- Prazo de xustificación: Os gastos correspondentes ao proxecto deberanse 
xustificar antes do 15 de novembro de cada anualidade, agás que a convocatoria de 
axuda fixe outro prazo. 

Este prazo poderá ampliarse por resolución expresa do órgano concedente, 
de oficio ou a petición do beneficiario e por causas debidamente motivadas 

 

PLAN DE SEGUIMENTO 

Seguimento Seguimento continuo  

Seguimento anualSeguimento anual 

Seguimento trimestralSeguimento periódico 

• CPUE diaria de cada especie 
• Informes requiridos pola 

Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Pesqueiro.

• Informes do servizo de 
vixilancia.

• Outros 

PLAN DE SEGUIMENTO

ANEXO V

PLAN DE SEGUIMENTO 

ANEXO C 

PLAN DE AVALIACIÓN 

ANUAL. ANEXO D 
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por resolución expresa do órgano concedente. Cando a prórroga solicitada implique a 
ampliación ou modificación das anualidades da subvención concedida, o seu 
outorgamento requirirá a correspondente fiscalización previa.  

 

2.- Lugar e forma de presentación: Para o cobramento da subvención concedida, as entidades 
beneficiarias deberán presentar a documentación que se sinala a seguir, indicando o número de 
expediente que figura na resolución da concesión, no prazo establecido no primeiro parágrafo, e 
no lugar e forma que se indica: 

¡¡LLeemmbbrraa!!  

� por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede 
electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es 

Poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura 
admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario 
e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365). 

� Tamén se poden presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos 
lugares e rexistros establecidos para elo. 

E non esquezas, que as solicitudes deben ir asinadas polo representante legal da 

entidade.  

 

3.- Documentación de obrigada presentación para o cobramento da subvención concedida (artigo 

22 das Bases reguladoras) 

Documentación a presentar Especificacións 

a) Xustificación de ter realizado as accións para as 
que se concedeu a subvención, mediante os 
seguintes documentos: 

 

   a.1) Informes técnicos periódicos nos que se 
describa a realización das accións e os datos e 
incidencias máis significativas na súa execución, que 
inclúa reportaxe fotográfica cando sexa procedente. 

Anexos C (informes trimestrais) e D (informe final). 
Indicar: entidade, número de expediente, proxecto e 
período. Deberá ir asinado. 

   a.2)  Relación de custos individualizados por cada 
actuación, con e sen IVE.  

indicar: entidade, número de expediente, proxecto e 
período. 

   a.3)  Facturas orixinais correspondentes aos custos 
sinalados na relación.  
 

Os xustificantes orixinais, antes de ser devoltos, serán 
marcados cun carimbo da Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Pesqueiro, indicando a subvención 
para cuxa xustificación foron presentados. 

   a.4) No caso de gastos  de persoal:  

i. contrato formalizado, se é o caso, polo INEM, 
nóminas (orixinais), TC1 e TC2 coa xustificación do 
seu pagamento, e documento de declaración e 
liquidación do IRPF correspondente. 

Das nóminas é necesario orixinal. 
Do resto de documentación é suficiente copia 
compulsada. 
Cos xustificantes orixinais realizarase o sinalado no 
apartado. a.3 

ii. documentación acreditativa do cumprimento das 
condicións de habilitación e capacitación que cita o 

copia compulsada das habilitacións en vigor 



   

 39 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo Marítimo e de 
Pesca 

apartado dedicado a Proxectos colectivos obxecto de 
subvención (artigo 6.1.) das bases reguladoras). 

iii.  certificación de non pertencer aos órganos de 
goberno da entidade e de non ter vinculación de 
parentesco       

indicar: entidade, número de expediente, proxecto e 
período. 

iv.  certificación de dedicar a totalidade da súa 
xornada de traballo á realización das tarefas definidas 
no proxecto subvencionado, durante todo o período 
de execución do mesmo 

indicar: entidade, número de expediente, proxecto e 
período. 

   a.5) Extractos das contas, ordes de transferencia, ou 
certificacións bancarias que xustifiquen a efectiva 
realización dos gastos, así como o importe, 
procedencia e aplicación dos fondos propios ás 
actividades subvencionadas. 

deberá constar expresamente o perceptor, número 
de factura, data e/ou período de gasto 
correspondente. 

