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5 PLAN DE ACCIÓN 
 
 

5.1 Obxectivos estratéxicos 
 

Identificar os principais obxectivos da estratexia, facéndoo de acordo coas orientacións 
proporcionadas polo FEMP e cos factores externos e internos do diagnóstico. A súa 
definición debe ser breve e o seu número limitado. 

 

Obxectivo estratéxico 1 
 

  Fomento e diversificación produtiva da Pesca Artesanal, procurando o mantemento da 
actividade vinculada co mar, e a extracción de insumos das actividades marítimas (moi 
especialmente da Pesca Artesanal) para outras actividades produtivas.  

 
 

Obxectivo estratéxico 2 

 
  Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar, a través do reforzamento 

dos elementos medioambientais e patrimoniais (tradicional, cultural material e 
inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para a diversificación en novas 
actividades produtivas.  

 
 

 
Obxectivo estratéxico 3 
 

  Capacitación e ampliación das competencias dos sectores económico e social 
relacionados co GALP da Costa da Morte.  

 
 

5.2 Obxectivos específicos 
 

Indicar os obxectivos específicos, que deben dar resposta ás demandas e necesidades 
identificadas no diagnóstico. Dependerán xerarquicamente dos obxectivos estratéxicos e 
identificaranse de forma numérica: 1.1, 1.2, 1.3,... Conterá unha descrición breve do 
mesmo. 
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1 Fomento e diversificación produtiva da pesca artesanal 

 

1.1 Mantemento da actividade vinculada co mar 
 
Unha das formas mais eficaces para o mantemento da actividade vinculada co mar, como son 
as actividades extractivas (pesca, marisqueo,...) consiste na procura de actividades 
complementarias que permitan a xeración de recursos suficientes durante todo o ano para o 
mantemento da súa actividade.  

 

1.2 Extracción de insumos das actividades marítimas (moi especialmente da pesca 
artesanal) para outras actividades produtivas 

Dentro deste obxectivo específico se procura por varios sistemas, unha mellora nos procesos 
de comercialización, mediante sistemas de acortamento da cadea e a transformación dos 
produtos da pesca.  

 
2 Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar  

 

2.1. Reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais (tradicional, cultural 
material e inmaterial) 
 
Se pretende a través da preservación, conservación e recuperación dos elementos 
medioambientais e patrimoniais do territorio, a súa posta en valor así como a súa difusión 
entre o territorio, prestando especial atencións as futuras xeracións.   

 

2.2.  Compatibilización do aproveitamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
para a diversificación 
 
Os elementos medioambientais e patrimoniais son importantísimos outputs para a súa 
comercialización, fundamentalmente a través de actividades turísticas (diversificación). 

 

3 Capacitación e ampliación das competencias 
 
3.1. Consecución de emprendedores e consolidación de empresas 

 
Este obxectivo específico ten por finalidade poñer a disposición das persoas que desexen 
emprender un negocio o unha actividade empresarial as ferramentas e coñecementos 
necesarios para que a súa idea chegue a materializarse e sexa viable económica, técnica e 
financeiramente. Ademais tamén se pretende apoiar a aqueles empresas que xa iniciaron a 
súa actividade pero que o seu grado de maduración é lento ou están estancadas, co obxectivo 
de consolidalas no mercado.  

 

3.2. Adquisición de capacidades esenciais para a diversificación do sector do mar 
 
A diversificación do sector pesqueiro require dunha serie de coñecementos como presuposto 
previo ao emprendemento dunha nova actividade, complementaria á actividade pesqueira, xa 
sexa no eido do turismo ou de calquera outra actividade conexa á súa actividade pesqueira. 
Estas capacidades irán enfocadas cara o emprendemento e a consolidación/aceleración de 
empresas.  
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5.3 Liñas de actuación 
 

Indicar as liñas de actuación, que deben dar resposta ás demandas e necesidades 
identificadas no diagnóstico. Dependerán xerarquicamente dos obxectivos específicos. 
Expresaranse nunha soa liña ou en dúas como moito. 

 
Sinálanse entre paréntese o alineamiento coas Debilidades e Fortalezas, así como as 
Necesidades, sinaladas no diagnóstico e na análise DAFO. 
 

1 Fomento e diversificación produtiva da pesca artesanal 
 

1.1 Mantemento da actividade vinculada co mar (F.c) 2 e 3; F.d) 1; F e) 1 e 2); O1; O3); N.1) 
 

1.1.1 Mellora dos proxectos e procesos de comercialización dos produtos da 
pesca artesanal 

1.1.2 
Atracción dun proxecto estruturante 

1.1.3 Cambio climático e mellora da imaxe de sostenibildade e trazabilidade do 
produto 

1.2 Extracción de insumos das actividades marítimas (moi especialmente da pesca artesanal) 
para outras actividades produtivas (D.e) 1; D.e) 3; D.e) 1; D.c)2 ; A.2; A.6); N.2) 
 

1.2.1 Xeración de novos produtos da pesca e os seus procesados 
 

2 Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar  

 

2.1. Reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais (tradicional, cultural material e 
inmaterial) (F.a) todas-; F.f)-todos-1; A.6); O.3); N.3); N.4; N.5). 
 
2.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais e ambientais do mar 

 

2.2. Compatibilización do aproveitamento dos elementos medioambientais e patrimoniais para a 
diversificación (A.7; D.f) 1; D.d) 1 e 4); A.4; F.a) todas-); N.3); N.4; N.5) 
 
2.2.1. Apoio conxunto ao xeodestino Costa da Morte, con especial énfase na súa 

consideración como destino accesible 
 

2.2.2. 
 

 
 

3 Capacitación e ampliación das competencias 
 
3.1. Consecución de emprendedores e consolidación de empresas (D.d).4; D.d)3.D.b todas-) 

 
3.1.1. Capacitación: apoio a emprendedores do Mar e aceleración de empresas 
 

3.2. Adquisición de capacidades esenciais para a diversificación do sector do mar (D.d).4; 
D.d)3.D.b todas-) 
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3.2.1. Capacitación: mellora da formación e rendemento dos profesionais do mar 
para a realización de actividades conexas 
 

3.2.2. Capacitación e difusión 

 

 

5.4 Medidas 
 

Indicar as medidas, as cales dependerán xerarquicamente das liñas de actuación e 
identificaranse de forma numérica: 1.1, 1.2, 1,.3,... Expresaranse nunha soa liña ou 
en dúas. Se se estima necesario esta información podería agruparse en fichas. 
 

 
 

1 Fomento e diversificación produtiva da pesca artesanal 
 

1.1 Mantemento da actividade vinculada co mar 
 

1.1.1 Mellora dos proxectos e procesos de comercialización dos 
produtos da pesca artesanal 
 
1.1.1.1  Mellora das canles curtas de comercialización na 

mesma comarca e/ou venda nas lonxas 
 

1.1.1.2 Busca de canles "medios" de comercialización 
mediante acordos conxuntos de  produtores e 
axentes de comercialización para a distribución de 
produtos pesqueiros en canais minoristas de 
distribución e/ou restaurantes de grandes cidades 
españolas ( Madrid, Barcelona, Valencia....): análise 
de posicionamento de mercado e implementación 
 

1.1.1.3 Campañas promocionais dos produtos da Pesca 
Artesanal e dos seus derivados ou transformados 
 

1.1.2 
I+D+i.  
 
1.1.2.1  Estudos de viabilidade para instalación de 

Industrias centradas na produción de sub-produtos 
baseados en descartes 

1.1.2.2  Campañas de concienciación sobre o tratamento 
dos descartes 

1.1.2.3  Proxectos de innovación tecnolóxica  e mellora nos 
procesos de transformación dos produtos da Pesca 
Artesanal 
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1.1.3 Cambio climático e mellora da imaxe de sostenibilidade e 

trazabilidade do produto  
 
1.1.3.1  Mellora da trazabilidade dos produtos: marca de 

garantía ambiental, ou ecoetiquetas (información 
sobre o impacto ambiental das actividades 
extractivas pesqueiras, máis concretamente 
proporciona información sobre a pegada de carbono 
(HC) e taxa de retorno enerxética (EROI) 

1.1.3.2  Instalación de sistemas de clasificación de 
descartes para a súa posterior venda 

1.1.3.3  Proxectos integrais e sustentables de xestión dos 
recursos e hábitats consteiros 

1.1.3.4  Sistemas de xeración de enerxía sostible nas 
instalacións pesqueiras 

1.1.3.5 Sistemas de redución do consumo enerxético nas 
instalacións pesqueiras e portuarias, industrias 
auxiliares e embarcacións 

1.2 Extracción de insumos das actividades marítimas (moi especialmente da 
pesca artesanal) para outras actividades produtivas 
 

1.2.1 Xeración de novos produtos da pesca e os seus procesados 
 
1.2.1.1  Mellora do procesado e paquetización de produtos 

pesqueiros 
1.2.1.2  Novos produtos alimentarios transformados 
1.2.1.3 Accións de mellora, fortalecemento e/ou innovación 

nas industrias relacionadas co tratamento e 
procesado de plantas mariñas  

 
2 Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar  

 

2.1. Reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais (tradicional, 
cultural material e inmaterial) 
 
2.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais e ambientais do mar 

 
2.1.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais conxuntos do 

xeodestino Costa da Morte 
2.1.1.2. Actuacións para a concienciación e a educación 

ambiental sobre os valores ambientais do territorio costeiro 
e do Mar 

2.1.1.3. Accións para o mantemento do valor ambiental e 
natural do territorio 
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2.2. Compatibilización do aproveitamento dos elementos medioambientais e 
patrimoniais para a diversificación 
 
2.2.1. Apoio conxunto ao xeodestino Costa da Morte, con especial énfase 

na súa consideración como destino accesible 
 

2.2.1.1. Utilización das TIC como ferramenta de difusión e 
preparación da visita ao xeodestino Costa da Morte 

2.2.1.2. Adaptación dos produtos e elementos da oferta do 
xeodestino para o turismo accesible 

2.2.1.3. Apoio a proxectos de provisión e fornecemento de 
recursos á oferta do xeodestino Costa da Morte 

 
2.2.2. 

 
 

2.2.2.1. Creación e paquetización de produtos turísticos e 
actividades relacionadas co mar 

2.2.2.2. Mellora da capacidade (cualitativa e cuantitativa) dos 
establecementos hostaleiros 

2.2.2.3. Apoio e fomento da creación e mellora de Espazos 
Temáticos do Mar  

2.2.2.4. Campañas de promoción de produtos da Pesca 
Costeira Artesanal 

2.2.2.5. Accións orientadas á visibilización da Cultura Mariñeira 
2.2.2.6. Accións orientadas ao fomento do emprego e da 

empregabilidade en actividades relacionadas coa 
diversificación do sector pesqueiro e do Mar 

 
 

3 Capacitación e ampliación das competencias 
 
3.1. Consecución de emprendedores e consolidación de empresas 

 
3.1.1. Capacitación: apoio a emprendedores do Mar e aceleración de 

empresas 
 

3.1.1.1. Capacitación: apoio a emprendedores do Mar e 
aceleración de empresas 

 
3.2. Adquisición de capacidades esenciais para a diversificación do sector do 

mar 
 
3.2.1. Capacitación: mellora da formación e rendemento dos profesionais 

do mar para a realización de actividades conexas 
 

3.2.1.1. Medidas para adquisición de coñecementos para 
exercer como guías 

3.2.1.2. Mellora da formación e competencias dos profesionais 
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do mar para a realización de actividades conexas 
3.2.1.3. Formación para a adquisición de competencias 

vencelladas a unha mellor xestión e conservación dos 
recursos mariños vivos e dos ecosistemas 

3.2.1.4. Medidas de conciliación da vida familiar e laboral que 
faciliten a incorporación da muller ás actividades pesqueiras 
relacionadas co mar en igualdade de condicións 

 
3.2.2. Capacitación e difusión 

 
3.2.2.1. Introdución de contidos transversais sobre os produtos 

da Costa da Morte en módulos profesionais 
3.2.2.2. Divulgación das propiedades positivas do consumo de 

peixe en zonas costeiras como en zonas de interior 
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5.5 Mapa do Plan de acción 
 

Reflectirase de maneira gráfica nunha táboa, a estrutura de obxectivos estratéxicos, 
específicos, liñas de actuación e medidas (estrutura de dependencia xerárquica). 
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A continuación se mostrará así mesmo a correspondencia das medidas contempladas coas prioridades do 
Fondo Europeo de Pesca (FEMP) e co artigo do Regulamento do FEMP (art. 63) que regula o obxecto das 
axudas de los GALP.  

Táboa de correspondencias coas Prioridades do PO FEMP 

1 Fomento e diversificación produtiva da pesca artesanal 
 

1.1 Mantemento da actividade vinculada co mar (F.c) 2 e 3; F.d) 1; F e) 1 e 2); O1; O3); N.1) 
 

1.1.1 Mellora dos proxectos e procesos de comercialización dos produtos da 
pesca artesanal 

1.1.2 Crecemento azul: 
Atracción dun proxecto estruturante 

1.1.3 Cambio climático e mellora da imaxe de sostenibildade e trazabilidade do 
produto 

1.2 Extracción de insumos das actividades marítimas (moi especialmente da pesca artesanal) 
para outras actividades produtivas (D.e) 1; D.e) 3; D.e) 1; D.c)2 ; A.2; A.6); N.2) 
 

1.2.1 Xeración de novos produtos da pesca e os seus procesados 
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2 Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar  

 

2.1. Reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais (tradicional, cultural material e 
inmaterial) (F.a) todas-; F.f)-todos-1; A.6); O.3); N.3); N.4; N.5). 
 
2.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais e ambientais do mar 

 

2.2. Compatibilización do aproveitamento dos elementos medioambientais e patrimoniais para a 
diversificación (A.7; D.f) 1; D.d) 1 e 4); A.4; F.a) todas-); N.3); N.4; N.5) 
 
2.2.1. Apoio conxunto ao xeodestino Costa da Morte, con especial énfase na súa 

consideración como destino accesible 
 

2.2.2. 
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3 Capacitación e ampliación das competencias 
 
3.1. Consecución de emprendedores e consolidación de empresas (D.d).4; D.d)3.D.b todas-) 

 
3.1.1. Capacitación: apoio a emprendedores do Mar e aceleración de empresas 
 

3.2. Adquisición de capacidades esenciais para a diversificación do sector do mar (D.d).4; 
D.d)3.D.b todas-) 
 
3.2.1. Capacitación: mellora da formación e rendemento dos profesionais do mar 

para a realización de actividades conexas 
 

3.2.2. Capacitación e difusión 
 

 

 

 

 



 
 
 
Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Costa da Morte  

 

154 
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5.6 Fichas de medidas 
 

A continuación realizase unha presentación das medidas de cada liña de actuación: 

 
 

IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.1.1. Mellora das canles curtas de comercialización na mesma comarca e/ou 
venda nas lonxas 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.1.: Mellora dos proxectos e procesos de comercialización dos 
produtos da Pesca Artesanal 

Descrición sucinta do contido da medida 

A mellora na comercialización dos produtos pesqueiros segue a ser un aspecto 
susceptible de mellora de xeito recorrente nos últimos anos. Neste sentido, a cadea de 
comercialización da pesca podémola definir como o conxunto de intermediarios que 
interveñen na comercialización, comezando polo pescador (produtor) ata chegar ao 
consumidor final.  

Existen varias alternativas de canais para a comercialización, en función da lonxitude 
que adquiran: canal directo, canal curto, canal longo ou tradicional, e canal de 
distribución moderna. 

Esta medida pretende incidir sobre as canles curtas de comercialización (CCC), 
incluíndo as vendas directas, de xeito que os pescadores, de xeito aillado ou en 
cooperación, poidan reforzar os seus vínculos cos consumidores da súa zona de pesca. 
Pódese definir o CCC como unha cadea de subministro formada por un número limitado 
de axentes económicos, comprometidos coa cooperación, o desenvolvemento 
económico local e as relaciones socio-económicas entre produtores e consumidores 
nun ámbito xeográfico cercano.  

En todo caso, segundo a normativa vixente, as lonxas serán as únicas entidades 
facultadas para rexistrar a primeira venda de todos os produtos pesqueiros, sen 
prexuízo que dende a entrada en vigor da Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 
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Marítima del Estado, a subasta deixa de ser o único medio de realización da primeira 
venda de produtos pesqueiros, polo que se abren posibilidades de realizar a primeira 
venta dos produtos pesqueiros mediante a fórmula comercial que se estableza por 
mutuo acordo entre as partes, sempre que se faga en lonxa ou establecemento 
autorizado e mediante un contrato alimentario. Por outra banda, a normativa establece 
que a CCAA de Galicia poderá regular a adquisición de produtos pesqueiros por 
consumidores finais directamente do produtor, dentro dos límites establecidos na 
normativa comunitaria. Ademais, os concesionarios das lonxas ou establecementos 
autorizados poderán realizar ventas a consumidores finais, sempre que se enmarque 
na actividade de pescaturismo ou turismo acuícola. Esta actividade ten que ser 
autorizada pola CCAA de Galicia, que regulará as cantidades e os importes máximos 
dos produtos adquiridos nesta modalidade, quedando prohibida a venta de moluscos 
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos mariños vivos. 

