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INFORME TÉCNICO – AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS 

 

O Plan de Avaliación ao que están obrigadas as entidades beneficiarias de financiamento inclúe a 
presentación dos correspondentes informes técnicos como parte da documentación asociada a 
aquelas xustificacións que a entidade teña que presentar. 

 

ENTIDADE/ENTIDADES BENEFICIARIAS 

Identificar a entidade representante, de ser o caso 
NIF 

ex.   

ex.   

EXPEDIENTE: 

NOME DO PROXECTO  

 

RESPONSABLE LEGAL 

NOME E APELIDOS E ENTIDADE NIF 

CARGO  SINATURA 

DATA DE INICIO E FINALIZACIÓN DO PROXECTO  

INIDICAR O TIPO DE XUSTIFICACIÓN QUE PRESENTA FINAL DO PROXECTO                                      

 
ANUAL                                                               
(No caso dos proxectos bienais) 

 SOLICITUDE PAGOS PARCIAIS                        

 SOLICITOU ANTICIPO                                      

PERIODO CUBERTO POLO INFORME 
Mes de comezo e finalización 

 

DATA DE PRESENTACIÓN DO INFORME DE 
AVALIACIÓN 
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• DESCRICIÓN DAS ACCIÓNS REALIZADAS. 

-GRAO DE CONSECUCIÓN DA ACCIÓN. 

* O beneficiario cubrirá a información solicitada naquelas liñas de actividade contempladas no seu 
proxecto.  
* O beneficiario describirá de forma independente para cada unha das liñas de actividade 
subvencionada os aspectos mencionados no formulario, así como o seu grado de consecución e as 
incidencias máis significativas acontecidas durante a execución do proxecto. No caso de que 
algunha das accións previstas e subvencionadas non se executaran no período xustificado 
argumentarase o motivo. 
 

A) Accións para reducir a cantidade de lixo mariño e mitigar a pesca pantasma mediante a 
implicación das embarcacións pesqueiras e persoas pescadoras ou mariscadoras a pe, na súa 
recollida no mar ou na zona intermareal. 

 

• Liña A.1.: Pesca de lixo activa polas embarcacións de pesca e persoas pescadoras ou 
mariscadoras a pé dirixida especificamente á retirada de lixo mariño ou artes de pesca perdidas. 
 

A.1.1.Saídas específicas de embarcacións pesqueiras para a recollida de lixo mariño en zonas de acumulación 

O informe sobre esta acción deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Estudo previo de localización de zona de acumulación de residuos que conterá a información 
recompilada para a súa elaboración (enquisas, resultados das mostraxes, reportaxes fotográficos, vídeos, 
etc.). 
 
-Descrición do protocolo de traballo levado a cabo nas actividades de recollida de lixo mariño. 
 
-Información sobre as zonas onde se acometeu a recollida de residuos, incluíndo a súa localización 
(plano), coordenadas e caracterización xeral. 
 
-Relación das embarcacións participantes, datas e horarios nas que participaron nas limpezas. Esta 
información terá que vir acompañada por unha copia do xustificante de participación en accións de 
recollida activa para cada embarcación participante [Formulario de Rexistro 3a]: 

 

EMBARCACIÓNS 

DATAS DE RECOLLIDA 

Data 1: 
 

Data 2: Data 3: 
 

Data n:  

Horario: 
 

Horario: Horario: Horario: 

Nº embarcacións / 
día 

    

Embarcación 1  
Nome: 
Matrícula: 

    

Embarcación 2  
Nome: 
Matrícula: 

    



 

Prioridade 1. O.E. 1 b) 
Artigo 40.1.a) FEMP 

Actuación cofinanciada polo FEMP nun 75% 

Páx. 3 / 19 

Embarcación 3 
Nome: 
Matrícula: 

    

Embarcación 4 
Nome: 
Matrícula: 

    

Embarcación 5  
Nome: 
Matrícula: 

    

Zona  
de recollida:  

    

