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PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A 

PROMOCIÓN E POSTA EN VALOR DOS RECURSOS NATURAIS, PATRIMONIO CULTURAL E 

PRODUTOS PESQUEIROS LOCAIS DO TERRITORIO DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL, ASÍ COMO 

DA LABOR DESENVOLVIDA POLO GRUPO NO SEU ÁMBITO DE ACTUACIÓN, DURANTE AS 

ESCALAS NOS PORTOS DE BURELA E VIVEIRO DA “IV TRAVESÍA NAVEGA EL CAMINO” 

 

Obxecto do contrato:  

O GALP A Mariña-Ortegal, dada a boa acollida desta iniciativa levada a cabo durante as escalas en 

Viveiro e Cedeira durante a “III Travesía Navega el Camino” no ano 2018, decide volver a levar a cabo a 

actividade nas escalas da Travesía deste ano 2019, nos portos de Burela e Viveiro. O obxectivo principal 

é poñer en valor os recursos naturais, patrimonio cultural e produtos pesqueiros locais do noso territorio 

(tal e como se recolle na nosa EDLP), así como aproveitar este evento para subministrar información e 

fomentar a Estratexia do Grupo, co fin de chegar a un maior número de posibles beneficiarios potenciais 

das axudas (provedores locais, empresas e asociacións sen ánimo de lucro), ofrecendo a axuda do 

equipo técnico do GALP para orientalos e dirixilos na solicitude de axudas.  

Contido da proposta: 

A proposta deberá conter unha memoria técnica suficientemente detallada co cronograma previsto, 

tendo en conta as datas nas que a Travesía pasará polo noso territorio (tres días no mes de xullo). 

-  Escala Burela: 17 e 18 de xullo 

 Chegada ao porto de Burela 

 Showcooking dedicado ao Bonito do Norte en diversas preparacións. (sobre 120 persoas). 

Degustación dos produtos elaborados. 

 Organización de visitas guiadas con transporte incluído: 

Fábrica de Sargadelos en Cervo e a súa contorna.   

Visita ao Barco Museo Boniteiro “Reina del Carmen”, á Asociación de Redeiras “Cabo 

Burela” e á Lonxa de Burela .  

 

  Escala Viveiro: 19 de xullo 

 Chegada ao porto de Viveiro 

 Realización durante a travesía de Burela a Viveiro dun concurso de cociña a bordo con produtos 

da zona de Mariña-Ortegal, e con xurado composto por integrantes relacionados co Mar e a 

pesca, que fará a valoración á chegada das embarcacións a Viveiro. 
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 Paseo paralelo ao Río Landro, Visita ao Souto da Retorta e subida ao Miradoiro do Monte San 

Roque. 

Ademais deberá incluír nos seus servizos: 

 Medios para o desprazamento dos participantes por carretera (mínimo 2 autobuses), durante a 

súa estancia no territorio e calquera outro gasto que proceda. 

 Contratación de guías (mínimo 2 Guías) os días 18 e 19 xullo. 

 Produtos gastronómicos para a degustación e o concurso. 

 Contratación de profesionais do sector audiovisual para a gravación das entradas en porto cun 

dron, así como grabación das distintas actividades para posterior montaxe e difusión en redes 

sociais. 

 Publicación da etapa na prensa náutica especializada coa finalidade de dar a coñecer a zona 

costeira da Mariña-Ortegal como destino Turístico Náutico e en medios de comunicación locais 

das localidades implicadas. 

 Gastos de aluguer dos espazos ou infraestruturas para habilitar un lugar onde realizar a 

degustación e a valoración do concurso de cociña. 

 Premio para o gañador/a do concurso de cociña. 

 

Así mesmo, deberá presentar unha memoria económica suficientemente detallada e co IVE 

desglosado. 

Requisitos: 

A Asistencia Técnica deberá cumprir os seguintes requisitos: 

-  Acreditación da capacidade para contratar cumprimentando o anexo III que acompaña o anuncio.  

-  Coordinación da programación completa de actividades, informando ao GALP do programa con 10 

días de antelación. 

-  Elaboración das notas de prensa e post para as redes sociais que se enviarán ao GALP para a súa 

difusión, con 3 días de antelación como mínimo. Xusto despois das xornadas, tamén se elaboraran 

e remitirán ao GALP as notas de prensa e post xunto con fotografías das mesmas 

-  Dispoñer de medios materiais e humanos cualificados e suficientes para levar a cabo as 

actividades, en base ao número de participantes previsto.  

- Difusión do vídeo promocional do GALP durante o Showcooking e distribución do material 

divulgativo sobre as axudas do GALP entre os participantes, que serán recollidos na oficina do 

Grupo con antelación. 

-  Inserción dos logos publicitarios esixidos (FEMP, Consellería do Mar e GALP A Mariña-Ortegal) en 

todo o material promocional utilizado. 
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- Control de participantes e elaboración de listados dos mesmos cos seus datos e sinaturas, 

indicando a procedencia e a entidade e/ou embarcación. 

-  Elaboración dun informe final de execución e resultados, no que se detalle polo miúdo cada unha 

das actividades con material gráfico e demais, seguindo as indicacións e os puntos a desenvolver 

que serán establecidos polo Equipo Técnico do GALP. No caso de elaboración dalgún rollup ou outro 

tipo de material, deberase entregar no GALP xunto co informe final. 

Prazo de execución: 

O prazo de execución rematará o día 30 de agosto de 2019, data límite na que deberán estar as 

actividades rematadas e o informe final de execución e resultados entregado na oficina do GALP A 

Mariña-Ortegal. 

Prezo:  

O orzamento máximo de licitación é de 9.000,00 € (IVE excluído) non aceptándose ningunha proposta 

por enriba deste importe. 

Prazo e forma de presentación: 

O prazo de presentación rematará en 10 días hábiles a partir do día seguinte da publicación destas 

especificacións técnicas (23 de abril ás 14:00 horas). 

Si os documentos teñen firma dixital, poderanse presentar por correo electrónico no seguinte enderezo 

info.gac1@accioncosteira.es, senón deberanse presentar os documentos orixinais na oficina do GALP A 

Mariña-Ortegal:  

GALP A Mariña-Ortegal 

Rúa Misericordia, 35 Baixo 

27850 Viveiro (Lugo) 

Valoración das ofertas: 

O obxecto do contrato adxudicarase á oferta mais vantaxosa economicamente. 

 

En Viveiro, a 5 de abril de 2019. 

 

D. Javier Martínez Otero 

Presidente do GALP A Mariña-Ortegal 
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