 

Neste sentido, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, proxectos de mellora 
das CCC que incidan: 

 marketing on-line y e-commerce 
 estudios de viabilidade sobre a venda directa ao consumidor final en lonxa 
 subastas electrónicas 
 Venda directa dende o barco 
 Venda directa a consumidores finais en lonxa 
 Centrais de venta 
 Sistemas de recopilación da información dos produtos pesqueiros e transmisión 

electrónica 
 Calquera outro relacionado coas finalidades da medida.  

 

A normativa de aplicación na implantación destas medidas ven dada principalmente 
por: 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria 

 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 
 Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta 

de los produtos pesqueros. 
 Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Profesionais do Mar 
 Empresas de comercialización 
 Consumidores finais 
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Resultados previstos (indicadores) 

 

 Nº de empregos creados 
 Porcentaxe de aumento do valor das ventas de produtos pesqueiros 
 Nº de empresas de comercialización creadas 
 Nº de consumidores finais fidelizados 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.1.2. Busca de canles "medios" de comercialización mediante acordos 
conxuntos de  produtores e axentes de comercialización para a 
distribución de produtos pesqueiros en canais minoristas de 
distribución e/ou restaurantes de grandes cidades españolas ( Madrid, 
Barcelona, Valencia....): análise de posicionamento de mercado e 
implementación. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.1.: Mellora dos proxectos e procesos de comercialización dos 
produtos da Pesca Artesanal 

Descrición sucinta do contido da medida 

A procura do acurtamento da cadea de comercialización é un obxectivo que xa se 
marcara no período de programación anterior ao abeiro do Fondo Europeo de Pesca 
2007-2013. Non obstante, segue a ser unha asignatura pendente para o sector 
extractivo conseguir chegar ao cliente final reducindo os diferentes intermediarios da 
cadea de comercialización (maioristas en orixe, transformadores, maioristas en destino, 
distribuidores loxísticos,...). Dos datos analizados do período anterior pódese destacar 
como principais debilidades e ameazas as seguintes: a falta de implicación das 
confrarías da zona, desconfianza das canles non tradicionais, descoñecemento da 
novos avances en distribución e comercialización e a falta de cooperación entre os 
actores implicados.  

No eido da comercialización dos produtos pesqueiros, ademais de posuír un produto 
de calidade, cuestión pacífica por todos os expertos con respecto ás capturas da Costa 
da Morte, é necesario estar en disposición dunha determinada cantidade de recurso 
suficiente e de xeito periódico para atender á demanda.  

Neste sentido, a presente medida trata de fomentar proxectos conxuntos ou de 
cooperación entre distintos produtores ou lonxas, para acadar un volume suficiente de 
recurso que ofertar.  

Ademais, esta medida vai orientada cara un cliente final (minorista ou restaurantes de 
grandes cidades) que valora un produto de calidade e pescado de xeito sustentable e 
artesanalmente, e que está disposto a pagar mais polo valor engadido que isto supón. 
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Polo tanto esta media non vai enfocada cara a comercialización en grandes superficies 
de maioristas.  

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Fórmulas de cooperación para a venda entre as distintas lonxas do territorio 
 Centrais de venda 
 Plataformas de venta/comercialización on line conxunta dos recursos da zona 
 Creación de empresas comercializadoras por produtores (pescadores, 

armadores, ...) 
 Creación de redes comerciais que axuden á comercialización do produto 
 Proxectos de acurtamento da cadea de comercialización que proxecten 

comercialización produtor-minorista e produtor-restaurador 
 Estudios de viabilidade de iniciativas de cooperación na comercialización, 

acurtamento de canles de comercialización, ... 

A normativa de aplicación na implantación destas medidas ven dada principalmente 
por: 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria 

 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 
 Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta 

de los produtos pesqueros. 
 Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Profesionais do Mar 
 Empresas de comercialización 
 Minoristas e restauradores 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Porcentaxe de aumento do valor das ventas de produtos pesqueiros 
 Nº de empresas de comercialización creadas 
 Nº de novos clientes minoristas e restauradores 
 Nº de novas redes de comercialización xeradas 
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Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.1.3. Campañas promocionais dos produtos da Pesca Artesanal e dos seus 
derivados ou transformados. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.1.: Mellora dos proxectos e procesos de comercialización dos 
produtos da Pesca Artesanal 

Descrición sucinta do contido da medida 

 

Os produtos pesqueiros da Costa da Morte son recoñecidos polos expertos como 
produtos dunha altísima calidade e frescura. Por outra banda, a maior parte da flota da 
Costa da Morte está constituída por barcos de pesca costeira artesanal, isto é, barcos 
pequenos (menos de 12 metros) que pescan non mais aló das 12 millas (dentro do mar 
territorial), con artes tradicionais (non arrastre).  

Neste sentido compre contribuír á comunicación das vantaxes da pesca costeira 
artesanal á poboación, amosando o valor engadido de este tipo de pesca como é a 
frescura, a contribución á sostenibilidade do recurso, a pesca selectiva, o número de 
empregos xerados, etc... Ademais é necesario tamén facer unha labor de comunicación 
e sensibilización sobre as posibilidades de transformación dos produtos pesqueiros da 
pesca artesanal, que  trasladen ao público os beneficios de adquirir produtos de pesca 
artesanal e os seus derivados.    

 

 

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Campañas promocionais dos produtos da Pesca Artesanal e dos seus 
derivados ou transformados. 
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 Accións complementarias de comercialización que teñan por obxecto a 
promoción, difusión, comunicación,... dos produtos pesqueiros e dos seus 
procesos.  

 Presentacións, xornadas, eventos e participación en feiras especializadas no 
eido da comercialización de produtos pesqueiros.  

 Promoción, tanto off line como on line. 
 A realización de estudos ou prospeccións de mercado para apertura de novos 

mercados. 
 Accións en puntos de venta, restaurantes e comedores colectivos. 
 Iniciativas educativas relacionadas coa sensibilización dos produtos do mar da 

Costa da Morte, da pesca artesanal e da sostenibilidade do recurso.  

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Profesionais do Mar 
 Empresas de comercialización 

Resultados previstos (indicadores) 

 

 Nº de impactos en medio xerados 
 Porcentaxe de aumento das ventas de produtos pesqueiros 
 Porcentaxe de aumento do valor das ventas de produtos pesqueiros 
 Nº de campañas de comercialización lanzadas 
 Nº de novos clientes captados 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto 
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.2.1.  Estudos de viabilidade para instalación de Industrias centradas na 
produción de sub-produtos baseados en descartes 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal. 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar, e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.  

Descrición sucinta do contido da medida 

 

Baixo esta medida promoveranse proxectos, especialmente de carácter produtivo, 
orientados ao aproveitamento na utilización de descartes para a produción de novos 
sub-produtos tales como novos aromas/intensificadores de sabor, cosméticos, pensos, 
complementos alimenticios (proteínas, coláxenos, nutrientes). 

 

Esta medida promoverá especialmente os estudos de viabilidade necesarios para a 
implantación das industrias que produzan este novo tipo de sub-produtos, que que 
forman parte 
Biotecnoloxía.  

 

Baixo esta medida poderán financiarse os estudios de viabilidade para a implantación 
no territorio do GALP Costa da Morte de proxectos estruturantes (de altos custos na 
súa implantación), pero tamén proxectos produtivos para a posta en marcha de start-
ups dedicadas á investigación e posta no mercado de produtos relacionados coa 
biotecnoloxía mariña, é dicir:  co aproveitamento dos recursos do mar (biolóxicos e 
xenéticos) para producir recursos para o conxunto da sociedade, como por exemplo 
alimentos funcionais, medicamentos, produtos cosméticos, etc.   
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Se promoverán así mesmo proxectos piloto de carácter produtivo con start-ups das 
Universidades e Centros de Investigación.  

 

Por ultimo, promoveranse proxectos que fomenten o asociacionismo e novas formas 
de cooperación entre o sector extractivo e as industrias, en calquera das formas 
anteriormente mencionadas. 

 

Cómpre ter en conta que  o sector da pesca artesanal pode ser unha fonte de 
subministro de proteínas de alta calidade para calquera das accións identificadas 
anteriormente. Ademais a colaboración entre as distintas confrarías pode servir para 
acadar esta economía de escala.  

 

Como indica o apartado 3.5. do PO FEMP, a Estrategia Atlántica (EA)se crea para 
avanzar no aproveitamento do potencial do crecemento sostible procedente da 
economía azul, contribuíndo desta forma ao desenvolvemento sostible das rexións 
costeiras do Atlántico, como é o caso de Galicia.  A E.A. entronca con varias das 
prioridades establecidas no PO FEMP, nomeadamente coa PI.1: 

As asociación entre pescadores e investigadores (Art.28 R. FEMP),  

a limitación do impacto da pesca  no medio mariño (Art.38),  

a Innovación para a conservación dos recursos (Art. 39). 

 

Así mesmo, esta medida entronca coa PI 1.e) do PO FEMP (Apoyo a la consolidación 
del desarrollo tecnológico, la innovación, incluido el aumento de la eficiencia energética, 
y la transferencia de conocimiento),  

 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Profesionais do Mar 
 Armadores 
 Grandes Empresas. 
 Pymes. 
 Universidades 
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Resultados previstos (indicadores) 

 

 Nº de empregos creados 
 Nº de estudos de viabilidade para a implantación de grandes proxectos 

relacionados coa biotecnoloxía 
 Nº de proxectos start up postos en marcha. 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.2.2. Campañas de concienciación sobre o tratamento dos descartes 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal. 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar, e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.  do I+d+i. 

Descrición sucinta do contido da medida 

O obxectivo dos proxectos que se promovan baixo esta medida será a concienciación 
do público en xeral e a educación ambiental de consumidores e usuarios acerca das 
posibilidades de utilización dos descartes e dos sub-produtos derivados dos mesmos. 

 Así, baixo esta medida desenvolveranse programas de concienciación cidadá sobre a 
is, ou 

a promoción e difusión de especies de baixo valor comercial ou de escaso 
coñecemento, por exemplo holoturias, anémonas, etc. 

Así mesmo, difundirase e poñeranse en valor os esforzos do sector e a administración 
para adaptarse á normativa.  

En liña co establecido na medida 1.2.1, estes proxectos contribuirán ademais ao 
cumprimento da medida transversal de desenvolvemento sostible contida nos arts. art. 
5, 7 y 8 del R (UE) nº 1303/2013, adoptando medidas de difusión  para obter un maior 
coñecemento e control dos  descartes. 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Profesionais do Mar 
 Pymes 
 Universidades 
 Armadores. 
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Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº de campañas de concienciación postas en marcha 
 Destinatarios finais das campañas 
 N de impactos en medios de comunicación. 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.2.3. Proxectos de innovación tecnolóxica  e mellora nos procesos de 
transformación dos produtos da Pesca Artesanal. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal. 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar, e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.2: Crecemento az  

Descrición sucinta do contido da medida 

A orientación no mercado na industria pesqueira busca aumentar o valor do produto, 
diferencialo e ofertalo a segmentos máis rendibles e estables do mercado. Mediante 
esta diferenciación establécense as bases para o desenvolvemento dunha estratexia 
que permita soster unha posición sólida dos produtos pesqueiros e marisqueiros (e 
especialmente dos produtos da Pesca Artesanal) fronte á competencia. 

Así, baixo esta medida financiaranse proxectos que supoñan unha innovación 
tecnolóxica e/ou unha mellora nos procesos de transformación dos produtos da Pesca 
Artesanal, orientados: 

 a mellorar a seguridade alimentaria no seu consumo 
 A mellorar a presentación comercial e conveniencia na elección do seu 

consumo. 
 A reducir os custes asociados á transformación do produto fresco nas segunda, 

terceira, carta e quinta liña de transformación, e mellorando así a súa 
competitividade no mercado. 

As accións promovidas a través desta medida complementan as medidas 
desenvolvidas na liña de acción adicadas á mellora da comercialización , tendo un 
sesgo máis claramente centrado na innovación tecnolóxica e no valor engadido da 
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aplicación de novos métodos de transformación e/ou presentación aos produtos da 
pesca artesanal. 

desenvolvemento tecnolóxico e a innovación", e centrado na consideración do  I+D+i 
como clave para fomentar a competitividade e o  crecemento, e no desenvolvemento e 
introdución  da tecnoloxía nos produtos, equipos e procesos; e de acordo ao 
establecido nos arts. 26 a 28 do PO FEMP. 

Para o financiamento destas medidas, terase en conta a súa necesaria 
complementariedade con outros fondos da UE, nomeadamente con calquera fondo 
EIE que teña entre as súas prioridades o desenvolvemento do I+D+i, e as 
oportunidades de financiamento ofrecidos por Horizonte 2020. 

Potenciais beneficiarios 

 Pymes: 
 Empresas de transformación 
 Centros de depuración 
 Distribuidores 

 Universidades 
 Armadores /Confrarías. 
 Profesionais do Mar 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº de melloras tecnolóxicas testadas 
 Nº de proxectos start up postos en marcha. 
 Nº de novos produtos postos no mercado como consecuencia das innovacións 

tecnolóxicas financiadas. 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.3.1. Mellora da trazabilidade dos produtos: marca de garantía ambiental, ou 
ecoetiquetas (información sobre o impacto ambiental das actividades extractivas 
pesqueiras, máis concretamente proporciona información sobre a pegada de 
carbono (HC) e taxa de retorno enerxética (EROI) 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal:  

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar, e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.3: Cambio climático e Mellora da imaxe de sostenibilidade e 
trazabilidade do produto 

Descrición sucinta do contido da medida 
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Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Empresas 
 Asociacións de Mariscadoras 
 Profesionais do Mar 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 

 Nº de empregos creados 
 Nº de novas etiquetas xeneradas. 
 Porcentaxe de nº de produtores adheridos. 
 Porcentaxe de aumento do valor das ventas de produtos pesqueiros 
 Nº de empresas creadas 
 Incremento do valor das vendas 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.3.2. Instalación de sistemas de clasificación de descartes para a súa posterior 
venda 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal:  

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar, e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.3: Cambio climático e Mellora da imaxe de sostenibilidade e 
trazabilidade do produto 

Descrición sucinta do contido da medida 
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Potenciais beneficiarios 

 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Empresas 
 Armadores. 
 Profesionais do Mar 

 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 

 Nº de empregos creados 
 Nº de tecnoloxías implementadas. 
 Nº de busques que adoptan as medidas de clasificación de descartes 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.3.3. Proxectos integrais e sustentables de xestión dos recursos e hábitats 
consteiros 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal:  

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar, e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.3: Cambio climático e Mellora da imaxe de sostenibilidade e 
trazabilidade do produto 

Descrición sucinta do contido da medida 

O Regulamento 508/2014, do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se aproba 
o FEMP, sinala no artigo 5 que o FEMP contribuirá a fomentar unha pesca e acuicultura 
competitivas, ambientalmente sustentables, economicamente viables e socialmente 
responsables. Tamén establece no artigo 6.1 (prioridades) o obxectivo específico da 
protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas acuaticos, o equilibrio 
entre a capacidade pesqueira e as posibilidades de pesca dispoñibles, e o fomento da 
competitividade e a viabilidade das empresas do sector. Neste sentido, contémplanse 
medidas para o control e seguimento das actividades pesqueiras, co fin de mellorar a 
protección, conservación e sustentabilidade dos recursos mariños e das especies, 
establecendo condicións de acceso as zonas de pesca e realizando controis de 
capturas nas zonas de pesca e puntos de desembarco.  
 
Neste sentido dentro desta medida poderánse presentar proxectos que se centren na 
zona costeira do GALP Costa da Morte e que sexan 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. Entre 
outros podemos citar: 
 

 Elaboración e seguimento dos plans de coxestión de recursos mariños.  
Avaliación do estado de conservación e da biodiversidade, nos espazos 
protexidos, nas zonas mariñas protexidas e nos hábitats costeiros de especial 
interese para a cría de organismos mariños. 

 Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos 
mariños. Formación orientada a adquisición de novas competencias vinculadas 
a unha mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos seus 
ecosistemas.  
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 Aumento da concienciación ambiental e campañas de divulgación coa 
participación directa dos pescadores. 

 Contribución á vixilancia epidemiolóxica.  
 Salvagarda do medio mariño e das súas especies mediante condicións de 

acceso ás zonas de pesca. 
 Vixilancia a través da contratación de persoal, que actuará baixo a supervisión 

do servizo de Gardacostas e en colaboración con este.  
 Ademais, esta medida  poder abarcar a investigación e o desenvolvemento de 

novos modelos para a detección de actividades furtivas, adecuados para o caso 
específico das embarcacións e as persoas nestes escenarios.  
 