Peso total recollido 
/día: 

    

Peso total recollido:  

 
-Cantidade en quilogramos retirados para cada unha das grandes categorías de residuos identificadas: 

 

 CATEGORÍA MATERIAL Nº TOTAL OBXECTOS  
(de ser posible)  

PESO (Kg) 

A PLÁSTICO    

B TÉXTIL   

C METAL   

D GOMA   

E VIDRO / CERÁMICA   

F PRODUCTOS “NATURAIS”   

G OUTROS - VARIADO   

 TOTAL LIXO MARIÑO   

 
-En caso de que empregase algún artefacto ou aparello especificamente deseñado para a recollida de 
lixo deberá describirse cal foi o seu funcionamento, necesidade de posibles melloras, si se detectou algún 
efecto no medio, etc. Achegarase fotografía.  

 

Artefacto / aparello 
especificamente 
deseñado para a 
recollida de lixo  

Descrición do 
funcionamento 

 

Nº de artefactos / aparellos 
utilizados 

 

Necesidade de posibles 
melloras 

 

Efectos no medio 
detectados, de ser o caso. 

 

 
-Documentación gráfica (reportaxe fotográfico ou vídeo) que confirme a realización das xornadas de 
limpeza nas zonas de acumulación e a compra do material subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
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-Incidencias. 
 
- Xustificante da comunicación das actuacións de recollida cunha antelación mínima de cinco días 
hábiles. 
 
- Xustificante de ter despachadas as embarcacións participantes na recollida con antelación en 
https://www.pescadegalicia.gal/alternancia coa selección de MARLIMPO. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 

 

 
 

A.1.2.Saída específica de embarcacións pesqueiras para a recollida de aparellos de pesca perdidos 
(aparellos pantasma) no mar en zonas de acumulación. 

 
O informe sobre esta acción deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Estudo previo de localización de zona de acumulación de residuos que conterá a información 
recompilada para a súa elaboración (enquisas, resultados das mostraxes, reportaxes fotográficos, 
vídeos, etc.). 
 
-Descrición do protocolo de traballo levado a cabo nas actividades de recollida de lixo mariño. 
 
-Información sobre as zonas onde se acometeu a recollida de residuos, incluíndo a súa localización 
(plano), coordenadas e caracterización xeral. 
 
-Relación das embarcacións participantes, datas e horarios nas que participaron nas limpezas. Esta 
información terá que vir acompañada por unha copia do xustificante de participación en accións de 
recollida activa para cada embarcación participante [Formulario de Rexistro 3a]. 
 
 

EMBARCACIÓNS 

DATAS DE RECOLLIDA 

Data 1: 
 

Data 2: Data 3: 
 

Data n:  

Horario: 
 

Horario: Horario: Horario: 

Nº embarcacións / 
día 

    

Embarcación 1  
Nome: 
Matrícula: 

    

Embarcación 2  
Nome: 
Matrícula: 

    

Embarcación 3 
Nome: 
Matrícula: 

    

Embarcación 4     

https://www.pescadegalicia.gal/alternancia
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Nome: 
Matrícula: 

Embarcación 5  
Nome: 
Matrícula: 

    

Zona de recollida 
 

    

Peso total recollido 
/día: 

    

Peso total recollido 
 

 

 
-Cantidade en quilogramos retirados para cada unha das grandes categorías de residuos identificadas. 

  

 CATEGORÍA MATERIAL Nº TOTAL OBXECTOS  
(de ser posible)  

PESO (Kg) 

A PLÁSTICO    

B TÉXTIL   

C METAL   

D GOMA   

E VIDRO / CERÁMICA   

F PRODUCTOS “NATURAIS”   

G OUTROS - VARIADO   

 TOTAL LIXO MARIÑO   

 
-En caso de que empregase algún artefacto ou aparello especificamente deseñado para a recollida de 
lixo debera describirse cal foi o seu funcionamento, necesidade de posibles melloras, si se detectou algún 
efecto no medio, etc. Achegarase fotografía. 
 