b) Certificacións:  

b.1) Certificación de estar ao día das obrigas 
tributarias a efectos de obter unha subvención (no 
caso de conxunta, por cada un dos membros 
integrantes da solicitude). 

só no caso de denegarse expresamente a súa 
obtención polo órgano xestor. 

b.2) Certificación de  estar ao día nas obrigas coa 
Seguridade Social (no caso de conxunta, por cada un 
dos membros integrantes da solicitude) 

só no caso de denegarse expresamente a súa 
obtención polo órgano xestor. 

b.3) Certificación de non ter débedas por ningún 
concepto coa Administración Pública da Comunidade 
Autónoma Galega (no caso de conxunta, por cada un 
dos membros integrantes da solicitude) 

só no caso de denegarse expresamente a súa 
obtención polo órgano xestor. 

c) No caso de proxectos solicitados conxuntamente 
por varias entidades: 

 

   c.1. documento formalizado ante o órgano de 
xestión no que se recollan os compromisos que 
correspondan a cada un deles. (ratificación do acordo 

– ver artigo 5.2.d) 

indicar: entidade, número de expediente e proxecto. 

   c.2 . nomeamento de apoderado único indicar: entidade, número de expediente e proxecto. 

d) Cando o importe do gasto subvencionable supere 
a contía establecida na normativa de contratación 
para os contratos menores:  (=> 18.000 € 
subministracións e servizos e => 50.000 obras) 

 

   d.1. tres ofertas de diferentes provedores, con 
carácter previo á contratación , salvo que se 
xustifique que polas súas especiais características non 
exista no mercado suficiente número de entidades 
que as realicen, presten ou subministren, ou salvo 
que o gasto se realizara con anterioridade á solicitude 
da subvención. 

O IVE deberá ir separado 

   d.2.    xustificación expresa nunha memoria da 
elección cando non recaia na proposta económica 
máis vantaxosa, que en calquera caso deberá 
responder a criterios de eficiencia e economía. 

 

e) Declaración complementaria do conxunto das 
axudas solicitadas para o mesmo proxecto, tanto as 
aprobadas ou concedidas como as pendentes de 
resolución e declaración responsable de que se 
manteñen os requisitos para ser beneficiario. (no 
caso de conxunta, por cada un dos membros 

pode servir o modelo do Anexo V 
indicar: entidade, número de expediente e  proxecto 
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integrantes da solicitude)  

 

A documentación xustificativa deberase achegar cun índice (ANEXO E – documentación 

presentada – CONTA XUSTIFICATIVA) 

Se non se indica ningunha conta bancaria para o cobro, este efectuarase na conta que figure no 

Anexo I de solicitude. 

No caso de que as accións obxecto de subvención sexan de realización periódica e sucesiva, 

correspondan ao último trimestre do exercicio e/ou supoñan gastos de persoal, obrigas 

tributarias e de Seguridade Social que non se poidan facer efectivos na data límite de 

xustificación, eses gastos poderanse xustificar no primeiro trimestre do exercicio seguinte.  

Os servizos correspondentes da Consellería do Mar emitirán certificado sobre o grao de 
realización do investimento e da súa adecuación, tanto do proxecto financiado, como aos 
xustificantes de gasto presentados.  

 

4.- Xustificacións parciais, pagamentos anticipados e garantías e presentación de garantías 

Xustificacións parciais: poderán presentarse a medida que se vaian executando as 
accións, acompañadas do correspondente informe técnico. 

o O importe conxunto dos pagamentos parciais e dos pagamentos anticipados que, 
se é o caso, se concedesen, non poderá superar o 80% do total da subvención 
concedida nin superar o importe da correspondente anualidade. 

o Quedarán condicionados á efectiva realización completa do proxecto e á 
liquidación definitiva da subvención.  

o Os pagamentos parciais están suxeitos á prestación de garantía nos termos 
sinalados no apartado de garantías máis abaixo. Non se considerará que un 
pagamento é parcial cando comprenda a totalidade da subvención correspondente 
a unha fase do proxecto susceptible de producir efectos independentes, sempre 
que así se recolla expresamente na resolución de concesión.  
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Para o caso das Actuacións plurianuais,  

Se a materialización e o pagamento do investimento se anticipase ao calendario establecido 
na resolución de concesión e non fose posible o reaxuste das anualidades de subvención, o 
pagamento adiantado poderá servir de xustificación para o libramento das anualidades 
posteriores sempre que se obtivese a conformidade do órgano competente para a concesión 
da axuda. 