Desta forma, esta medida intenta contribuír á sostenibilidade do recurso marisqueiro, 
pero tamén á mellora da Biodiversidade dos ecosistemas mariños, en liña co 
establecido no art. 40  do Regulamento FEMP (Regulamento (UE) 508/2014). 

Potenciais beneficiarios 

 Asociacións de Mariscadoras e outras asociacións de profesionais do sector 
pesqueiro.  

 Confrarías de pescadores e as súas federacións.  
 Profesionais do Mar, organizacións de produtores e cooperativas do mar.  
 Empresas. 
 Grupos de investigación. 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº Plan de coxestión de recursos mariños. 
 Nº de  asociacións de mariscadoras ou confrarías beneficiarias de sistemas de 

televixilancia. 
 Nº de empresas creadas. 
 Nº adicional de Permex obtidos. 

 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.3.4. Sistemas de xeración de enerxía sostible nas instalacións pesqueiras 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal:  

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar, e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.3: Cambio climático e Mellora da imaxe de sostenibilidade e 
trazabilidade do produto 

Descrición sucinta do contido da medida 
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Potenciais beneficiarios 

 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Profesionais do Mar 
 Concellos 
 Empresas 
 Armadores 

Resultados previstos (indicadores) 

 

 Nº de empregos creados 
 Nº de tecnoloxías implementadas 
 Nº de  sistemas de produción de enerxía sostible  
 Nº de beneficiarios finais do uso de enerxías sostibles en buques e instalacións 

portuarias. 
 obre o total da enerxía consumida. 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.1.3.5. Sistemas de redución do consumo enerxético nas instalacións 
pesqueiras e portuarias, industrias auxiliares e embarcacións 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal:  

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar, e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.1.3: Cambio climático e Mellora da imaxe de sostenibilidade e 
trazabilidade do produto 

Descrición sucinta do contido da medida 
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Potenciais beneficiarios 

 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Armadores 
 Profesionais do Mar 
 Concellos 
 Empresas 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº de tecnoloxías implementadas 
 Nº de  edificios beneficiarios de medidas de aforro enerxético 
 Nº de buques beneficiarios de medidas de aforro enerxético. 
 Nº de usuarios finais de infraestruturas e/ou equipamentos nos que se tiveran 

realizado melloras cara á eficiencia enerxética. 
 % redución do consumo de enerxía utilizada. 

 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.2.1.1. Mellora do procesado e paquetización de produtos pesqueiros. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.2.1.: Xeración de novos produtos da pesca e os seus procesados 

Descrición sucinta do contido da medida 

 

Unha das tarefas pendentes do sector pesqueiro na zona costeira da Costa da Morte 
consiste na procura de aportar un maior valor engadido aos produtos do mar. Neste 
sentido, a mellora na presentación dos produtos pesqueiros, de altísima calidade, 
contribúe a un aumento do valor engadido dos mesmos, e polo tanto redunda nun 
aumento dos ingresos do sector extractivo e da súa calidade de vida.  

A conciencia social sobre a saúde alimentaria vai en aumento, e o consumidor volvese 
cada vez mais esixente ante ameazas como o anisakis, toxinas mariñas, etc... 

En consecuencia é necesario incidir sobre a mellora do procesado dos produtos da 
pesca e do marisqueo, en todas as súa fases, dende o seu lavado, desinfección, 
depuración, clasificación, refrixeración, etc... Neste sentido, dende a captura do 
recurso, pódense aplicar técnicas de procesado que contribúan a un aumento do valor 
engadido e a conservación da calidade do produto.  

Por outra banda, a presentación do produto é un elemento fundamental á hora da súa 
comercialización. Neste sentido os esforzos do sector pesqueiro no eido da 
paquetización e presentación do produto poden engadir un plus que aumente 
considerablemente o valor engadido dos produtos, xa de por sí dunha alta calidade.  

Os produtos elaborados de forma local ofrecen diversas vantaxes para o medio 
ambiente e os consumidores, que cada vez están mais sensibilizados con estas 
tendencias. Neste sentido buscan produtos elaborados ou pescados en entornos 
próximos ou de cadea corta, que se comercializan de xeito local, o que garante que 
sexan frescos e de calidade, seguindo a tendencia do slow food e de redución da 
pegada ecolóxica.   
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En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Mellora do procesado dos produtos da pesca e do marisqueo: lavado, 
descabezado e eviscerado, selección e clasificación.  

 Mellora da imaxe de comercialización do produto a través da paquetización do 
recurso: packaging, embalaxe, enlatado, envasado, estuchado, almacenaxe, .... 

 Proxectos de p  
 Certificacións ou etiquetados que informen sobre as cualidades dos produtos e 

os kilómetros dende o lugar de comercialización ao lugar de venda.  
 Campañas de sensibilización e promocionais dos produtos km. 0 e 

sustentables.  
 Establecementos de restauración slow food y km. 0 

 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Empresas de comercialización e restauración 
 Armadores 
 Profesionais do Mar 
 Escolas e caterings locais. 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de novos procesados implantados 
 Porcentaxe de aumento das ventas de produtos pesqueiros 
 Porcentaxe de aumento do valor das ventas de produtos pesqueiros 
 Nº de campañas de sensibilización lanzadas 
 Porcentaxe de aumento de consumo local 
 Número de novas certificacións implantadas 
 Número de produtos que utilicen certificacións de km. 0 
 Porcentaxe de diminución das emisións de CO2 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.2.1.2. Novos produtos alimentarios transformados 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.2.1.: Xeración de novos produtos da pesca e os seus procesados 

Descrición sucinta do contido da medida 

 

A transformación dos produtos pesqueiros constitúe unha actividade de alto valor 
engadido, que aínda está pouco desenvolvida e que ten un amplo percorrido. As 
técnicas actuais de procesado están inmersas nunha constante evolución, o que 
permiten ampliar o espectro de produtos a transformar e a diminución dos custes de 
transformación.  

 

Neste sentido, actualmente mediante técnicas de transformación pódese aumentar 
considerablemente a durabilidade dos produtos pesqueiros, mantendo as súas 
propiedades. Neste sentido mediante técnicas que combinan altas presións con 
temperaturas (ex. Maquinas autoclave) pódense levar a cabo procesos de cocción ou 
esterilización.  

 

Por outra banda, as posibilidades no eido da transformación son amplísimas, 
abarcando desde os semipreparados (pescados limpos listos para cociñar) ata os 
artigos de quinta gama ou alimentos precociñados, listos para o seu consumo cunha 
simple calentura. A sociedade actual está cambiando os hábitos de vida tradicionais, 
posto que a poboación dispón de menos tempo para a preparación dos alimentos, sen 
prexuízo de que un espectro da poboación non está disposto a perder a calidade do 
produto, estando dispostos a pagar un prezo mais elevado por alimentos 
semipreparados ou semicociñados que conserven a calidade e frescura.  
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 En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 

 Elaboración de pescados e mariscos semipreparados ou artigos de carta gama 
 Elaboración de pescados e mariscos semicociñados ou artigos de quinta gama 
 Elaboración de novos tipos de conservas sobre especies non comercializadas 

ou pouco estendidas (segunda gama) 
 Estudos de viabilidade técnica para o deseño e posta en marcha de novos 

produtos transformados.  
 Envasados ao baleiro ou en atmosfera modificada  

 

 

Potenciais beneficiarios 

 
 Confrarías 
 Empresas de transformación e alimentarias 
 Empresas de restauración 
 Armadores 
 Profesionais do Mar 
 Escolas e caterings locais. 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº de novos semipreparados 
 Nº de novos semicociñados 
 Nº de novas empresas creadas 
 Porcentaxe de aumento das ventas de produtos pesqueiros 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto 
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

1.2.1.3. Accións de mellora, fortalecemento e/ou innovación nas industrias 
relacionadas co tratamento e procesado de plantas mariñas 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 1. Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal 

Obxectivo específico: mantemento da actividade vinculada co mar e extracción de 
insumos das actividades marítimas (moi especialmente da Pesca Artesanal) para 
outras actividades produtivas 

Liña estratéxica 1.2.1..: Xeración de novos produtos da pesca e os seus procesados 

Descrición sucinta do contido da medida 

Nos últimos anos o coñecemento sobre os pastos mariños e as algas mariñas, e as 
súas propiedades experimentou un crecemento moi importante. Neste sentido, o uso 
alimentario das plantas mariñas está moi estendido actualmente entre os 
establecementos gourmet, sen prexuízo de que haxa un gran campo para a 
investigación e o desenvolvemento (I+D) neste eido, así como un percorrido cara o 
consumo do gran público.  

Así, as algas tamén son utilizadas nos establecementos de talasoterapia, nos que 
realizan diversos tratamentos para a osteomielite, inflamacións articulares ou procesos 
reumáticos. Tamén son utilizadas con fins cosméticos e medicinais.  

Por outra banda, a costa galega ten unha capacidade de produción anual de materia 
viva elevadísima, considerándose un dos medios mariños mais ricos do mundo.  

En resumo, as algas poden constituír unha importante forma de diversificación pola 
abundancia do recurso así como polos variados destinos de comercialización, que 
abranguen dende os alimentos de consumo directo, suplementos nutricionais, 
cosméticos, laboratorios de investigación, etc... 

  En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Mellora de industrias de tratamento e procesado de plantas mariñas: secado, 
preparación, etc... 

 Fortalecemento dos procesos de exportación e internacionalización nas 
industrias de plantas mariñas 

 Mellora dos procesos extractivos 
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 Estudos de I+D+i relativos á viabilidade técnica de novos usos das plantas 
mariñas e os seus procesos de tratamento e procesado.  

 Desenvolvemento e implantación de selos de calidade propios sobre plantas 
mariñas 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Empresas de transformación e alimentarias 
 Empresas de I+D+i 
 Armadores 
 Profesionais do Mar 

 

Resultados previstos (indicadores)

 

 Nº de empregos creados 
 Nº de novas empresas creadas 
 Nº de novos procesos implantados 
 Porcentaxe de aumento da cantidade de recurso extraído 
 Porcentaxe de aumento das exportacións 
 Porcentaxe de aumento do consumo interno 

 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.1.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais conxuntos do xeodestino Costa 
da Morte. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar:  

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial). Compatibilizando o seu aproveitamento 
para a diversificación en novas actividades produtivas 

Liña estratéxica 2.1.1: Recuperación de elementos patrimoniais e medioambientais do 
Mar 

Descrición sucinta do contido da medida 
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Esta medida contribúe á consecución dos obxectivos da PI 1 (Prioridad 1: Fomentar 
una pesca sostenible, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y 
basada en el conocimiento Fomento de la competitividad y la 
viabilidad de las empresas pesqueras, incluyendo la flota costera artesanal, y mejora 
de la seguridad y las condiciones de trabajo),  xa que a valorización e recuperación de 
elementos patrimoniais constitúe un elemento básico para apoiar a diversificación 
mediante o turismo. 

Potenciais beneficiarios 

 Concellos 
 Confrarías. 
 Profesionais do Mar 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Concellos 
 Asociacións relacionadas co Sector do Mar. 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de edificios rehabilitados /postos en valor. 
 Nº de roteiros recuperados. 
 Nº de actividades culturais relacionadas coa cultura mariñeira postas en 

marcha. 
 % do incremento de consultas sobre patrimonio mariñeiro en oficinas de 

turismo 
 % de incremento do nº de visitantes 
 Impactos nos medios de comunicación. 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.1.1.2.Actuacións para a concienciación e a educación ambiental sobre os 
valores ambientais do territorio costeiro e do Mar. 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar:  

 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial). Compatibilizando o seu aproveitamento 
para a diversificación en novas actividades produtivas 

 

Liña estratéxica 2.1.1: Recuperación de elementos patrimoniais e medioambientais do 
Mar 

Descrición sucinta do contido da medida 
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Promoveranse especialmente actividades participativas orientadas a públicos 
minoritarios ou especialmente sensibles aos efectos destas actividades de 
concienciación (infancia e mocidade). 

 

Esta medida está en liña co establecido co apdo 5 do PO FEMP respecto ao papel 
que debe desenvolver o Desenvolvemento Territorial Integrado. Neste sentido o PO 

natural, como pode ser a conservación de espazos naturais, a recuperación do 
patrimonio marítimo, e a sensibil  

 

Potenciais beneficiarios 

 Concellos 
 Confrarías. 
 Profesionais do mar 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Asociacións relacionadas co Sector do Mar. 
 Empresas 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de accións de concienciación desenvolvidas. 
 Nº de accións de educación ambiental desenvolvidas. 
 Nº de axentes do sector da Pesca artesanal implicados nestas accións. 
 Nº de destinatarios finais. 
 Nº de impactos en prensa e medios de comunicación.  

 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto 
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.1.1.3. Accións para o mantemento do valor ambiental e natural do territorio 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar:  

 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial). Compatibilizando o seu aproveitamento 
para a diversificación en novas actividades produtivas 

 

Liña estratéxica 2.1.1: Recuperación de elementos patrimoniais e medioambientais do 
Mar 

 

Descrición sucinta do contido da medida 

Un medio ambiente natural coidado e posto en valor pode chegar a constituír o principal 
activo do territorio litoral da Costa da Morte, pero cómpre preservalo da presión urbana 
aínda con menos intensidade que outras zonas do litoral galego mais densamente 
poboadas. 

 

Nesta medida fomentaranse proxectos de intervención directa nos espazos naturais 
tales como a creación de accesos, sinalización, rexeneración ambiental, pequenos 
equipamentos (espazos de observación de aves por exemplo), etc...  Tamén poderían 
desenvolverse proxectos específicos de reforestación xa que nos últimos anos, a costa 
da morte ten sido unha das zonas mais castigadas polos incendios forestais de Galicia. 

 

Pero sobre todo, en en liña co establecido no PEZ 2007-2013, debe de servir para 
recuperar as praias como punto singular do medio natural costeiro e espazo 
privilexiado para compatibilizar usos turísticos e sociais coa conservación da natureza.  
No caso da Costa da Morte preténdese reforzar o carácter natural das mesmas e definir 
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unha estratexia de recuperación e conservación axeitada, mantendo os usos de ocio e 
turismo. 

 

Dentro desta media poderanse promover proxectos tanto de iniciativa pública como de 
iniciativa privada, nos que os recursos naturais que ofrece o litoral sirvan para o 
desenvolvemento de actividades de ocio e/ou turismo; ou ben proxectos que integren 
ao sector extractivo no mantemento do valor ambiental da costa e o mar, en 
colaboración con Universidades e grupos de investigación,  co fin de preservar o capital 
medioambiental e apoiar ao mesmo tempo actividades humanas que garantan a 
competitividade sostible do territorio. 

  

Esta medida é coherente coas prioridades establecidas polo PO FEMP en canto á 
necesidade de asegurar a diversificación das actividades do sector da Pesca 
Artesanal (contido no apdo. 4.2. relativo Plan de acción de desarrollo, 
competitividad y sostenibilidad de . 

Potenciais beneficiarios 

 Concellos 
 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Profesionais do mar 
 Concellos 
 Asociacións relacionadas co Sector do Mar. 
 Empresas 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de proxectos directos de recuperación ambiental 
 Nº de proxectos de reforestación 
 Nº de intervencións en praias 
 Nº de proxectos de cooperación entre traballadores e/ou organizacións do 

mar e grupos de investigación 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.1.1. Utilización das TIC como ferramenta de difusión e preparación da visita 
ao xeodestino Costa da Morte 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar:  

 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para 
a diversificación en novas actividades produtivas 

 

Liña estratéxica 2.2.1: Apoio conxunto ao xeodestino Costa da Morte, con especial 
énfase na súa consideración como destino accesible 

 

Descrición sucinta do contido da medida 

Os xeodestinos en Galicia son 14 espazos turísticos delimitados dun xeito natural pola 
súa historia e as súas singularidades. O xeodestino Costa da Morte abrangue os 
concellos de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Coristanco, 
Corcubión, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, 
Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas. Neste sentido, o ámbito territorial é superior ao do 
GALP polo que se tratará de realizar accións coordinadas e proxectos conxuntos cos 
outros grupos de acción local pesqueira que estean dentro do xeodestino.  

As tecnoloxías da información e comunicación, TIC, xa se converteron no principal 
aliado nas tarefas de difusión dos destinos e recursos turísticos, tanto na parte de 
promoción de destino como no eido de ferramentas para o turista que se encontra 
visitando unha zona. As TIC, debido ao tremendo avance principalmente dos 
dispositivos móbiles (teléfonos, tabletas, weareables,...) foron quen de liderar o cambio 
na forma de transmitir e comunicar os recursos e produtos turísticos a través de 
aplicativos informáticos, redes sociais, apps, ...que utilizan todo o potencial que teñen 
actualmente os dispositivos (gps, cámara de alta calidade, conexión a internet de banda 
larga,...) para chegar a un publico ilimitado e de forma permanente, abaratando dun 
xeito moi importante os custes tradicionais de promoción (edición de folletos, 
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publicidade en prensa escrita, valados,...). Neste sentido, se chega a acuñar o termo 
de ciberturismo.  