Artefacto / aparello 
especificamente 
deseñado para a 
recollida de lixo  

Descrición do 
funcionamento 

 

Nº de artefactos / aparellos 
utilizados 

 

Necesidade de posibles 
melloras 

 

Efectos no medio 
detectados, de ser o caso. 

 

 
-Documentación gráfica (reportaxe fotográfico ou vídeo) que confirme a realización das xornadas de 
limpeza nas zonas de acumulación e a compra do material subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Xustificante da comunicación das actuacións de recollida cunha antelación mínima de cinco días 
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hábiles. 
 
-Xustificante de ter despachadas as embarcacións participantes na recollida con antelación en 
https://www.pescadegalicia.gal/alternancia coa selección de MARLIMPO. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 

 

A.1.3. Recollida específica polas persoas mariscadoras a pé de lixo mariño acumulado nas zonas de produción 
de recursos marisqueiros. 

O informe sobre esta acción deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Estudo previo de localización de zona de acumulación de residuos que conterá a información recompilada 
para a súa elaboración (enquisas, resultados das mostraxes, reportaxes fotográficos, vídeos, etc.). 
 
-Descrición do protocolo de traballo levado a cabo nas actividades de recollida de lixo mariño. 
 
-Información sobre as zonas onde se acometeu a recollida de residuos, incluíndo a súa localización (plano), 
coordenadas e caracterización xeral. 
 
-Relación das persoas participantes, datas e horarios nas que participaron nas limpezas. Esta información 
terá que vir acompañada por unha copia do xustificante de participación individual en accións de recollida 
activa para cada persoa mariscadora a pé participante [Formulario de Rexistro 3b]. 
 

PERSOAS 
PARCTICIPANTES 

DATAS DE RECOLLIDA 

Data 1: 
 

Data 2: Data 3: 
 

Data n:  

Horario: 
 

Horario: Horario: Horario: 

Nº persoas / día     

Nome e Apelidos:  
 

    

Nome e Apelidos:  
 

    

Nome e Apelidos:  
 

    

Nome e Apelidos:  
 

    

Nome e Apelidos:  
 

    

Zona de recollida 
 

    

Peso total recollido 
/día: 

    

Peso total recollido 
 

 

 

https://www.pescadegalicia.gal/alternancia
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-Cantidade en quilogramos retirados para cada unha das grandes categorías de residuos identificadas. 

 

 CATEGORÍA MATERIAL Nº TOTAL OBXECTOS  
(de ser posible)  

PESO (Kg) 

A PLÁSTICO    

B TÉXTIL   

C METAL   

D GOMA   

E VIDRO / CERÁMICA   

F PRODUCTOS “NATURAIS”   

G OUTROS - VARIADO   

 TOTAL LIXO MARIÑO   

 
-En caso de que empregase algún artefacto ou aparello especificamente deseñado para a recollida de lixo 
deberá describirse cal foi o seu funcionamento, necesidade de posibles melloras, si se detectou algún 
efecto no medio, etc.  Achegarase fotografía. 

 

Artefacto / aparello 
especificamente 
deseñado para a 
recollida de lixo  

Descrición do 
funcionamento 

 

Nº de artefactos / aparellos 
utilizados 

 

Necesidade de posibles 
melloras 

 

Efectos no medio 
detectados, de ser o caso. 

 

 
-Documentación gráfica (reportaxe fotográfico ou vídeo) que confirme a realización das xornadas de 
limpeza nas zonas de acumulación e a compra do material subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
- Xustificante da comunicación das actuacións de recollida cunha antelación mínima de cinco días hábiles. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 

 

 
• Liña A.2: Pesca de lixo pasiva polas embarcacións pesqueiras e persoas pescadoras que recollen 
os residuos que veñen a bordo nos aparellos durante as faenas ordinarias de pesca, ou polas 
persoas mariscadores a pé durante a súa actividade normal de marisqueo. 
 

