
  

ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases 
reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021,  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 
ambiental (código de procedemento PE209C).



  

Obxecto: Establecer as bases reguladoras xerais, e a 
convocatoria para o ano 2021

Crédito orzamentario:

O importe máximo das subvencións que se concedan no 2021 é 
de  8.165.014,00 € e distribuiranse nas seguintes anualidades:

Anualidade 2021: 2.266.999,00 €
Anualidade 2022: 3.931.970,00 €
Anualidade 2023: 1.966.045,00 €

Cofinanciación FEMP 75 %

Prazo de execución  1 de xullo 
de 2021 a 30 de xuño de 2023



  

PROXECTOS E GASTOS SUBVENCIONABLES. Características especificadas no art 6 e 7

● Deberán ser técnica e económicamente viables (de non ser así xa non pasan a fase de 
valoración).

● Efectivos de asistencia técnica ( máx. 2.139,92 €/mes) e de vixilancia ( max. 1.414,77 €/mes)

● GPS portátil ( no caso de estar xustificada a necesidade). 

● Equipamento de mostraxe ( max. 6.000,00 € sen IVE)

– Dispositivos e instrumentos manuais.

– Dispositivos de instrumentos electrónicos.

– Dispositivos de seguimento control remoto (RPAS).

Deberanse “axustar” a prezos de mercado
Sup. 500,00 €-- 3 orzamentos

Unidade non mais de 3.005,06 €

Deberanse “axustar” a prezos de mercado
Sup. 500,00 €-- 3 orzamentos

Unidade non mais de 3.005,06 €



  

 
Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores, as 

cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente 
recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que desenvolvan as súas actividades profesionais 

no sector pesqueiro e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

OBRIGAS

● Cumprir con todos os requisitos para poder recibir unha subvención. Manter as condicións para poder recibir a 
subvención ao longo do período de execución do proxecto subvencionad

● Realizar e xustificar as actividades nos termos e prazo indicados na resolución de concesión e no proxecto que 
lle sirve de base.

● Dar adecuada publicidade ao carácter público do financiamento con expresa mención á participación do FEMP.
● Os efectivos deberán adicar o total da súa xornada ao proxecto subvencionado. Max 1.720h/ano,143,33 h/mes.
● Organizar unha xornada informativa ( incumprimento = perda do 2% axuda).  ( MODELO G)
● Levar contabilidade separada ou asignar código contable para identificar as operacións ( incumprimento = perda  

do 2% da axuda)
● Executar a lo menos o 50% do gasto total subvencionado ( de non estar debidamente motivada poderá 

levar a perda  total  da axuda). Non se aprobará ningunha modificación de mais do 50% da axuda 
concedida.

● Manter a FTP. INTECMAR .GAL actualizada cunha periodicidade mensual.
● Ter a disposición os rexistros historicos dos GPS dos efectivos de vixilancia subvencinados.
● Cubrir un REXISTRO HORARIO DIARIO para cada efectivo subvencionado ( MODELO R)



  

NOVIDADES NOS MODELOS NA WEB DA CONSELLERÍA

-Novidades no ANEXO B. FORMULARIO DE MEMORIA DO PROXECTO

-Novidades no ANEXO C. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA - PLAN DE SEGUIMENTO

-NOVO Modelo R para o rexistro horario

-NOVO Modelo G para a xornada informativa de divulgación do proxecto. 

https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/o-sector/proxectos-colectivos



  



  

ANEXO B. FORMULARIO DE MEMORIA DO PROXECTO
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ANEXO C. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA - PLAN DE SEGUIMENTO



  

NOVIDADE

Modelo R de Rexistro Horario



  

Modelo R de Rexistro horario



  

NOVIDADE



  

MOITAS  GRACIAS  
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