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Deseño e creación de apps para dispositivos móbiles de promoción do destino, 
recursos, produtos turísticos, .... do xeodestino.  

 Posta en marcha de perfís en redes sociais do xeodestino Costa da Morte para 
a difusión e promoción.  

 Mellora dos portais web de cara á implantación de sistemas de comercialización 
directa, centrais de compras, centrais de reservas... 

 Mellora das infraestruturas de comunicación por banda larga, que permitan un 
adecuado uso das TIC.  

 Construción de destinos turísticos intelixentes 

  

Esta medida é coherente coas prioridades establecidas polo PO FEMP en canto á 
necesidade de asegurar a diversificación das actividades do sector da Pesca 
Artesanal (contido no apdo. 4.2. j) relativo Plan de acción de desarrollo, 

. 

Potenciais beneficiarios 

 Concellos 
 Confrarías 
 Entidades do sector turístico e o xeodestino 
 Empresas TIC 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de apps creadas 
 Nº de perfís en redes sociais, webs, blogs,... 
 Nº de impactos acadados 
 Porcentaxe de aumento da cobertura de banda larga 
 Porcentaxe de aumento do número de turistas 
 Porcentaxe de aumento do grao de satisfacción do turista 

 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.1.2. Adaptación dos produtos e elementos da oferta do xeodestino para o 
turismo accesible 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar:  

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para 
a diversificación en novas actividades produtivas 

Liña estratéxica 2.2.1: Apoio conxunto ao xeodestino Costa da Morte, con especial 
énfase na súa consideración como destino accesible 

Descrición sucinta do contido da medida 

En España hai máis de 3,5 millóns de persoas con algunha discapacidade, máis de 38 
millóns de persoas en Europa e máis de 1.000 millóns a nivel mundial.  

A OMT está convencida de que a accesibilidade a todas as instalacións, produtos e 
servizos turísticos debería ser un compoñente esencial de calquera política de turismo 
responsable e sostible. Nesta liña a OMT editou un documento que leva por título 

extraer liñas de actuación interesantes neste eido.  

A accesibilidade universal ven definida como a condición que deben cumprir os 
contornos, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos ou instrumentos, 
ferramentas e dispositivos, para seren comprensibles, utilizables e practicables por 
todas as persoas en condicións de seguridade e comodidade e do xeito máis autónomo 
e natural posible. Este principio presupón a estratexia de deseño por todas as persoas 
e enténdese sen prexuízo dos axustes razoables que deban adoptarse. Neste sentido, 
o turismo accesible ven definido como o turismo para todos, de carácter universal, para 
todas as persoas independentemente da súa diversidade funcional, e que vai mais aló 
da eliminación de barreiras arquitectónicas. 
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Por outra banda compre salientar tamén que o perfil de turista con diversidade funcional 
situase nun nivel de consumo alto, polo que a rendibilidade deste tipo de turismo é moi 
superior.  

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Mellora da accesibilidade universal de produtos, infraestruturas e servizos 
turísticos: eliminación de barreiras físicas ou arquitectónicas, accesibilidade 
audiovisual, .... 

 Deseño e elaboración de Plans de accesibilidade turística 
 Audio-signo guías,  
 Tecnoloxía accesible 
 Sinalización adaptada 
 Deseño de produtos e servizos turísticos específicos para persoas con 

diversidade funcional. 
 TIC al servizo del turismo accesible universal intelixente 
 Desestacionalización do produto turístico 
 Creación de circuítos turísticos accesibles (recursos, transporte, aloxamento, 

recursos humanos) 
 Turismo activo accesible 

Normativa de aplicación: 

 Declaración de San Marino de Turismo Accesible 2014 
 Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con 

Discapacidade de 2006 
 Ley de Turismo de Galicia 
 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidade de Galicia 

Esta medida é coherente coas prioridades establecidas polo PO FEMP en canto á 
necesidade de asegurar a diversificación das actividades do sector da Pesca 
Artesanal (contido no apdo. 4.2. j) relativo Plan de acción de desarrollo, 
competitividad y sosten . 

Potenciais beneficiarios 

 Concellos 
 Entidades do sector turístico e o xeodestino 
 Empresas turísticas  
 Entidades especializadas en persoas con diversidade funcional 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº de empresas de accesibilidade creadas 
 Nº de servizos accesibles 
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 Nº de produtos accesibles 
 Nº de infraestruturas accesibles 
 Nº de plan de accesibilidade elaborados 
 Porcentaxe de aumento do número de turistas con diversidade funcional 
 Porcentaxe de aumento de establecementos universalmente accesibles 

 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.1.3. Apoio a proxectos de provisión e fornecemento de recursos á oferta do 
xeodestino Costa da Morte 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co Mar:  

 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para 
a diversificación en novas actividades produtivas 

 

Liña estratéxica 2.2.1: Apoio conxunto ao xeodestino Costa da Morte, con especial 
énfase na súa consideración como destino accesible 

 

Descrición sucinta do contido da medida 

O recurso turístico pódese definir como todo elemento natural, actividade humana 
(cultura) ou resultado da mesma susceptible de xerar un desprazamento por motivos, 
esencialmente, de ocio. 

O xeodestino da Costa da Morte ten unha serie de recursos turísticos, tanto naturais 
como culturais, patrimoniais,..que fan a esta zona un destino singular en Galicia. Polo 
tanto, a adecuada posta en valor destes recursos, mediante actuación directamente 
sobre eles, ou proxectos complementarios, así como sobre a súa correcta 
comercialización e difusión son esenciais para acadar unha adecuada diversificación 
do sector e como un elemento mais da sostenibilidade a longo prazo da zona costeira.  

Neste sentido, compre unha adecuada coordinación coa  Asociación Turística Costa da 
Morte ( CEMAT) como ente xestor do xeodestino.  

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Proxectos conxuntos en materia de recursos e oferta turística do xeodestino 
Costa da Morte. 

 Directrices e planificación do xeodestino 
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 Investimentos que contribúan a unha mellora dos recursos turísticos do 
xeodestino. 

 Promoción do recurso turístico, tanto en destinos de proximidade como en 
destinos internacionais: famtrips, presstrips, ... 

 

Esta medida é coherente coas prioridades establecidas polo PO FEMP en canto á 
necesidade de asegurar a diversificación das actividades do sector da Pesca 
Artesanal (contido no apdo. 4.2. j) relativo Plan de acción de desarrollo, 

. 

 

Potenciais beneficiarios 

 Concellos 
 Entidades do sector turístico e o xeodestino 
 Empresas de comunicación 
 Empresas turísticas 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de proxectos conxuntos 
 Nº de directrices, planes, ... 
 Nº de recursos turísticos aprovisionados 
 Porcentaxe de aumento dos recursos turísticos da zona 

 
 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.2.1. Creación e paquetización de produtos turísticos e actividades 
relacionadas co mar 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co mar 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para 
a diversificación en novas actividades produtivas.  

Liña estratéxica 2.2.2.: Mellora da competitividade económica e diversificación dos 
 

Descrición sucinta do contido da medida 

Unha problemática común ao sector turístico da zona da Costa da Morte (extensible a 
outras zonas do territorio galego) é falta de produto turístico, paquetizado e 
segmentado, para ofrecer ao turista. Neste sentido, compre distinguir claramente entre 
o que é un recurso turístico, a saber, todo elemento natural ou actividade humana que 
pode xerar un desprazamento por motivos de ocio, do produto turístico, que é o 
resultado de unir recursos turísticos con infraestruturas e  equipamentos e servizos.  

A través desta medida fomentarase fundamentalmente produto enfocado cara o 
turismo de proximidade, que é aquel turismo interno de Galicia ou de Comunidades 
Autónomas limítrofes que veñen á Costa da Morte fundamentalmente a realizar 
escapadas de fin de semana, tentando aumentar a media de días de pernocta. 
Ademais, o produto turístico e a paquetización debería promover a 
desestacionalización da actividade turística.  

Por outra banda, esta medida estará centrada no xeodestino 2 Costa da Morte, polo 
que se tratará de coordinar actuacións naqueles concellos que estando integrados 
neste xeodestino non estean no GALP Costa da Morte.  

  En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Deseño e creación de produtos turísticos novidosos e relacionados co mar e a 
pesca artesanal (camiño dos faros, ruta dos muíños, turismo mariñeiro e pesca 
turismo, turismo industrial en lonxas, oferta complementaria, turismo sostible ...) 

 Deseño e creación de paquetes turísticos que engloben diversos actores 
económicos (transporte, aloxamento, restauración e actividades, ...) e cunha 
clara vinculación co mar e a pesca artesanal. 
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 Estudos de viabilidade técnica sobre a creación de novos produtos turísticos 
 Aplicación das novas tecnoloxías á creación de produto turístico 
 Difusión, promoción e comercialización do produto turístico 

Normativa a ter en conta: 

 Ley 7/2011, de Turismo de Galicia 
 Plan de Dinamización Turística de Costa da Morte 

 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Empresas do sector turístico: establecementos de aloxamento, restauración, 

oferta complementaria 
 Empresas TIC 
 Armadores 
 Profesionais do mar 
 Entidades promotoras do destino  

 

Resultados previstos (indicadores) 

Nº de empregos creados
 Nº de novos produtos turísticos 
 Nº de novos paquetes turísticos 
 Nº de visitantes e turistas á Costa da Morte 
 Porcentaxe de aumento da estadía media 
 Porcentaxe de aumento da estadía en tempada baixa 

 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.2.2 Mellora da capacidade (cualitativa e cuantitativa) dos establecementos 
hostaleiros 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co mar 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para 
a diversificación en novas actividades produtivas.  

Liña estratéxica 2.2.2.: Mellora da competitividade económica e diversificación dos 
 

Descrición sucinta do contido da medida 

Actualmente a oferta de aloxamento e restauración no territorio do GALP Costa da 
Morte, podemos dicir que en moitos dos casos, non se adapta as demandas dun 
mercado cada vez máis exixente ou o servizo non é acorde cos produtos de excelente 
calidade da zona e o  extraordinario entorno e medio natural que dispoñemos.   

A Costa da Morte ten un potencial especial para crear unha oferta turística de calidade 
media e media alta, con establecementos e restaurantes que podan ser reclamos 
turísticos en si mesmos. Con dous aeroportos a menos dunha hora, temos a facilidade 
para ofertar paquetes turísticos e atraer estadías curtas pero de alto valor engadido. 

A través desta proponse crear establecementos de calidade media alta e mellorar a 
calidade da oferta turística  principal existente (aloxamento e restauración) apoiando 
tanto, a creación de  establecementos de calidade media alta, como incremento 
cualitativo e cuantitativo dos establecementos existentes, creando unha pequena oferta 
de gran calidade e polo tanto con capacidade atractora, pero sobre todo, incrementando 
o nivel xeral medio da oferta turística. Unha das principais dificultades destas empresas 
é o seu pequeno tamaño, o que dificulta o acceso ao financiamento, e tamén o acceso 
á formación e cualificación dos seus recursos humanos. 

Nesta medida vamos a considerar, por unha banda, os establecementos de 
aloxamento, e por outra os establecementos de restauración.  

 

En canto aos establecementos de aloxamento (hoteis, hostais, pensións, 
campamentos, albergues...) esta medida pretende por unha banda o aumento de 
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número de prazas dispoñibles, e por outra banda o aumento da calidade dos servizos 
prestados ao turista, procurando sempre a excelencia.  

Con respecto aos establecementos de restauración, esta medida pretende a mellora 
da capacidade cualitativa, polo que se procurará que os establecementos, que xa 
contan cun produto gastronómico de máxima categoría, poidan poñer en valor o mesmo 
de xeito que a actividade reporte un maior beneficio.  

 En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 

 Aumento de capacidade de prazas de aloxamento, así como de mellora das 
infraestruturas (aforro enerxético e eficiencia, mobiliario, ...) para conseguir un 
servizo de maior calidade (aumento de estrelas,...)  

 Asistencia na consecucións de certificados de calidade (Q calidade turística, 
SICTED, El MACT Modelo de Aproximación a la Calidad Turística) 

 Comercialización do produto e paquetes turísticos, fundamentalmente a través 
das TIC.  

 Creación de establecementos de calidade cun enfoque orientado ao mar e o 
aproveitamento dos recursos endóxenos das zonas costeiras. 

 

Normativa a ter en conta: 

 Ley 7/2011, de Turismo de Galicia 
 Plan de Dinamización Turística de Costa da Morte 

 

Potenciais beneficiarios 

 Empresas de hostalería e aloxamento 
 Empresas TIC 
 Entidades do sector turístico 
 Xóvenes empresarios e emprendedores  

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Porcentaxe de aumento das prazas de aloxamento 
 Nº de establecementos de aloxamento creado 
 Nº de establecementos de restauración creados. 
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 Nº de establecementos de aloxamento que melloraron a súa categoría 
 Nº de establecementos de restauración que melloraron a súa categoría 
 Porcentaxe de aumento de establecementos con algún distintivo de calidade ou 

certificación.  
 Porcentaxe de aumento do grado de satisfacción do turista. 
 Porcentaxe de aumento da ocupación e da media de pernoctas.  
 Porcentaxe de aumento dos beneficios do establecemento 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.2.3. Apoio e fomento da creación e mellora de Espazos Temáticos do Mar 
(centros cívicos, equipamentos,...) 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co mar 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para 
a diversificación en novas actividades produtivas.  

Liña estratéxica 2.2.2.: Mellora da competitividade económica e diversificación dos 
 

Descrición sucinta do contido da medida 

Constatouse na diagnose que a zona costeira do GALP Costa da Morte precisa unha 
maior de dotación de espazos que sirvan de lugar común para fixar a cultura e 
tradicións mariñeiras e das xentes vinculadas ao mar da zona.  

 

Neste sentido, esta medida contempla a mellora daquelas infraestruturas deterioradas 
que poidan servir para establecer espazos temáticos do mar, como centros cívicos, 
sociais, culturais, ... así como a creación de novos equipamentos cando sexa preciso.  

Tamén é importante valorar ao abeiro desta liña, a utilización de infraestruturas ociosas 
para a mesma finalidade.  

Esta medida contempla a creación de espazos temáticos do mar en senso amplo.  
Terán cabida nesta medida, aqueles proxectos que dende unha estratexia global, 
poñan en valor os recursos vinculados co mar e o espazo costeiro, a través de accións 
como a utilización das novas tecnoloxías da información, creación de redes turística, 
comunicación e formación. 

 En consecuencia, estes espazos temáticos deberán estar dirixidos cara a captación de 
turismo, proporcionando servizos de ocio e culturais vinculados á cultura mariñeira e 
do mar.  

 En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Mellora, recuperación e posta en valor de espazos temáticos do mar 
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 Creación de novos espazos temáticos do mar, vinculados coa cultura e 
tradicións mariñeiras como foco de captación de turistas.  

 Posta en valor e rehabilitación de elementos patrimoniais ociosos para a 
creación de espazos de ocio e culturais relacionados coa cultura e tradición 
mariñeira.  

 Construción o rehabilitación de infraestruturas básicas que dean soporte á 
oferta turística complementaria vinculados coa cultura marítima (portos, 
pantaláns,...) 

 Plans de dinamización turística das vilas mariñeiras a través da posta en valor 
dos recursos vinculados á pesca e o mar. 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Concellos 
 Empresas turísticas 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº de infraestruturas melloradas 
 Nº de novas infraestruturas temáticas 
 Nº de elementos patrimoniais restaurados 
 Porcentaxe de aumento de visitas turísticas 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Costa da Morte  

 

206 

DENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.2.4.Campañas de promoción de produtos da Pesca Costeira Artesanal  

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co mar 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para 
a diversificación en novas actividades produtivas.  

Liña estratéxica 2.2.2.: Mellora da competitividade económica e diversificación dos 
 

Descrición sucinta do contido da medida 

 

A pesca costeira artesanal constitúe un dos maiores activos gastronómicos da Costa 
da Morte, principalmente derivado da súa frescura (pescado do día) e das artes 
tradicionais extractivas, que aportan un valor medioambiental moi elevado, co que 
compre se familiarice o consumidor.  

 

Neste sentido, compre por en valor á pesca costeira artesanal, salientando os seus 
beneficios de calidade, de sostenibilidade do recurso, de frescura e sabor, de produto 
saudable e natural,... Esta posta en valor redundará posteriormente nunha mellora da 
comercialización da pesca artesanal, tanto en cantidade como en prezo.  

 

Para a posta en valor destes produtos compre a realización de campañas de promoción 
e sensibilización en espazos de restauración, comedores escolares, empresas de 
catering, ... Estas campañas deberán ser atractivas e dinámicas, explicando claramente 
os beneficios do consumo deste tipo de produtos de pesca artesanal, así como as 
posibilidades da súa preparación, ... 