A.2.1. Pesca de lixo pasiva polas embarcacións pesqueiras e persoas pescadoras que recollen os residuos 
que veñen a bordo nos aparellos durante as faenas ordinarias de pesca. 
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O informe sobre esta acción deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación:  
-Documentación gráfica (reportaxe fotográfico ou vídeo) nos que se amosen os traballos e as zonas onde 
se levaron a cabo as recollidas de residuos. 
 
-Descrición do protocolo de traballo levado a cabo nas actividades de recollida de lixo mariño. 
 
-Información sobre as zonas onde se acometeu a recollida de residuos, incluíndo a súa localización 
(plano), coordenadas e caracterización xeral. 
 
-Relación dos días nos que se levaron a cabo as acción de recollida pasiva de lixo. 

Datas de recollida pasiva de lixo  

 
-Número de embarcacións participantes nas datas nas que se acometeron as actividades de pesca pasiva. 

Nº embarcacións participantes / data Datas  

_______ embarcacións  

_______ embarcacións  

_______ embarcacións  

 
-Cantidade en quilogramos retirados para cada unha das grandes categorías de residuos identificadas. 

 

 CATEGORÍA MATERIAL Nº TOTAL OBXECTOS  
(de ser posible)  

PESO (Kg) 

A PLÁSTICO    

B TÉXTIL   

C METAL   

D GOMA   

E VIDRO / CERÁMICA   

F PRODUCTOS “NATURAIS”   

G OUTROS - VARIADO   

 TOTAL LIXO MARIÑO   

 
-Descrición da posible utilización dalgún punto de almacenaxe/pexase intermedio antes de depositar os 
residuos nos contedores situados nas instalacións portuarias. 

 

 Descrición /localización  
do  lugar intermedio  (*) 

Tempo de permanencia do lixo nos puntos 
de pesaxe / almacenaxe intermedio  (*) 

Punto de almacenaxe 
intermedio 

  

Punto de pesaxe 
intermedio 

  

  (*) de ser o caso. 

-Documentación gráfica que confirme a almacenaxe temporal dos residuos mariños e a compra do 
material subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
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-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 

 
A.2.2. Recollida de lixo pasiva polas persoas mariscadoras a pé durante a súa actividade normal de 
marisqueo. 

O informe sobre esta acción deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Documentación gráfica (reportaxe fotográfico ou vídeo) nos que se amosen os traballos e as zonas onde 
se levaron a cabo as recollidas de residuos. 
 
-Descrición do protocolo de traballo levado a cabo nas actividades de recollida de lixo mariño. 
 
-Información sobre as zonas onde se acometeu a recollida de residuos, incluíndo a súa localización 
(plano), coordenadas e caracterización xeral. 
 
-Relación dos días nos que se levaron a cabo as acción de recollida pasiva de lixo. 
 

Datas de recollida pasiva de lixo  

 
-Número de persoas participantes nas datas nas que se acometeron as actividades de pesca pasiva. 
 

Nº persoas participantes / data Datas  

_______ persoas  

_______ persoas  

_______ persoas  

 
-Cantidade en quilogramos retirados para cada unha das grandes categorías de residuos identificadas. 
 

 CATEGORÍA MATERIAL Nº TOTAL OBXECTOS  
(de ser posible)  

PESO (Kg) 

A PLÁSTICO    

B TÉXTIL   

C METAL   

D GOMA   

E VIDRO / CERÁMICA   

F PRODUCTOS “NATURAIS”   

G OUTROS - VARIADO   

 TOTAL LIXO MARIÑO   

 
-Descrición da posible utilización dalgún punto de almacenaxe/pexase intermedio antes de depositar os 
residuos nos contedores situados nas instalacións portuarias. 
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 Descrición /localización  
do  lugar intermedio  (*) 

Tempo de permanencia do lixo nos puntos 
de pesaxe / almacenaxe intermedio  (*) 

Punto de almacenaxe 
intermedio 

  

Punto de pesaxe 
intermedio 

  

  (*) de ser o caso. 