• O pagamento da primeira e sucesivas anualidades terá carácter de ingreso á conta e a súa 
consolidación estará condicionada á finalización das actividades obxecto da axuda. No 
caso de que o solicitante non cumprise cos requisitos esixidos, estará obrigado ao 
reintegro da axuda. 

• No momento da xustificación da execución parcial e total do proxecto e, en calquera caso, 
antes do derradeiro pagamento, o beneficiario presentará unha declaración 
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complementaria do conxunto das axudas solicitadas para o mesmo proxecto, tanto as 
aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución. 

• Para o pagamento das xustificacións, no caso de gastos de persoal, terase en conta a 
porcentaxe de dedicación efectiva ao proxecto subvencionado en cada mes do período 
que se xustifique. 

¿¿PPooddee  hhaabbeerr  ppaaggaammeennttooss  aannttiicciippaaddooss??  

Poderá autorizarse un anticipo de ata un 50% da subvención prevista para a anualidade 
naqueles casos en que o investimento esixa pagamentos inmediatos. 

  

¿¿ÉÉ  oobbrriiggaattoorriiaa  uunnhhaa  GGaarraannttííaa??  

Será obrigatoria a prestación de garantías para a expedición de anticipos ou pagamentos á 
conta, 

a) Anticipos que superen o importe de 18.000 euros.  

b) Pagamentos parciais que excedan de 18.000 euros. 

Estes importes anteriores enténdense referidos á cantidade acumulada dos pagamentos   
realizados parcial e/ou anticipadamente. 

• A garantía constituirase mediante seguro de caución prestado por entidade 
aseguradora ou mediante aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de 
garantía recíproca, que se depositará na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de 
Facenda da Xunta de Galicia, e deberá acadar como mínimo ata os dous meses 
seguintes ao remate do prazo de xustificación da axuda.  

• A garantía deberá cubrir o 110% do importe das cantidades aboadas á conta ou das 
cantidades anticipadas calquera que fose o prazo de xustificación previsto na 
convocatoria. 

• Por razóns xustificadas e por petición do beneficiario, o Consello da Xunta de Galicia 
poderá autorizar a constitución da garantía por importe inferior ao antes indicado ou 
eximir da obriga de constituíla. (segundo o artigo 67.4 do Regulamento da Lei de 
subvencións de Galicia). 

• As garantías serán liberadas logo de que se comprobe a realización do proxecto ou 
das accións independentes que o compoñan. 

 

5.- Reintegro da subvención concedida  

• Procederá o reintegro, total ou parcial, da subvención concedida e dos xuros de mora que 
se teña dereito a percibir dende o momento do seu pagamento ata a data en que se 
acorde a procedencia do reintegro nos supostos sinalados no artigo 33 da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

• En caso de incumprimento parcial relativo á actividade subvencionable, procederase á 
redución proporcional da subvención concedida ou aboada. 
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Criterios de gradación de posibles incumprimentos das condicións impostas co motivo da 
concesión das subvencións: 

a) Procederá o reintegro total da axuda concedida e dos xuros de mora que se teña 
dereito a percibir dende o momento do seu pagamento ata a data en que se acorde a 
procedencia do reintegro no caso de incumprir a obriga indicada no artigo 5.2.e) de 
comunicar a obtención doutras axudas, no caso de que sexan incompatibles.  

b) O incumprimento da obriga establecida no artigo 5.2.e) de comunicar a obtención 
doutras axudas, no caso de que estas fosen compatibles, dará lugar ao reintegro parcial polo 
exceso de financiamento xunto cos xuros de demora, conforme ao establecido no artigo 23 
do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia.  

c) O incumprimento das obrigas en materia de publicidade establecidas no artigo 5.2.i) 
dará lugar a un reintegro parcial do 2% da axuda concedida.  

d) O incumprimento do mantemento dun sistema de contabilidade separado ou unha 
codificación contable axeitada, segundo o establecido no artigo 5.2.j), dará lugar ao reintegro 
parcial do 2 % da axuda concedida.  
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