 

  En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Campañas de promoción en espazos de restauración, comedores escolares, 
empresas de catering  
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 Show cooking de cociñeiros de recoñecido prestixio en espazos temáticos 
relacionados coa cultura mariñeira 

 Campañas de sensibilización en centros educativos sobre o consumo 
responsable dos produtos da pesca artesanal e sobre os seus beneficios 
(saudable, sabor, frescura,...) 

 Realización de viaxes de familiarización de compradores ou futuros 
compradores de produtos da pesca costeira artesanal.  

 Accións de sensibilización e promoción do oficio dos mariñeiros da pesca 
costeira artesanal, onde se explique o seu traballo, as artes de pesca, as 
vantaxes dos produtos da pesca costeira artesanal, implicando á xente do mar.  

 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías  
 Empresas de comunicación 
 Centros educativos, institucións públicas 
 Establecementos de hostalaría 
 Armadores 
 Profesionais do mar 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº de campañas de promoción 
 Nº de eventos show cooking 
 Nº de campañas de sensibilización 
 Nº de viaxes de familiarización 
 Porcentaxe de aumento do valor de de pesca artesanal 
 Porcentaxe de aumento das exportacións de pesca artesanal 
 Porcentaxe de aumento do consumo interno de pesca artesanal 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto 
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.2.5.Accións orientadas á visibilización da Cultura Mariñeira 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co mar 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento 
para a diversificación en novas actividades produtivas.  

Liña estratéxica 2.2.2..: Mellora da competitividade económica e diversificación dos 
 

Descrición sucinta do contido da medida 

 

A Cultura mariñeira pódese definir como unha parte do patrimonio inmaterial das 
zonas costeiras que abrangue múltiples aspectos, desde a lingua, ás tradicións orais, 
o coñecemento do oficio do mariñeiro transmitido de pais a fillos, o coñecemento dos 
oficios das persoas cunha estreita relación cos mariñeiros, como os das redeiras, 
palilleiras, encaixe de camariñas, ...a música, as embarcacións tradicionais, ás artes 
de pesca, os faros, ... 

 

Todo este patrimonio inmaterial na Costa da Morte ten un carácter diferencial moi 
importante, que aconsella a súa preservación co obxecto de evitar o seu 
esquecemento. Ademais, este patrimonio inmaterial constitúe un reclamo turístico de 
primeiro nivel, xa que as tendencias do turismo están a cambiar, no sentido que o 
turista procura visitar lugares orixinais, auténticos  e diferentes, onde poida 
experimentar a vivencia da súa cultura ancestral, que se conserva no tempo.  

 

Por último, a visibilización da Cultura mariñeira contribúe tamén a dignificar as 
profesións do mar, outorgándolles un valor engadido elevado, e servindo de exemplo 
para as futuras xeracións.  

 

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 
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 Xornadas, exposicións (permanente ou non), encontros e conferencias coa 
temática de Cultura mariñeira 

 Talleres de formación sobre temáticas de Cultura mariñeira 
 Recopilación, catalogación, inventariado e recuperación de elementos da 

Cultura mariñeira.  
 Deseño, realización e edición de audiovisuais para unha mellor comunicación 

da Cultura mariñeira.  
 Deseño, implantación e posta en marcha de redes sociais, webs, ... e calquera 

medio de comunicación social contemporáneo para dar a coñecer a cultura 
mariñeira.  

 Musealizacións.  
 Creación de redes de coñecemento da cultura mariñeira entre as distintas 

partes do territorio.  
 Realización de proxectos en torno á embarcacións tradicionais 
 Realización de proxectos en torno á industria da conserva 
 Realización de proxectos enogastronómicos unidos á cultura mariñeira 
 Accións de formación e sensibilización á estudantes 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Profesionais do mar 
 Persoas con coñecementos de cultura mariñeira 
 Empresas TIC  e de contidos culturais. 
 Empresas turísticas 

Resultados previstos (indicadores) 

 

 Nº de empregos creados 
 Nº de impactos xerados 
 Nº de actuacións de visibilización realizadas 
 Porcentaxe de aumento da poboación con coñecementos de aspectos da 

cultura mariñeira. 
 Nº de elementos de cultura mariñeira catalogados, divulgados,... 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

2.2.2.6. Accións orientadas ao fomento do emprego e da empregabilidade en 
actividades relacionadas coa diversificación do sector pesqueiro e do Mar.  

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 2. Competitividade sostible das actividades relacionadas co mar 

Obxectivo específico: reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais 
(tradicional, cultural, material e inmaterial), compatibilizando o seu aproveitamento para 
a diversificación en novas actividades produtivas.  

Liña estratéxica 2.2.2.: Mellora da competitividade económica e diversificación dos 
 

Descrición sucinta do contido da medida 

 

Dende o ano 2007 toda Europa sufriu unha crise económica moi profunda pouco 
comparable a outras crises anteriores. Neste contexto, Galicia, ao igual que o resto do 
España, experimentou un elevadísimo aumento de desemprego. Concretamente a 
provincia de A Coruña actualmente ten aproximadamente un 18% de taxa de 
desemprego.  

 

Neste sentido, é imprescindible ter unha medida específica de fomento do emprego, 
así como da empregabilidade, definida como a capacidade potencial de incorporarse e 
permanecer no mercado laboral.  

 

Esta medida vai orientada a fomento o emprego e as posibilidades de obtelo en 
traballos relacionados coas actividades complementarias (diversificación) do sector 

(incluída a protección do medio ambiente, xestión de residuos, o aforro de enerxía, as 
enerxías alternativas, etc.), servizos e traballos sociais "brancos" ( incluíndo 
puericultura e coidados aos maiores, traballando con escolas, coidados de saúde ...), 
produtos e servizos " intelixentes " ( incluíndo o uso das TIC, industrias creativas e 
culturais, de investigación e deseño ... ). 
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En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Formación de emprendedores e creación de empresas 
 Aceleradoras de empresas (Start up) 
 Incubadoras de empresas 
 Formación en competencias relacionadas coas actividades de diversificación 
 Empleabilidade 2.0 

 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías 
 Concellos 
 Empresas de formación 
 Profesionais do mar 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de empregos creados 
 Nº de novas empresas creadas 
 Nº de persoas formadas 
 Nº de novas capacitacións adquiridas 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

3.1.1.1. Capacitación: apoio a emprendedores do Mar e aceleración de empresas 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.3. Capacitación e Ampliación de competencias  

Obxectivo específico: Consecución de emprededores e consolidación de empresas 

Liña estratéxica 3.1.1 Capacitación: apoio a emprendedores do Mar e aceleración de 
empresas 

Descrición sucinta do contido da medida 

 

Un dos obxectivos básicos promovidos tanto polo PO FEMP en xeral, como polo 
apartado especificamente dedicado ás Estratexias de Desenvolvemento Local 
Participativo, é a necesidade de fomentar a diversificación das actividades relacionadas 
co Mar, promovendo a posta en marcha de iniciativas empresarias que permitan a 
diversificación da función produtiva das zonas costeiras. 

Doutra banda, o emprendemento pode constituír unha oportunidade estratéxica para 
es na súa incorporación ao mundo 

laboral, e que ven reflexado nas diferenzas no número de afiliados á seguridade social. 
Máis aínda, esta foi unha demanda manifestada polas mulleres que participaron nas 
sesións participativas de diagnóstico realizadas para a elaboración desta EDLP. 

De forma case unánime, os participantes nas mesas sectoriais dos sectores do Mar e 
Económico que integran o futuro GALP Costa da Morte puxeron de manifesto a 
necesidade de dispoñer de ferramentas de capacitación para a posta en marcha de 
proxectos empresariais que permitan diversificar a función produtiva deste territorio. 
Desta forma, fornécese ademais a dimensión social ou humana da política pesqueira, 
xa que se axuda a proporcionar opcións profesionais para aqueles que desexan 
permanecer no sector, pero tamén os interesados na diversificación ou en beneficiarse 
de novas oportunidades de emprego na economía azul.  

Por iso, baixo esta medida promoveranse accións de capacitación empresarial e 
dirixidas á adquisición de ferramentas para o emprendemento e a posta en marcha de 
iniciativas empresariais en sectores relacionados co Mar e a diversificación de accións 
contidas nesta EDLP, así como ferramentas para a aceleración de empresas. 

A aceleración de empresas ten como obxectivo mellorar a consolidación dos 
proxectos de empresas, aumentando a súa oportunidade de éxito e reducir a 
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incerteza. Canto máis curto período de tempo que pode superar o break event, menor 
a exposición ao risco e os recursos necesarios para consolidar o proxecto. 
O proceso de aceleración é aplicado nun conxunto coordinado de accións, tales 
como: 
- Explicacións e asesoramento, tanto de tipo estratéxico e operativo 
- Mentoring 
- Formación 
- Axuda en atraer financiamento 
- As accións da rede e networking 
- Prestación de servizos directos, como vivenda, comunicacións ... 

Estas accións para a capacitación empresarial, de natureza netamente non produtiva, 
son  coherentes coa PI 1.f) do PO FEMP, orientada ao Desenvolvemento da formación 
profesional, novas competencias e aprendizaxe permanente, co obxectivo de reforzar 
a formación e actualización de competencias dos traballadores relacionados co sector 
do Mar, para facilitar, entre outras cousas, actividades de integración complementarias 
á pesca de captura. 

  

Potenciais beneficiarios/promotores 

 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Concellos 
 Asociacións sen ánimo de lucro 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de accións de capacitación para o emprendemento realizados 
 Nº de accións para a aceleración de empresas desenvolvidos. 
 Nº de beneficiarios/asistentes as accións ou eventos. 
 Nº de proxectos madurados e postos en marcha tras as accións de capacitación 

e /ou aceleración 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

3.2.1.1.Medidas para adquisición de coñecementos para exercer como guías  

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 3. Capacitación e ampliación de competencias  

Obxectivo específico: Adquisición de capacidades e competencias polos 
emprendedores do territorio que fagan posible a correcta presentación de proxectos 
(análise de viabilidade económica, técnica,...) 

Liña estratéxica 3.2.1: Mellora da formación e competencias dos profesionais do mar 
para a realización de actividades conexas  

Descrición sucinta do contido da medida 

 

A diversificación das actividades pesqueiras, entendida como a procura de actividades 
complementarias da xente que traballa do mar, ten un eixo predominante que é o sector 
turístico. Neste sentido, as persoas que traballan nalgunha das actividades pesqueiras, 
marisqueiras ou conexas, atesouran un coñecemento que permite ofrecer un produto 
turístico auténtico, experiencial e transmisión de tradicións e da cultura mariñeira que 
compre por en valor e profesionalizar.  

 

Afondando neste aspecto, considerase a actividade de guía como un aspecto 
interesante a desenvolver polos profesionais do mar, e que xa tivo certo percorrido no 
período de programación anterior. A estes efectos, compre ter presente os 
requirimentos e as limitacións desta actividade para non incidir en feitos de intrusismo 
profesional con respecto aos guías turísticos.  

 

A normativa turística neste aspecto está comprendida, basicamente, polo Decreto 
73/2015, que regula a profesión de guía de turismo de Galicia (en desenvolvemento da 
Lei 7/2011, do turismo de Galicia), que teñen, como profesionais habilitados,  a 
exclusividade para o acompañamento e información en materia cultural, artística, 
histórica e xeográfica aos/ás usuarios/as turísticos/as nas súas visitas a museos e 
demais bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia. Neste sentido, esta 
medida vai orientada ao exercicio polos profesionais do mar de guías no 
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desenvolvemento cotián da súa profesión ou de aspectos da cultura mariñeira sempre 
que non interfiran co ámbito dos guías profesionais de turismo.  

 

Esta medida se integra na prioridade 1 do Programa Operativo: fomentar unha pesca 
sostible, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no 
coñecemento.   

 

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 Formación básica en competencias de atención ao público 
 Formación básica en competencias lingüísticas para atender a turistas foráneos 
 Formación básica en seguridade co obxecto de plantexar visitas a 

zonas/establecementos nos que existen plans de prevención de riscos laborais 
(ex. Lonxa, etc...) 
 

 

Potenciais beneficiarios 

 Mariñeiros/as e mariscadores/as 
 Profesionais do mar 
 Confrarías 
 Concellos 
 Empresas de formación 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de persoas formadas 
 Nº de visitas realizadas 
 Porcentaxe de aumento do grao de satisfacción dos turistas 
 Porcentaxe de aumento da realización de visitas guiadas por profesionais do 

sector pesqueiro 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
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 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  

IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

3.2.1.2.Formación e cualificación permanente dos traballadores do sector 
pesqueiro e actividades auxiliares  

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 3. Capacitación e ampliación de competencias  

Obxectivo específico: Adquisición de capacidades e competencias polos 
emprendedores do territorio que fagan posible a correcta presentación de proxectos 
(análise de viabilidade económica, técnica,...) 

Liña estratéxica 3.2.1: Mellora da formación e competencias dos profesionais do mar 
para a realización de actividades conexas  

Descrición sucinta do contido da medida 

 

Baixo esta medida, ponse de manifesto a necesidade dunha formación continúa dos 
traballadores/as do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, tanto en actividades 
propias como en actividades auxiliares.  

 

A competitividade do sector pesqueiro ten unha variable moi importante na formación 
e cualificación, que deben ser permanentes, de cara ao mantemento da nosa 
competitividade fronte a outros territorios.  

 

Por outra banda, para acadar unha adecuada diversificación do sector pesqueiro, 
compre con carácter previo, a adquisición dunha serie de competencias que poidan 
aumentar a implicación dos actores responsables de levar a cabo tal diversificación. 
Neste sentido, se necesita que aumenten a confianza nas súas posibilidades, e polo 
tanto, unha ferramenta eficaz é sen dúbida a formación continua.  

 

Ademais, existen colectivos que desenvolven diversos oficios tradicionais, 
intrinsecamente vinculados coa cultura mariñeira, que carecen do coñecemento 
necesario para poder obter un rendemento económico xusto da súa actividade, como 
poden ser palilleiras, redeiras, encaixe de Camariñas, ... 
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En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 

 

 Programas de formación sobre a normativa e os plans que afectan ao propio 
sector 

 Programas de formación en materia de prevención de riscos laborais, xestión 
de instalacións e servizos portuarios, ... 

 Programas de formación en novas tecnoloxías, redes sociais, e-commerce, ... 
 Programas de formación en materias como turismo, comercialización, 

sustentabilidade, linguas, ... 

Potenciais beneficiarios 

 Mariñeiros/as e mariscadores/as 
 Profesionais do mar 
 Confrarías 
 Concellos 
 Empresas de formación 

Resultados previstos (indicadores) 

 

 Nº de persoas formadas 
 Nº de actividades de formación implantadas 
 Porcentaxe de aumento de proxectos emprendidos polo sector 
 Porcentaxe de aumento das actividades auxiliares levadas a cabo por persoas 

do sector pesca-mar 

 

Rango de intensidade da axuda 
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

3.2.1.3.Formación para a adquisición de competencias vencelladas a unha mellor 
xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 3. Capacitación e ampliación de competencias  

Obxectivo específico: Adquisición de capacidades e competencias polos 
emprendedores do territorio que fagan posible a correcta presentación de proxectos 
(análise de viabilidade económica, técnica,...) 

Liña estratéxica 3.2.1: Mellora da formación e competencias dos profesionais do mar 
para a realización de actividades conexas  

Descrición sucinta do contido da medida 

 

A conservación do medio ambiente mariño é clave de cara a sostenibilidade a medio e 
longo prazo dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas. Aspectos como a sobre 
explotación do recurso, o non respecto das tallas mínimas das especies e das épocas 
de veda, a pesca non selectiva, a contaminación e o cambio climático, entre outros 
moitas, están a ameazar a fonte de riqueza que constitúe o mar para o 
desenvolvemento local das zonas de pesca.  

 

Neste sentido, faise imprescindible unha adecuada formación que permita coñecer e 
sensibilizar a poboación en xeral, e aos profesionais do sector en particular, sobre 
aspectos de xestión dos recursos do mar e a súa conservación co fin da sostenibilidade 
para as xeracións futuras.  

 

A  pesca e o consumo responsable son aspectos fundamentais sobre os que a 
poboación en xeral, e os profesionais, teñen que estar sensibilizados, interiorizando os 
problemas a que poden dar lugar a sobre explotación, a pesca non selectiva 
(descartes), a contaminación ambiental,... 