 
-Documentación gráfica que confirme a almacenaxe temporal dos residuos mariños e a compra do 
material subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 
 

 

B) Accións para mellorar a concienciación ambiental, a formación e a colaboración entre os actores 
marítimo-pesqueiros: 

 

B.1. Accións formativas ou de aprendizaxe relacionadas coa concienciación ambiental do sector e 
promoción de boas prácticas de manexo e xestión de residuos a bordo ou en terra, que axuden á 
redución das cantidades de lixo no mar e na costa. 

O informe sobre esta accións deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 
-Relación das accións formativas realizadas. Para cada acción terá que aportar unha copia do programa, 
un informe final sobre o desenvolvemento da acción, unha lista cos asistentes así coma outras evidencias 
de participación dos mesmos (sinaturas, fotografías, notas de prensa, etc.).  
 

RELACIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS REALIZADAS 

Acción formativa 1: ____________________________________________________________ 

- Programa Achégase    SI            NON  

- Informe final sobre o desenvolvemento da acción  Achégase    SI            NON  

- Listado cos asistentes Achégase    SI            NON  

- Outras evidencias de participación:  

   -   Sinaturas Achégase    SI            NON  

   -   Fotografías Achégase    SI            NON  

   -   Notas de prensa Achégase    SI            NON  

...  

Acción formativa 2: _____________________________________________________________ 

- Programa Achégase    SI            NON  
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- Informe final sobre o desenvolvemento da acción  Achégase    SI            NON  

- Listado cos asistentes Achégase    SI            NON  

- Outras evidencias de participación:  

   -   Sinaturas Achégase    SI            NON  

   -   Fotografías Achégase    SI            NON  

   -   Notas de prensa Achégase    SI            NON  

...  

Acción formativa n: _____________________________________________________________ 

- Programa Achégase    SI            NON  

- Informe final sobre o desenvolvemento da acción  Achégase    SI            NON  

- Listado cos asistentes Achégase    SI            NON  

- Outras evidencias de participación:  

   -   Sinaturas Achégase    SI            NON  

   -   Fotografías Achégase    SI            NON  

   -   Notas de prensa Achégase    SI            NON  

...  

 
- Acreditación do cumprimento coas obrigas de publicidade. 
 
-Descrición dos equipamentos adquiridos e/ou servizos contratados no marco do proxecto para a 
execución destas accións. 
 

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO, de ser o caso 

EQUIPAMENTO DESCRICIÓN 

1:  

2:  

n:  

 

SERVIZOS CONTRATADOS, de ser o caso 

SERVIZO DESCRICIÓN 

1:  

2:  

n:  

 
-As acción de comunicación asociadas ás accións desenvolvidas. 
 
-Descrición de cales foron os beneficiarios de estas accións. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias.  
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-Outra información que considere relevante. 
 

 
B.2. Elaboración de materiais educativos, de divulgación e sensibilización sobre a problemática do lixo 
mariño orientado aos axentes marítimo-pesqueiros, incluíndo exposicións como soporte para a 
educación e divulgación dirixido ás comunidades costeiras. 

O informe sobre esta accións deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Descrición dos produtos elaborados no marco desta acción. O promotor entregará un exemplar en 
soporte informático destes materiais adecuados para a súa difusión. 

 

PRODUTOS ELABORADOS, de ser o caso 

PRODUTO Exemplar en soporte informático adecuado para difusión 

1: Achégase    SI            NON  

2: Achégase    SI            NON  

n: Achégase    SI            NON  

 
- Acreditación do cumprimento coas obrigas de publicidade. 

  
-Datas e lugares nos que se levaron a cabo as acción formativas, de divulgación e/ou sensibilización. 
 