 

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 
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 Programas de formación sobre sistemas de xestión dos recursos mariños 
 Programas de formación sobre a conservación do medio mariño 
 Programas de formación en centros educativos sobre a importancia da pesca 

responsable e da sostenibilidade a medio e longo prazo 
 Programas de formación sobre o consumo responsable de pescados e mariscos 
 Programas de formación sobre certificacións ambientais 
 Programas de formación sobre eficiencia enerxética e renovables 
 Programas de formación especialmente dirixidos a colectivos de xoves e 

escolares 
 Programas de formación sobre os descartes, a estabilidade relativa,... 
 Programas de formación sobre aspectos de I+D+i que contribúan a 

sostenibilidade 
 
 

Potenciais beneficiarios 

 Mariñeiros/as e mariscadores/as 
 Profesionais do mar 
 Confrarías 
 Concellos 
 Empresas de formación 
 Centros educativos 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de persoas formadas 
 Nº de actividades de formación implantadas 
 Porcentaxe de aumento da cantidade de recursos mariños dispoñibles 

 

Rango de intensidade da axuda 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto 
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

3.2.1.4.Medidas de conciliación da vida familiar e laboral que faciliten a 
incorporación da muller ás actividades pesqueiras relacionadas co mar en 
igualdade de condicións 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E. 3. Capacitación e ampliación de competencias  

Obxectivo específico: Adquisición de capacidades e competencias polos 
emprendedores do territorio que fagan posible a correcta presentación de proxectos 
(análise de viabilidade económica, técnica,...) 

Liña estratéxica 3.2.1.: Mellora da formación e competencias dos profesionais do mar 
para a realización de actividades conexas  

Descrición sucinta do contido da medida 

 

A conciliación da vida familiar e laboral segue a ser unha materia pendente na maior 
parte dos sectores laborais. No eido específico das actividades pesqueiras, 
marisqueiras,... a conciliación resulta aínda mais complicado ao ser un sector altamente 
masculinizado.  

 

Nesta liña, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA), 
publicou este ano o Plan para a Igualdade de Xénero no Sector Pesqueiro e Acuícola 
(2015-2020), dentro do que establecen 4 eixes prioritarios sobre os que se poderían 
desenvolver actuacións relacionadas coa conciliación.  

 

No ano 2014, o emprego feminino nos sectores e subsectores que utilizan produtos do 
mar como materia prima representou o 36% del total, segundo o estudo "Análise da 
participación da muller na actividade pesqueira e acuícola", realizado pola Fundación 
CETMAR.  Neste sentido trátase de promover a corresponsabilidade e o cambio nos 
usos do tempo.  

 

En consecuencia, ao abeiro desta medida terían cabida, entre outros, os seguintes 
proxectos: 
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 Talleres e xornadas sobre a igualdade de xénero, conciliación da vida familiar e 
laboral 

 Accións de cara o deseño, implantación e posta en marcha de Plans de 
Igualdade 

 Accións de fomento, formación e funcionamento de entidades asociativas 
femininas para a defensa da conciliación. 

 Accións de cara racionalización de horarios, habilitacións de embarcacións para 
o enrole de mulleres 

 Accións de empoderamento e participación social das mulleres 
 

Potenciais beneficiarios 

 Mariñeiras e mariscadoras 
 Profesionais do mar 
 Confrarías e agrupacións 
 Concellos 
 Empresas especializadas 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de talles e xornadas 
 Nº de plans de igualdade implantados 
 Nº de asociacións de mulleres profesionais creadas 
 Nº de medidas adoptadas de cara á implantación dunha efectiva conciliación da 

vida familiar e laboral.  
 Porcentaxe de aumento de mulleres incorporadas ás actividades 

pesqueiras/marisqueiras,... 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

3.2.2.1. Introdución de contidos transversais sobre os produtos da Costa da 
Morte en módulos profesionais 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.3. Capacitación e Ampliación de competencias  

Obxectivo específico: Adquisición de capacidades esenciais para a diversificación do 
sector do mar 

Liña estratéxica 3.2.2. Capacitación e difusión. 

Descrición sucinta do contido da medida 

 

As acción a financiar por esta medida poden incluír, entre outras,  visitas de 
profesores, alumnos, provedores e locais de hostalería onde se realicen prácticas ás 
instalación onde se realiza a veda e/ou tratamento das capturas: lonxas 

- lonxas e  subastas de pescado  
- empresas de pescado e marisco. 
- restaurantes. 

Este proxecto que fomenta a creación de vínculos cos principais actores da 
comunidade pesqueira, e permite que a propia comunidade pesqueira e marisqueira 
difunda  coñecemento e sensibilice a futuros axentes da hostalería con cuestións 
tales como: 
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- ¿Qué especies de pescado e marisco son propias da Costa da Morte, e cales 
son as súas propiedades? 

- ¿Cómo está estruturado o sector e a actividade extractiva na Costa da Morte? 
- ¿Cómo pode garantirse a sostenibilidade da actividade extractiva coa 

colaboración do sector hostaleiro? 
- ¿Cómo pode colaborar o sector hostaleiro coa comunidade pesqueira local? 

Esta medida contribúe ao rol outorgado aos GALP e ás EDLP como impulsoras da  
visibilización do traballo realizado pola comunidade pesqueira,a tal e como se recolle 
no apdo. 5 do PO FEMP. 

Potenciais beneficiarios 

 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Profesionais do mar 
 Centros de Formación Profesional 
 Escolas de restauración 

 
 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de charlas impartidas 
 Nº de grupos conxunto de traballo creados. 
 Nº de traballadores do mar implicados nas accións 
 Nº de alumnos que asisten ás charlas ou actividades de difusión. 

 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto  
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IDENTIFICACIÓN DA MEDIDA 

3.2.2.2 Divulgación das propiedades positivas do consumo de peixe en zonas 
costeiras como en zonas de interior 

Dependencia xerárquica dos obxectivos 

O.E.3. Capacitación e Ampliación de competencias  

Obxectivo específico: Adquisición de capacidades esenciais para a diversificación do 
sector do mar. 

Liña estratéxica 3.2.2 Capacitación e difusión 

Descrición sucinta do contido da medida 
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Potenciais beneficiarios/promotores 

 Confrarías. 
 Asociacións de mariscadoras. 
 Profesionais do mar 
 Asociacións sen ánimo de lucro 
 Pymes 

 

Resultados previstos (indicadores) 

 Nº de accións de difusión realizadas 
 Nº de campañas en medios realizadas. 
 Nº de destinatarios finais das campañas de difusión 

Rango de intensidade da axuda 

 

A intensidade da axuda poderá chegar: 

 Para proxectos produtivos: 80 % do custe do proxecto 
 Para proxectos non produtivos: 100 % do custe do proxecto 
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5.7 Carácter integrado e multisectorial da estratexia 
 

A EDLP do candidato a GALP Costa da Morte é de carácter integrado, xa que reúne na mesma 

cadea de valor ao sector extractivo (pesca e marisqueo) coa produción, transformación e 

comercialización; ademais de conectar as funcións económicas do sector extractivo e os insumos 

e recursos do Sector do Mar co resto das actividades económicas relacionadas co Mar, no seguinte 

sentido: 

 O obxectivo estratéxico 1 (Fomento e Diversificación produtiva da Pesca Artesanal) 

subdivídese en liñas estratéxicas orientadas a mellorar os procesos de transformación e 

valor de comercialización dos recursos extractivos da pesca. O carácter integrador da 

EDLP é, neste caso, de natureza económico-produtiva (afecta a relación entre pescadores, 

organizacións pesqueiras, organizacións de produtores e comercializadores), pero tamén 

é de natureza institucional, xa que está chamada a transformar os mecanismos de 

gobernanza do sector pesqueiro, xa o éxito dos proxectos que se promocionen baixo as 

medidas das liñas 1.1 (Mantemento da actividade vinculada co mar) e 1.2 (extracción de 

insumos das actividades marítimas para outras actividades produtivas) dependerán da 

coordinación entre comunidades pesqueiras, asociacións de produtores, comercializadores 

nunha busca de acordos de suma positiva que, en definitiva, permitan obter más valor 

engadido (mais valor económico) dos produtos da pesca. 

  A mellora do valor engadido dos produtos da pesca converte ao produto pesqueiro nun 

insumo moito máis visible da cadea de valor do sector hostaleiro, en liña coa meta 

obxectivos específicos establecidos para o Obxectivo Estratéxico 2 (Competitividade 

Sostible das Actividades relacionadas co Mar):  compatibilizar o aproveitamento dos 

recursos do Mar para a diversificación en novas actividades produtivas. A dispoñibilidade 

de produtos mellorados na súa paquetización e/ou transformación, as campañas 

promocionais dos produtos da Pesca Artesanal, ou a posta no mercado dos produtos en 

melloran a imaxe da Costa da Morte como destino turístico. Mais aínda, poden axudar a 

promocionar o turismo gastronómico como unha das liñas de creación e paquetización de 

actividades, sen esquecer nunca de que este valor engadido estará ligado a unha imaxe 

de sostenibilidade e innovación, como se explicará en apartados posteriores. 

 A capacitación do sector é unha variable imprescindible para que os axentes económicos 
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vinculados ao Mar sexan quen de aprender a percibir a complementariedade entre as súas 

actividades. Neste sentido, o candidato a GALP Costa da Morte fomentará a integración de 

diferentes categorías de axentes (pescadores-produtores; pescadores-hosteleiros; 

pescadores ou produtores-grupos de Investigación) para que o seu traballo conxunto e 

horizontal para reunir talento, compartir obxectivos, e consensuar un camiño ou plan de 

acción na posta en marcha de novas actividades produtivas. 

 

Doutra banda, existen variables de integración transversal entre as liñas de acción da EDLP que 

redundan en favor do cumprimento dos seus obxectivos específicos. En concreto, a difusión e a 

promoción dos insumos e as actividades relacionadas con Mar percorren de forma transversal toda 

a EDLP a través da inclusión de medidas concretas para promocionar os produtos da Pesca 

Artesanal e os seus derivados, para visibilizar o valor ambiental e natural do territorio, para 

fomentar e promocionar o xeodestino Costa da Morte a través das TIC, para visibilizar a Cultura 

Mariñeira, ou para paquetizar os recursos ambientais, gastronómicos, pesqueiros e patrimoniais 

en produtos e actividades relacionados co Mar. A finalidade última da transversalidade da difusión 

e que os recursos do Sector do Mar se integren na cadea de valor doutras actividades, e tamén 

que a visibilidade desas actividades produtivas e dos recursos do Mar teñan un efecto multiplicador 

en calquera das actividades relacionadas co Mar que se inclúen nesta EDLP. 

 
En segundo lugar,a EDLP proposta polo candidato a GALP Costa da Morte ten un innegable 

carácter multisectorial. Partindo da identidade mariñeira da zona, e do peso específico da 

actividade extractiva, a EDLP apunta  a unha estratexia de diversificación da función 

produtiva do territorio que xira en torno a dous eixos: a innovación, e o efecto multiplicador 

dos recursos do Sector do Mar na función produtiva da Economía da Costa da Morte: 

1. A innovación é unha variable de diversificación e mellora que se aplica tanto á 

actividade extractiva en sí mesma, como á mellora da transformación e posta no 

mercado dos produtos da Pesca ou á aposta por actividades relacionadas coa 

Economía Azul e a sostenibilidade dos recursos do Mar, como se analizará en 

apartados posteriores. A innovación é un criterio multisectorial, aplicado á 

actividades extractivas e a transformación dos seus produtos na súa versión 

tecnolóxica, pero tamén é un criterio multisectorial aplicado aos modelos de negocio 
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relacionados coa actividade extractiva e á actividade hostaleira, como se pode 

deducir das liñas Mellora dos proxectos e procesos de  comercialización dos 

produtos da Pesca Artesanal (1.1.1), 1.2.1 (Xeneración de novos produtos da pesca 

e os seus procesados), e 2.2.1 (Apoio  conxunto ao xeodestino Costa da Morte, con 

especial énfase na súa consideración como destino accesible). 

2. A multisectorialidad da EDLP xira así mesmo en torno ao efecto multiplicador dos 

recursos do Sector do Mar na función produtiva da Economía da Costa da Morte: os 

(materiais e inmateriais) relacionados co Mar e os recursos ambientais da zona 

costeira se poñen a disposición  do sector da Hostalería (dados os resultados obtidos 

no período de programación 2007-2013), e tamén ao servizo das actividades 

relacionadas coa Economía Azul, fundamentalmente daquelas que poden dar un uso 

sustentable e de alto valor engadido aos descartes, como forma de contribuír á 

progresiva posta en marcha da obriga de desembarco de descartes prevista na 

lexislación e no Regulamento FEMP.  
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5.8 Carácter innovador da estratexia 

O carácter innovador da EDLP do candidato a GALP Costa da Morte ten unha dobre dimensión 

tecnolóxica e de negocio, e transversalmente nos modelos de gobernanza: 

 A EDLP contén liñas claramente orientadas á innovación nos modelos de negocio, moi 

especialmente aplicados aos modelos de comercialización dos produtos da pesca e os 

seus derivados (liña 1.1.1.), pero tamén mediante innovacións de negocio semi-disruptivas 

marcas de garantía ambiental, ecoetiquetas ou  melloras na trazabilidade do produto (liña 

1.1.3). As innovacións nos modelos de negocio tamén se aplicarán ás actividades 

hostaleiras e á xestión do Xeodestino mediante a aplicación das TIC ou o fomento da oferta 

para un turismo accesible (Liña 2.2.1). 

 Esta EDLP fai unha aposta clara por a innovación tecnolóxica aplicada ao Sector do Mar, 

ben mediante solucións incrementais, ou ben mediante innovacións semi-disruptivas. 

Entre as primeiras (incrementais) podemos citar as medidas que promocionan a mellora da 

eficiencia enerxética de buques, instalacións portuarias, edificios e equipamentos (medida 

1.1.3.4 e 1.1.3.5), e as medidas de fomento da innovación no tratamento e transformación 

dos produtos pesqueiros (medida 1.2.1.1). Pero tamén se inclúen liñas para o fomento da 

innovación tecnolóxica semi-disruptiva: existe unha aposta decidida polas actividades 

biotecnolóxicas vinculadas á Economía Azul no tratamento e utilización de descartes 

(medidas 1.1.2.1 e 1.1.3.2). 

 Por último, a implementación das medidas descritas require dunha necesaria cooperación 

horizontal entre os diferentes actores do sector extractivo e comercializador con sectores 

tan diversos como a industria biotecnolóxica, os grupos de Investigación de Universidades, 

os posibles business angels ou grupos de inversión, garantindo unha  maior participación 

dos actores da Pesca na toma de decisións e nos procesos de xestión dos recursos que 

xeneran e utilizan. O principal resultado desta innovación nos modelos de gobernanza 

debe ser a colaboración e xeración de sinerxías entre os distintos axentes galegos 

relacionados coa pesca e a acuicultura, facilitando a creación de Plataformas con 

información útil que faciliten a colaboración multidisciplinar entre o sector da Pesca e outros 

sectores produtivos.  
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5.9 Contribución da estratexia á creación de emprego 

 
 

Incidencia que se espera da estratexia sobre o emprego. Medidas para promover o 
aumento do emprego. Creación de novas oportunidades para mulleres e mocidade. 

 

A estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) elaborada polo grupo de acción local 

da Costa da Morte está especificamente deseñada baixo a prioridade da creación do emprego.  

Neste sentido, practicamente todas as medidas establecidas no plan de acción contemplan como 

 

Por outra banda, nos criterios de selección de operacións que se estableceron na presente EDLP 

toma un papel relevante o criterio de creación de emprego. Ademais compre sinalar que, este 

criterio de valoración, ten unha baremación superior se a creación de emprego é de mulleres ou 

xoves (ata 30 anos segundo a Lei 6/2012, de 19 de xuño, de Xuventude de Galicia).  

Ademais, a medida Medidas de conciliación da vida familiar e laboral que 

faciliten a incorporación da muller ás actividades pesqueiras e relacionadas co mar en igualdade 

está especificamente deseñada para as mulleres.  

En canto aos xoves, na EDLP se contemplan medidas dirixidas ao apoio aos emprendedores (liña 

de actuación 3.1 Capacitación: apoio a emprendedores do Mar e aceleración de empresas) así 

como accións de mellora da formación para a realización de actividades conexas ou 

complementarias ás actividades pesqueiras (liña de actuación 3.2). Ademais se establecen 

criterios de valoración específicos para os xoves, tanto na creación de emprego como na creación 

de empresas.  

En base a este deseño da EDLP o grupo de acción local Costa da Morte espera contribuír dun 

modo importante á creación de emprego na zona costeira.  
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5.10 Contribución da estratexia á promoción da igualdade entre homes e 
mulleres e á non discriminación 

 

A contribución da EDLP á promoción da igualdade entre homes e mulleres e á non discriminación 
articúlase en torno a catro eixos básicos: 

 Medidas de Responsabilidade do candidato a GALP Costa da Morte: 

Dentro das medidas  RSC  que o futuro GALP Costa da Morte pretende adoptar, e que xa foron 
presentadas á consideración da Consellería do Mar, atópanse medidas directamente relacionadas 
coa promoción da igualdade de xénero e á non discriminación, entre outras: 

A presidencia do GALP convocará as xuntanzas da Xunta Directiva en horario que sexa compatible 
coa conciliación da vida persoal e familiar das mulleres que formen parte da mesma.  

Cando a porcentaxe de mulleres na Xunta Directiva sexa inferior ao 50% tentarase chegar a un 
acordo para que as entidades que estean na Xunta Directiva nomeen mais mulleres como 
representantes co fin de acadar a dita porcentaxe.  