ACCIÓNS FORMATIVAS, DE DIVULGACIÓN, e / ou SENSIBILIZACIÓN 

Tipo de acción: (sinalar unha o máis segundo proceda) 

Formativa                  SI            NON  

De divulgación          SI            NON  

De sensibilización     SI            NON  

Título da acción:  

Lugar no que se levaron a cabo as accións:  

Datas:   

 
-Descrición dos equipamentos adquiridos e/ou servizos contratados no marco do proxecto para a 
execución destas accións. 
 

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO, de ser o caso 

EQUIPAMENTO DESCRICIÓN 

1:  

2:  

3:  

n:  

 
 
 
 
 



 

Prioridade 1. O.E. 1 b) 
Artigo 40.1.a) FEMP 

Actuación cofinanciada polo FEMP nun 75% 

Páx. 13 / 19 

 

SERVIZOS CONTRATADOS, de ser o caso 

SERVIZO DESCRICIÓN 

1:  

2:  

3:  

n:  

 
-As acción de comunicación asociadas as accións desenvolvidas. 
 
-Descrición de cales foron os beneficiarios de estas accións. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 

 

B.3. Encontros que fomenten a colaboración entre os distintos actores marítimo- pesqueiros. 
O informe sobre esta accións deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 

 
-Datas e lugares nos que se levaron a cabo os encontros. 
 

ENCONTROS QUE FOMENTEN A COLABORACIÓN ENTRE OS DISTINTOS MARÍTIMO - PESQUEIRO 

Contidos tratados nos encontros:  

Lugar no que se levaron a cabo os encontros:   

Datas:   

 
- Acreditación do cumprimento coas obrigas de publicidade. 
 
-Identificación de cales foron os actores/beneficiarios implicados nos encontros e explicación das súas 
responsabilidades. 
 

ACTORES / BENEFICIARIOS IMPLICADOS NOS ENCONTROS E AS SÚAS RESPONSABILIDADES 

Encontro realizado na data ___________:   

Actores / beneficiarios nos encontros:  

Explicación das súas responsabilidades:   

Encontro realizado na data ___________:   

Actores / beneficiarios nos encontros:  

Explicación das súas responsabilidades:   

Encontro realizado na data ___________:   

Actores / beneficiarios nos encontros:  

Explicación das súas responsabilidades:   
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-Descrición dos equipamentos adquiridos e/ou servizos contratados no marco do proxecto para a 
execución destas accións. 
 

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO, de ser o caso 

EQUIPAMENTO DESCRICIÓN 

1:  

2:  

  

n:  

 
 
 

SERVIZOS CONTRATADOS, de ser o caso 

SERVIZO DESCRICIÓN 

1:  

2:  

n:  

 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante. 

 

 

B.4. Desenvolvemento de ferramentas tecnolóxicas para o seguimento, avaliación, xestión, 
difusión e comunicación da información recollida. 

O informe sobre esta accións deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Descrición de cales son as ferramentas que se están a desenvolver/desenvolveron no marco desta 
acción e onde están/estarán aloxadas. 
 

FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA O SEGUIMENTO, AVALIACIÓN, XESTIÓN, DIFUSIÓN E COMUNICACIÓN 

Ferramenta 1:  

Seguimento                 Avaliación                 Xestión                 Difusión                 Comunicación      
(Marcar a/as que procedan) 

Descrición:   

Onde se aloxan?  (Páxina web, servidor, etc.) 

Ferramenta 2:  

Seguimento                 Avaliación                 Xestión                 Difusión                 Comunicación      
(Marcar a/as que procedan) 

Descrición:   

Onde se aloxan?  (Páxina web, servidor, etc.) 
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Ferramenta n:  

Seguimento                 Avaliación                 Xestión                 Difusión                 Comunicación      
(Marcar a/as que procedan) 

Descrición:   

Onde se aloxan? (Páxina web, servidor, etc.) 

 
-Identificación de cales foron os actores implicados no desenvolvemento das ferramentas tecnolóxicas. 
 
-Identificación de cales foron as datas de execución das diferentes fases do seu deseño e 
implementación. 
 
-Descrición cales son os beneficiarios principais destas accións. 
 
-Información de cales están a ser/foron as accións de comunicación asociadas as accións desenvolvidas. 
 
- Acreditación do cumprimento coas obrigas de publicidade. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante. 

 
 

 
 

C) Accións en terra para a o almacenamento, manexo, clasificación, caracterización, tratamento e 
reciclaxe de lixo mariño recollido, incluídas as artes de pesca perdidas: 

 

C.1 Descarga, manexo, almacenamento e cuantificación (kg) periódica dos residuos recollidos e 
posterior xestión (D). Só para pesca pasiva cando non hai clasificación/ 
caracterización/reciclaxe. 

 
 
O informe sobre esta accións deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Protocolos de traballo desenvolvidos para a descarga, manexo, almacenamento, cuantificación e 
posterior xestión dos materiais recollidos. 
 

PROTOCOLOS DESENVOLVIDOS 

DESCARGA:  

MANEXO:  

ALMACENAMENTO:  

CUANTIFICACIÓN:  

XESTIÓN:  
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-Resumo da información incluída nos formularios empregados para esta liña de actuación (cantidades 
totais) asociada ás limpezas pasivas (liña de actuación A).  
Con esta información achegaranse formularios de rexistro de datos empregados nas accións de limpeza 
pasiva: 2a (para accións A.2.1) ou 2d (para accións A.2.2.). 
 
-Descrición de como se leva/levou a cabo o transporte dos residuos dende a zona de recollida ata o 
punto de almacenaxe, indicando si existe algunha zona de deposito intermedio. 
 
-A entidade indicará o destino final do lixo recollido especificando as cantidades que se xestionaron. 
 
-Plano coa localización do equipamento de almacenaxe empregado nas zonas de acumulación o no 
depósito en terra. 
 
-Documentación gráfica que confirme a realización das accións descritas e a compra de material 
subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 
 

 

C.2 Descarga, manexo, almacenamento, clasificación, caracterización (materiais e obxectos) 
cuantificación e posterior xestión (D). Non hai reciclaxe. Pesca pasiva ou activa. 
 

O informe sobre esta accións deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Protocolos de traballo desenvolvidos para a descarga, manexo, almacenamento, clasificación, 
caracterización, cuantificación e posterior xestión dos materiais recollidos. 
 

PROTOCOLOS DESENVOLVIDOS 

DESCARGA:  

MANEXO:  

ALMACENAMENTO:  

CLASIFICACIÓN:   

CARACTERIZACIÓN  

CUANTIFICACION:  

XESTIÓN:  

 
-Resumo da información incluída nos formularios empregados para esta liña de actuación que está a 
desenvolver a entidade beneficiaria aportando información de cantidades por categorías de lixo 
recollido asociado ás limpezas pasivas e/ou activas (liña de actuación A). 
Con esta información achegaranse formularios de rexistro de datos empregados nas accións de limpeza 
pasiva ou activa: 1a ou 1b (para accións A.1.1. e A.1.2.), 1c ou 1d (para accións A.1.3.), 2b ou 2c (para 
accións A.2.1.) ou, 2e ou 2f (para accións A.2.2). 
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-Descrición de como se leva/levou a cabo o transporte dos residuos dende a zona de recollida ata o 
punto de almacenaxe, indicando si existe algunha zona de deposito intermedio. 
 
-A entidade indicará o destino final do lixo recollido especificando por categoría as cantidades que se 
recolleron. 
 
-Plano coa localización do equipamento de almacenaxe empregado nas zonas de acumulación o no 
depósito en terra. 
 
-Documentación gráfica que confirme a realización das accións descritas e a compra de material 
subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 

 

 

C.3 Descarga, manexo, almacenamento, clasificación e caracterización (materiais e obxectos), 
cuantificación, tratamento e reciclaxe. Pesca pasiva ou activa. 
 