Procurarase o re-equilibrio da presenza feminina en sectores tradicionalmente masculinizados e 
vinculados ao mar, co obxecto de equilibrar a participación das mulleres neses sectores.  

A Xunta Directiva proporá, sempre que así o acorde, que sexan as mulleres da Xunta Directiva as 
que acudan aos actos en representación do GALP aos que sexan invitado este, ou cando menos 
que haxa unha representación equilibrada de mulleres en ditos actos. 

Prestarase un especial atención a aquelas mulleres con idades comprendidas entre os 25 e 45, 
polas cargas familiares con fillos novos, de xeito que poidan participar de xeito efectivo nas 
xuntanzas da Xunta Directiva.  

 

 Medidas específicas na EDLP (Medida 3.2.4): Medidas de conciliación da vida familiar e 
laboral que faciliten a incorporación da muller ás actividades pesqueiras relacionadas co 
mar en igualdade de condicións. Baixo esta medida se promoverán proxectos tales como: 

 Talleres e xornadas sobre a igualdade de xénero, conciliación da vida familiar e 
laboral 

 Accións de cara o deseño, implantación e posta en marcha de Plans de Igualdade 
 Accións de fomento, formación e funcionamento de entidades asociativas femininas 

para a defensa da conciliación. 
 Accións de cara racionalización de horarios, habilitacións de embarcacións para o 

enrole de mulleres 
 Accións de empoderamento e participación social das mulleres 

 

O obxectivo último destas medidas é promover a corresponsabilidade e o cambio nos usos 
do tempo, e garantir unha adecuada igualdade de oportunidades no acceso aos empregos 
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das actividades relacionadas co Mar, que aínda acusa elevadas porcentaxes de 
masculinización. 

 

 ultura mariñeira):  

Ao longo da elaboración do diagnóstico desta EDLP, púxose de manifesto que as mulleres de 
Costa da Morte son a principais depositarias da cultura inmaterial asociada á Cultura Mariñeira, en 
cuestión que van dende o coñecido Encaixe de Camariñas ata as tradicións orais e musicais 
asociadas ao Mar. Por iso, a EDLP contén entre as súas medidas a promoción de proxectos 
asociados á visibilización da Cultura Mariñeira, que presumimos serán promovidos 
fundamentalmente por mulleres. Máis aínda, promoverase especialmente a presenza de mulleres 
nas acción de capacitación e aceleración de empresas previstas n aliña 3.1. con fin de empoderar 
ás mulleres cara á posta en marcha das súas propias iniciativas empresarias relacionadas coa 
Cultura Mariñeira. 

 

 Criterios de selección de operacións. 

selección, e fixaran criterios de selección das operacións que eviten o conflito de intereses, de 
modo que polo menos o 50% dos votos nas decisións de selección proveñan de socios que non 
sexan autoridades públicas, e permitan efectuar a selección por procedemento escrito.  

 

Entre os criterios de selección de operación, e en caso de que se produza un empate, primaranse 
aqueles proxectos que están promovidos por mulleres, especialmente por mulleres que teñan 
especiais dificultades de inserción laboral (paradas de longa duración e mulleres maiores de 45 
anos). 

 

  

5.11 Contribución ao principio de desenvolvemento sostible 
 

A sostenibilidade dos recursos do Sector do Mar está na base da concepción desta EDLP, e 
mesmo da misión definida polos seus axentes nas sesións de participación desenvolvidas ao longo 
dos meses de outubro e novembro. 

O principio de desenvolvemento sostible (ou sustentable), Segundo a Comisión Mundial do Medio 
Ambiente e Desenvolvemento das Nacións Unidas, o desenvolvemento sustentable persegue 

xeracións futuras, 
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compatibilizar a xestión do curto prazo coa xestión do longo prazo do recursos ofrecidos polo sector 
do Mer. Nesta EDLP, o principio do desenvolvemento sostible articúlase en varias dimensións: 

1. O principio da sostenibilidade aplícase ao incremento do valor engadido dos produtos 
pesqueiros e marisqueiros, como unha fórmula de asegurar un maior valor económico do 
recurso pesqueiro para a propia comunidade pesqueira sen esquilmalo. 

2. Unha parte das innovacións de proceso van directamente dirixidas á protección dos 
recursos pesqueiros, en concreto, as medidas orientadas ao reforzo da vixilancia. 

3. A sostenibilidade tamén implica unha redución na utilización dos recursos enerxéticos 
necesarios para o desenvolvemento das actividades pesqueiras en buques e instalación 
portuarias. 

4. A sostenibilidade do recurso se maximiza a través de estratexias innovadoras de 
aproveitamento dos descartes como materia prima para novos subprodutos. 

5. Ademais, a sostenibilidade é o alicerce sobre o que se levantan a a maioría das activades 
de difusión, concienciación e educación ambiental destinadas ao mantemento ambiental 
do territorio e os recursos costeiros. 

 

 

5.12 Complementariedade, coordinación e cooperación con outros instru 
mentos ou intervencións na zona 

 
Indicar se existen sistemas de coordinación que garantan unha sinerxía con outros fondos, 
instrumentos ou políticas territoriais. Describiranse os sistemas que garanten a coherencia 
da estratexia coas intervencións doutros programas e liñas de axuda que se implanten no 
territorio, en particular con outros programas de desenvolvemento local de filosofía 
Leader. 

 

Na Costa da Morte existen dous Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR), que baixo a mesma 
metodoloxía que aplicamos no FEMP para os GALP, desenvolven actuacións no seu ámbito de 
actuación.  

Neste sentido, un GDR é unha asociación sen ánimo de lucro que se constitúe coa finalidade de 
ser o núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, 
sociais e económicos, tanto públicos como privados, interesados en promover o desenvolvemento 
do seu territorio de actuación. 

Concretamente, no ámbito territorial do Grupo de acción local do sector pesqueiro (GALP) Costa 
da Morte, coinciden os GDR 26 e 27.  
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Mapa dos GDR. Fonte: Agader 

 

 

O ámbito territorial de actuación do GDR Costa da Morte (26) son os termos municipais de 
Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo e Zas. Pola 
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súa banda, o GDR 27 Bergantiños está conformado polos termos municipais de Cabana de 
Bergantiños, Carballo, Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños y Ponteceso.  

Así se comparamos estes GDR co ámbito territorial do grupo de acción local Costa da Morte, 
podemos mostrar o seguinte mapa: 

 

 

 

 

 
Os GDR xestionan o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), cuxo 
período de programación coincide co do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), isto 
é 2014-2020. 
 
Os obxectivos do FEADER para este período son: 
 

 fomentar a competitividade da agricultura 
 garantir a xestión sostible dos recursos naturais e a acción polo  clima 
 acadar un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e 

comunidades rurais incluíndo a creación e conservación do emprego. 
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A coordinación do GALP Costa da Morte cos GDR 26 e 27 se instrumentará do seguinte 
xeito: 
 

 Un primeiro nivel, será de xuntanzas trimestrais entre os Presidentes/as e xerentes 
dos grupos, co fin de avaliar o grado de execución das estratexias e as posibles da 
modificacións da mesma a efectos de adaptarse a novas necesidades.  
 

 Un segundo nivel, estará composto por un grupo de traballo formado polos distintos 
técnicos do GALP e dos GDR, no que se analicen os diferentes proxectos 
presentados, antes da súa aprobación, a efectos de determinar a coherencia da 
axuda proposta entre os distintos fondos, as posibilidades de reconducir 
determinados proxectos a outros fondos ou a necesidade de por en común un 
proxecto conxunto financiado polos distintos grupos. Estas xuntanzas terán lugar 
unha vez finalizada a fase de presentación de proxectos e antes de proceder a súa 
aprobación.  

 
 Un terceiro nivel, estará formado por unha comunicación informal entre os distintos 

traballadores dos grupos, utilizando preferentemente as novas tecnoloxías de 
comunicación para aumentar a súa coordinación e coñecemento do territorio.  
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Neste apartado podemos destacar tamén  a existencia de ADLs e técnicos municipais, como 
elementos de apoio do GALP, e como un nexo de unión importante a hora de chegar e d de 
dar a coñecer, difundir e comunicar o funcionamento e actuacións levadas a cabo polo 
GALP. 

 

A asociación Afriprodel, de forte implantación no territorio,  formada por técnico municipais, xa 
supuxo no período 2007-2013 un instrumento importante de colaboración, tanto na xestión de 
proxectos, coma na difusión do GAC, así como axentes de enlace entre potenciais promotores e 
o propio GAC. Na nova programación de axudas manterase esta colaboración estreita con este 
colectivo, fundamental para chegar aos posibles promotores e informalos das novas liñas de 
actuación durante todo o período. 

 



 
 
 
Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Costa da Morte  

 

238 

Afriprodel ten como actividade principal o desenvolvemento local  a través dos concellos. Este 
colectivo asesora en temas de formación, emprendemento, emprego e dinamización, serven de 
nexo entre os potenciais promotores e o GALP, colaboran na difusión de aspectos relacionados 
cos GALP e fan chegar as novas e información relativa coas axudas, co programa e coas 
actividades que se desenvolven no GALP. 

 

Fondos comunitarios 

Por outra banda, o candidato a GALP Costa da Morte, a través do equipo técnico, manterá unha 
coordinación cos responsables dos seguintes fondos comunitarios: 

  Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 2014-2020 (Regulamento (UE) 
nº 1303/2013, do 17 de decembro) 
 
As actuacións que se cofinanciarán co PO FEDER Galicia 2014-2020 están relacionadas 
fundamentalmente co impulso das seguintes prioridades estratéxicas: a investigación e a 
innovación; as tecnoloxías da información e a comunicación; a competitividade das PEME; 
unha economía baixa en carbono; a adaptación ao cambio climático e a prevención de 
riscos; a protección ambiental e a promoción da eficiencia de recursos; a promoción da 
inclusión social e a loita contra a pobreza e a discriminación; e o investimento en educación 
e formación.  
 
No PO FEDER se destaca que Galicia participa, dentro do obxectivo de cooperación 
territorial europea, no Programa de cooperación transfronteiriza España-Portugal 
(POCTEP), nos programas transnacionais Espazo Suroeste Europeo (SUDOE) e Espazo 
Atlántico e PO interrexional. Neste sentido cabe resaltar que, no marco do POCTEP, se 
aprobou a primeira RIS3 transfronteiriza 
totalmente vertebrada coa de Galicia e a Rexión Norte de Portugal. Por outra parte, Galicia 
é unha das rexións que forman parte do ámbito da ITI Azul, desenvolvida para responder 
aos retos formulados pola Estratexia atlántica. Neste sentido, na selección das prioridades 
de investimento e dos obxectivos específicos formulados no programa operativo, 
analizouse a coherencia cos obxectivos formulados nos programas de cooperación 
territorial, tendo en conta, ademais, o importante papel que o Fondo Europeo Marítimo e 
de Pesca ten no ámbito da Estratexia Atlántica. 
 
Por outra banda, dentro das prioridades do Reto 1 destacar a 1.4 Modernización dos 
sectores primarios galegos (agricultura, pesca, gandaría e forestal) cara á mellora 
sustentable dos indicadores de eficiencia e rendemento das explotacións e a xeración de 
produtos e servizos innovadores [Modernización sectores primarios].  As accións 
dirixidas a mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola e do sector da pesca 
e a acuicultura do obxectivo temático 3 acaparan o 16,4% do PO.  
 
A sección 8 do PO FEDER regula a coordinación entre os fondos, o FEADER, o FEMP e 
outros instrumentos de financiamento da unión e nacionais, así como co BEI.  
 
Nesta sección xa se propoñen algunhas medidas para a correcta coordinación dos fondos, 
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como poden ser as seguintes: 
 

 1. Comité de Coordinación de Fondos EIE na Costa da Morte: Este comité debería 
estar formado por cada un dos representantes dos fondos na zona de actuación. Sen 
prexuízo da súa concreción posterior poderíase formarse un comité cos seguintes 
membros: 

 Representante do FEMP: o Presidente do GALP Costa da Morte 
 Representante do FEADER: os Presidentes dos GDR 26 e 27 
 Representantes do FSE e FEDER: os Alcaldes do concellos do GALP 

 2. Redes temáticas. Servirán para a coordinación das principais políticas financiadas 
nos programas operativos. Responden ao principio de coordinación, partenariado e 
gobernanza multinivel. En relación co FEDER, hai que mencionar o papel coordinador 
das seguintes redes: 

 Rede de políticas de I+D+i. 
 Rede de Iniciativas Urbanas: responsables dos concellos das políticas 

urbanas 
 Rede de Autoridades Ambientais: responsables dos concellos e da Xunta 

de Galicia 
 Rede de Políticas de Igualdade entre Mulleres e Homes: responsables de 

entidades do sector pesca, publico, social e económico do GALP.  

Por último sinalar que o propio PO FEDER establece que a coordinación co FEMP se centrará nos 
seguintes aspectos: 

 Obxectivos temáticos 3, 4 e 6, onde os dous fondos operan desde diferentes ámbitos de 
intervención. 
No marco do OT 3, o FEMP prevé investimentos relacionados coa competitividade e a 
viabilidade do sector da pesca costeira artesanal e a mellora das condicións de seguridade 
e o traballo, co apoio á asociación entre investigadores e pescadores, co fomento da 
acuicultura e de novas empresas acuícolas sustentables, e coa incentivación dos sectores 
da transformación e a comercialización. Mentres que o FEDER mostra a súa 
correspondencia e complementariedade neste OT, a través das actuacións previstas de 
apoio financeiro a persoas emprendedoras e a novas pemes e de incremento da presenza 
das pemes galegas nos mercados exteriores. 
 
 
Relacionado co OT 4, o FEMP contribuirá ao aumento da eficiencia enerxética e á 
mitigación do cambio climático a través de actuacións de investimentos a bordo e de 
substitución ou modernización de motores principais ou auxiliares, e de investimentos de 
reconversión a fontes de enerxía renovables no sector da acuicultura. Mentres que o 
FEDER mostra a súa correspondencia e complementariedade neste OT, a través do apoio 
a actuacións de fomento da biomasa térmica en pemes e de impulso do uso de enerxías 
renovables nas empresas e infraestruturas públicas, incluídos os edificios públicos, e nas 
vivendas, así como as de fomento da mobilidade urbana sustentable: transporte urbano 
limpo, transporte colectivo, conexión urbana-rural, melloras da rede viaria, transporte 
ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e desenvolvemento de sistemas de subministración de 
enerxías limpas. 
 
No marco do OT 6, o FEMP contribuirá á conservación e protección ambiental a través de 
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actuacións vinculadas principalmente coa redución do impacto da pesca no medio mariño, 
coa protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas acuáticos, e coa 
potenciación do uso dunha acuicultura eficiente no uso dos recursos. Mentres que o 
FEDER mostra a súa correspondencia e complementariedade neste OT, a través das 
actuacións previstas de prevención e redución de residuos, incluíndo a separación, 
recollida selectiva e reciclaxe de residuos domésticos e industriais; de investimentos en 
infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais e de mellora 
da calidade da auga, de actuacións de posta en valor dos recursos culturais e patrimoniais 
e de preservación do patrimonio material e inmaterial, e de investimentos de conservación 
da biodiversidade da rexión que garantan a mellora do estado dos hábitats e das especies. 
 
 

  Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020 

Este Programa Operativo aínda non foi aprobado pola Comisión Europea. Prevese a súa 
aprobación antes de decembro/2015. 

En calquera caso, os eixes prioritarios do FSE serán os seguintes: 

 Eixe 1: Promover a sostenibilidade e a calidade no emprego e favorecer a 
mobilidade laboral  

 Eixe 2: Promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de 
discriminación  

 Eixe 3: Investimento en educación, formación e mellora das competencias 
profesionais e o aprendizaxe permanente  

 Eixe 4: Mellora da capacidade institucional dos axentes e autoridades públicas e a 
eficiencia da Administración Pública  

 Eixe 5: Integración sostible no mercado de traballo das persoas xoves que non se 
atopan empregadas, nin participan en actividades de educación nin formación, en 
particular no contexto da Garantía Xuvenil. 

 Eixe: Innovación Social  
 Eixe: Cooperación Transnacional 

O GALP Costa da Morte prestará especial atención ao Eixo 3, por canto na presente EDLP prevese 
investimentos en capacitación e ampliación das competencias dentro do obxectivo 
estratéxico 3 da EDLP.  

En cuanto a las autoridades que xestionarán el programa FSE a continuación se mostra el cadro 
(elaborado por la UAFSE) resumen: 
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Outros instrumentos de la Unión Europea que inciden sobre el Obxectivo Temático 3 (FEMP) 

Se invita a las pemes a que fagan uso de los fondos de COSME y de Europa Creativa. 

Se invita a las pymes a que participen en el conjunto del programa Horizonte 2020 y en particular 
en su componente Liderazgo industrial: 

Las acciones de liderazgo en tecnolog-ías industriales y de capacitación (LEIT) se concentran en 
TIC, nanotecno-logías, nuevos materiales, biotecnología, fabricación avanzada y aeroespacial. 