 
O informe sobre esta accións deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Protocolos de traballo que se desenvolven/desenvolveron para a descarga, manexo, almacenamento, 
clasificación, caracterización, cuantificación, tratamento e reciclaxe dos materiais recollidos. 
 

PROTOCOLOS DESENVOLVIDOS 

DESCARGA:  

MANEXO:  

ALMACENAMENTO:  

CLASIFICACIÓN:   

CARACTERIZACIÓN  

CUANTIFICACION:  

TRATAMENTO:  

RECICLAXE:   

 
-Resumo da información incluída nos formularios empregados para esta liña de actuación que que está 
a desenvolver a entidade beneficiaria aportando información de cantidades por categorías de lixo 
recollido asociado ás limpezas pasivas e/ou activas (liña de actuación A).  
Con esta información achegaranse formularios de rexistro de datos empregados nas accións de limpeza 
pasiva ou activa: 1a ou 1b (para accións A.1.1. e A.1.2), 1c ou 1d (para accións A.1.3.), 2b ou 2c (para 
accións A.2.1.) ou, 2e ou 2f (para accións A.2.2). 
 
-Descrición de como se leva/levou a cabo o transporte dos residuos dende a zona de recollida ata o 
punto de almacenaxe, indicando si existe algunha zona de deposito intermedio. 
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-A entidade indicará o destino final do lixo recollido especificando por categoría as cantidades que se 
recolleron. 
 
-Plano coa localización do equipamento de almacenaxe empregado nas zonas de acumulación o no 
depósito en terra. 
 
-Documentación gráfica que confirme a realización das accións descritas e a compra de material 
subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante.  
 

 
 
 

D) Accións para a xestión de residuos mariños: 

 

D. Almacenamento e recollida de residuos por xestor autorizado. 
 

 
O informe sobre esta accións deberá incluír polo menos a seguinte información e documentación: 
 

-Protocolos de traballo desenvolvidos para a xestión de residuos mariños. 
 
-Descrición do transporte dos residuos dende a zona de recollida ata o punto de almacenaxe, indicando 
si existe algunha zona de deposito intermedio. 
 
-Dependendo da liña que desenvolva a entidade indícase o destino final do lixo recollido. Indicaranse as 
cantidades recollidas, totais ou por categorías, segundo a liña de acción. 
 
-Plano coa localización dos contedores empregados para o almacenaxe dos residuos no porto. 
 
-Documentación gráfica que confirme a realización accións descritas e a compra de material 
subvencionado no marco do proxecto. 
 
-Grado de consecución. 
 
-Incidencias. 
 
-Outra información que considere relevante. 
 
 

 

Nota:  

A información aportada neste Informe terá que ser coincidente coa aportada nos formularios.  
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• CRONOGRAMA. 

Ás descricións das accións realizadas achegarase un cronograma no que se indique o período 
temporal (mensual) no que se levaron acabo cada unha das actuacións descritas no apartado 
anterior. 

 

• SOSTIBILIDADE DO PROXECTO 

Indicar se as actividades postas en marcha poderán continuar sen financiamento público 

 
 
 
 
 
 

 

• IMPACTO DO PROXECTO 

Describir cal foi o impacto do proxecto a nivel produtivo, económico, social e ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 

 

•INDICADORES DE RESULTADO ACADADOS (no caso de xustificación final) 

Indicadores de resultado acadados. 

PRIORIDADE 1.- Promover pesqueiras sostibles dende o punto de vista do medio ambiente, 
eficientes no uso dos recursos, innovadoras, competitivas e baseadas no coñecemento 

OE1.b) .- Protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas acuáticos 

INDICADOR DE RESULTADO MARQUE CUN 
“X” 

VALOR 
ACADADO 

UNIDADE DE MEDIDA 

Variación da cobertura das áreas 
mariñas protexidas 

  Km2 

Persoas pescadoras afectadas 

 
  Número 

(de non indicarse ningún valor, considerase que o valor acadado é cero) 