El acceso a la financiación de riesgo fomenta la financiación privada y el capital riesgo. En el pilar 
«Acceso a la financiación de riesgo», Horizonte 2020 ayudará a las empresas y a otro tipo de 
organizaciones del ámbito de I+i a facilitarles el acceso a préstamos, garantías, contragarantías, 
capital, financiación intermedia tipo «mez-zanine» y productos híbridos. 

Innovación en las PYME es un elemento prospectivo de los Fondos EIE, que incluye el instrumento 
para las pymes, el apoyo a la iniciativa EUREKA/Eurostars que financia proyectos colaborativos 
transna-cionales de pymes dedicadas a la investigación intensiva, así como varias acciones que 
tienen como objetivo el desarrollo y la prestación de mejores servicios de apoyo a la innovación en 
las pymes. 

Con unos 3000 millones EUR de financiación para el periodo 2014-2020, el instrumento para las 
pymes ayuda a desarrollar ideas innovadoras y pioneras que estén listas para su comercialización 
en el mercado internacional. Las actividades que se acogen a financiación y las convocatorias de 
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propuestas se describen en el programa de trabajo de 2014-2015. 

Los instrumentos financieros de Horizonte 2020 se pueden combinar con los de COSME. Más 
información sobre las entidades financieras y los fondos que ofrecen financiación del riesgo 
avalada por la UE. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) des-
empeñan un papel destacado en la aplicación de cada uno de los mecanismos de los instrumentos 
financieros en colaboración con la Comisión y en su nombre. 

La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) se creó por la Comisión 
para gestionar varios programas de la UE, incluidos la mayoría de COSME, la red Enterprise 
Europe Network (EEN) y parte de Horizonte 2020 en concreto «Innovación en las PYME» y 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación». 

Europa Creativa: la comunicación de Europa 2020 de la Comisión destaca que la UE debe 
proporcionar condiciones marco más atractivas para la innovación y la creatividad. Los sectores 
cultural y creativo son por lo tanto una fuente de ideas innovadoras que se pueden transformar en 
productos y servicios y que, a su vez, pueden ayudar a generar crecimiento y empleo y hacer frente 
a los cambios sociales. Para ayudar a que dichos sectores alcancen todo su potencial económico, 
resulta necesario mejorar el acceso al crédito, según se explica en la comunicación. El mecanismo 
de garantía de préstamos para los sectores cultural y creativo, que se introducirá a partir de 2016, 
responde a dichas necesidades y, gracias a su efecto multipli-cador, generará hasta 750 millones 
EUR para los pequeños negocios activos de estos dos sectores. 

No existen excepciones respecto al princIpio de no acumulación en las normativas sobre Europa 
Creativa y COSME. Sin embargo, es posible combinar los instru-mentos financieros con 
subvenciones, bonificaciones de interés y subvenciones de comisiones de garantía.. 

 

Plan de acción para unha estratexia marítima na rexión atlántica 

Ademais destes fondos comunitarios, compre que o GALP Costa da Morte teña en conta a efectos 
de manter a coherencia cos demais intrumentos comunitarios, o Plan de acción para una 
estrategia marítima en la región atlántica que establece as seguintes prioridades: 

 Prioridade 1: fomentar o espírito empresarial e a innovación. Obxectivos: 
 Posta en común de coñecementos entre as institucións de ensinanza superior, as 

empresas e os centros de investigación. 
 Reforzo da competitividade e das capacidades de innovación na economía marítima 

de la rexión atlántica 
 Favorecer a adaptación e a diversificación das actividades económicas, 

promovendo o potencial da rexión atlántica. 
 Prioridade 2: protexer, garantir e desenvolver o potencial do medio mariño e costeiro do 

Atlántico. Obxectivos: 
 Mellorar a seguridade e a protección marítimas 
 Exploración e protección das augas mariñas e as zonas costeiras 
 Xestión sostible dos recursos mariños 
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 Aproveitamento do potencial do medio mariño e costeiro da rexión atlántica como 
fonte de enerxías renovables 

 Prioridade 3: mellorar a accesibilidade e a conectividade. Obxectivos: 
 Promover a cooperación entre os portos 

 Prioridade 4: crear un modelo sostible e socialmente integrador do desenvolvemento 
rexional. Obxectivos: 

 Promover un mellor coñecemento dos desafíos sociais na rexión atlántica 
 Preservar e promover o patrimonio cultural atlántico 

Es importante destacar que este Plan de Acción del Atlántico orientará á Comisión na execución 
dos fondos xestionados directamente, principalmente Horizonte 2020, LIFE +, COSME e os 
elementos xestionados directamente do Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.  

 

 

Estratexia De Especialización Intelixente De Galicia (Ris 3) 2014-2020 

Por último compre mencionar a ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE DE 
GALICIA (RIS 3) 2014-2020. Esta estratexia establece en relación ás comunidades pesqueiras os 
seguintes retos e prioridades: 

  RETO 1. Novo modelo de Xestión de recursos naturais e culturais baseado na 
innovación. Modernización dos sectores tradicionais galegos a través da introdución 
de innovacións que incidan no melloramento da eficiencia e rendemento no uso dos 
recursos endóxenos e a súa reorientación cara a usos alternativos con maior valor 
engadido en actividades enerxéticas; acuícolas; farmacolóxicas; cosméticas; 
alimentarias; e culturais.  

Neste sentido, o documento RIS3 destaca que a industria pesqueira, malia a súa 
contribución á economía e ao emprego, presenta un importante problema 
medioambiental, derivado dos residuos que produce, por ex. no tocante as 
conserveiras, o 40-50% da materia prima sería subproduto ou residuo sólido ou no 
caso das fariñeiras, o serían 5,4 m3/Tn de fariña, segundo os datos do Grupo de 
Enxeñería Ambiental e Bioprocesos da USC. Non obstante, ditos residuos poden 
ser fontes valiosas de compoñentes como proteínas, aceites, pigmentos, vitaminas, 
minerais ou encimas, tendo un uso potencial cara alimentos ou fármacos que 
valoricen o subproduto e minimicen o impacto ambiental que provocan.  

 P.1.1. Valorización-Mar 
Valorización dos subprodutos e residuos xerados polas cadeas de 
produción vencelladas ao mar mediante a súa utilización como 
compoñentes de produtos cosméticos; aditivos alimentarios; aplicacións 
farmacolóxicas; para conseguir unha diminución significativa nos residuos 
xerados e acadar un posicionamento nos mercados de produtos 
innovadores con alto valor engadido.  
 

 P.1.2. Acuicultura 
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Desenvolvemento do sector acuícola galego para converter á rexión en 
referente internacional na xeración de novos produtos e servizos de base 
tecnolóxica aplicados á acuicultura.  
 

 P.1.4. Modernización Sectores Primarios 
Modernización dos sectores primarios 
galegos (agricultura, pesca, gandería e 
forestal) cara á mellora sostible dos indicadores 
de eficiencia e rendibilidade 
das explotacións e á xeración de produtos 
e servizos innovadores. [Modernización 
Sectores Primarios] 

 
Con respecto aos actores cos que sería interesante ter relación para o desenvolvemento 
da presente estratexia, se amosa o cadro de Axentes relevantes do Reto 1 do documento 
da Ris3: 
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Neste sentido, os GALP poderían solicitar a súa inclusión no Consello Asesor da Ris3 en 
Galicia, que é o órgano consultivo, de coñecemento e orientación para o desenvolvemento 
da Estratexia RIS3 en Galicia, xa que conta un 20% da cota de participación para 
representantes da cidadanía (o outro 40% Universidade e centros tecnolóxicos, 20% 
empresas e 20% Administracións Públicas).  
 
 
 

Recapitulando, o GALP Costa da Morte, como entidade colaboradora da Consellería do Mar no 
xestión do FEMP, terá en conta os seguintes programas operativos de fondos que no período 
2014-2020 van a estar vixentes no territorio galego, a efectos de garantir sinerxías con estes 
fondos e políticas: 
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 PO FEDER Galicia 2014-2020 
 PO FSE Galicia 2014-2020 
 PO FEDER Crecemento Intelixente 2014-2020 
 PO FEDER Crecemento Sustentable 2014-2020 
 PO FEDER Iniciativa PEME 2014-2020 
 PO FSE Emprego Xuvenil 2014-2020 
 PO FSE Emprego, Formación e Educación 2014-2020 
 PO FSE Inclusión Social e a Economía Social 2014-2020 
 PO FSE Asistencia Técnica 2014-2020 
 PO do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 2014-2020 
 PO CTE Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 
 PO CTE Transnacional Espazo Atlántico 2014-2020 
 PO CTE Transnacional Espazo Sudoeste 2014-2020 
 PO CTE Interrexional 2014-2020 

 

 

PLAN ESTRATÉXICO 2015-2020 

Por outra banda, terase tamén en conta o PLAN ESTRATÉXICO 2015-2020 da Xunta de 
Galicia, como instrumento de política territorial a ter en conta. Este plan conta con 5 eixes de 
traballo, no que o eixe 3 está especialmente centrado nas políticas do sector mar.  

Amosase a continuación un cadro resumo dos eixos deste Plan: 
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5.13 Redes 

Indicar as propostas traballo en rede e cooperación con outros grupos locais, nacionais 
ou da UE. 

 
O Grupo de Acción Local do sector pesqueiro Costa da Morte vai realizar unha labor de 
traballo en rede que se basea nos seguintes eixes de actuación: 
 

1. Coordinación co Grupo de Acción Local do sector pesqueiro de Seo de 
Fisterra, Ría Muros-Noia 

 
Esta coordinación será especialmente intensa no relativo a aqueles proxectos de 
diversificación das actividades do sector pesqueiro cara actividades turísticas, 
posto que se atenderá aos criterios do xeodestino Costa da Morte, que abrangue 
os municipios de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, 
Coristanco, Corcubión, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de 
Bergantiños, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo y Zas.  
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Mapa xeodestino 02. Costa da Morte. Fonte: www.turgalicia.es 

 
 
 
 
 

A estes efectos, xa se mantivo unha xuntanza informal no mes de novembro de 
2015 co GALP do Seo Fisterra, Ria Muros-Noia ao efecto de fixar as posicións de 
coordinación de ambos grupos. Neste sentido, ademais de intentar promover 
proxectos de carácter conxunto, existirá en todo momento unha comunicación dos 
proxectos que afecten ao xeodestino ao abeiro de manter a coherencia das 
actuacións.  
Por poñer un exemplo, se houbese unha iniciativa para elaborar e editar un mapa 
turístico da zona, este debería tentar abarcar todo o xeodestino, e non soamente a 
zona do GALP 3 ou 4 illadamente. Ademais, nun proxecto deste tipo, de non realizar 
un mapa único como se explicou, en todo caso si se gardaría a mesma coherencia 
entre os distintos mapas que se elaborasen, gardando unha unidade e 
homoxeneidade mínima nas actuacións.  
 

2. Darase continuidade o proxecto de cooperación que se estivo a desenvolver 
durante o período 2007-2013, orientado a promoción, difusión e comercialización 

http://www.turgalicia.es
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do turismo mariñeiro ( Mar Galaica) e das campañas promocionais conxuntas ( 
Come o Mar). Neste proxecto estívose a traballar conxuntamente os setes grupos 
de acción costeira no período anterior. A intención  e de dar un novo impulso o 
turismo mariñeiro tanto no mercado interior, nacional e internacional. 
 

3.  Unha vez posto en marcha o proxecto do GAC 3 Costa da Morte de paquetización 
de experiencias e paquetización de produtos turísticos de Costa da Morte, a 
intención deste GALP e dar a posibilidade de incorporarse o mesmo a distintas 
localidades e empresas turísticas que pertencen a Costa da Morte pero que non 
están incluídas na zona de actuación do GALP Costa da Morte. A cooperación con 
estes concellos e novas empresas turísticas realizarase a través do GALP o que 
pertencen os concellos incluídos na Costa da  Morte que non pertencen ó territorio 
do GALP Costa da Morte. 

 
4. Dos diferentes encontros, visitas de estudio, seminarios e reunións informais 

xurdiron diferentes propostas e intención de fomentar o traballo en rede e o 
intercambio de experiencias e coñecementos, a posta en contacto dos diferentes 
axente económicos e sociais dos diferentes territorios e o fomento de diferentes 
proxectos de cooperación como pode ser a REDE ATLANTICA DE GRUPOS DE 
ACCION LOCAL DE PESCA DO ATLANTICO.  

 

5. Dos contactos establecidos no período 2007-2013, puxéronse as bases para 
desenvolver proxectos de cooperación con diferentes territorios que dispuxeron dun 
programa no eixo 4 do FEP. 

a. Proxecto de cooperación de turismo mariñeiro ca costa andaluza, en especial 
ca zona de Málaga e Cádiz, baseado no intercambio  de experiencias, a  
cooperación na promoción, difusión e comercialización. 

b. Na comunidade valenciana están a constituírse os grupos na actualidade.Dos 
contactos realizados  cos posibles grupos desta comunidade, establecéronse 
os primeiros contacto para o intercambio de experiencias (visitas de estudio, 
reunións de técnicos e persoal directivo, sector marisqueiro, confrarías e 

gación valenciana o 
territorio do GALP Costa da Morte, no mes de decembro unha delegación do 
noso GALP desprazarase  a Comunidade Valenciana para poder continuar 
os contactos, coñecer de primeira mano a realidade do sector e dos futuros 
galp des comunidade e sentar as bases de futuros plans de cooperación. A 
idea inicial e poder traballar conxuntamente en temas de turismo relacionado 
co mar e ca pesca, o patrimonio natural e marítimo e o arte relacionado co 
mar. Tamén se abre unha vía para intercambio de experiencias en temas de 
acuicultura e marisqueo como elementos de un  proxecto de cooperación en 
comercialización e  incremento do valor engadido deste produtos. Outro tema 
de interese e a explotación  de espazos de indubidable interese natural, 
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medioambiental e paisaxístico.   
c. Dos contactos con unha delegación do sector da pesca do delta do Danubio 

e co grupo de traballou na zona no período 2007-2013, sentáronse as bases 
dun posible proxecto de cooperación, baseado no intercambio de 
experiencias e de coñecementos en temas relacionado ca pesca, a 
transformación conserveira das especies autóctonas, a utilización das novas 
tecnoloxías para a posta en valor do patrimonio e dos recursos patrimoniais 
e naturais ligados o mar e a pesca. Na primaveira de 2016 esta previsto a 
realización dunha visita ó territorio do del ta do Danubio para coñecer de 
primeira man o territorio e definir finalmente todas as posibilidades de 
cooperación. A comercialización e transformación conserveira e un dos 
aspectos nos que se basará a cooperación. Na visita das duas delegacións 
rumanas,amosaron o sue interes por este tema e formaron unha invitación 
formal para que se trasladade o coñecemento de mariscadores e 
conserveiros a Rumanía. 

 
6. Colaboración continua cos demais Grupos de Acción Local de Galicia 

 
O GALP Costa da Morte tratará de fomentar a colaboración continua co resto de 
GALP do territorio galego, xa sexa dun modo informal ou a través da creación dunha 
rede galega de grupos de acción local do sector pesqueiro.  
 
De xeito informal a colaboración mutua podese dar en múltiples aspectos:  
 

 Consulta mutua entre os diferentes equipos técnicos sobre aspectos do 
FEMP e da súa aplicación 
 

 Posta en común dun repertorio ou intranet de documentación 
interesante para as equipas técnicas e directivas.  

 
 Realización en común, xerando economías de escala, de xornadas de 

sensibilización e comunicación do FEMP. 
 

 Organización de xeito itinerante (unha vez en cada territorio dun GALP) 
de encontros das directivas e das equipas técnias dos GALP para poñer 
en común inquedanzas e dúbidas, así como logros e avances das 
distintas EDLP.  

 
Neste aspecto, a utilización das novas tecnoloxías da información e 
comunicación permiten actualmente un contacto case instantáneo sen costes 
engadidos. Algúns exemplos sería a utilización de sistemas de 
videoconferencia, intranet ou foros de debate e discusión, así como a utilización 
das redes sociais.  
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7. Colaboración cos GDR 26  e 27 

 
O GALP Costa da Morte, como xa se apuntou no apartado anterior da EDLP, estará 

en contacto permanente cos GDR cuxo ámbito de actuación se extende pola Costa da 
Morte para coordinar as distintas actuacións e a detección de necesidades ou sinerxías.  

 
Neste sentido, o GDR Bergantiños comparte as instalacións actuais co GALP Costa 

da Morte, polo que o contacto físico e diario. Ademais asinouse o 30 de novembro de 2015 
un  convenio de colaboración co GDR Bergantiños e co GDR Costa da Morte, para a 
colaboración mutua, que se xunta como anexo.  

 
 
 

8.   Rede Española de Grupos de Pesca 
 

Actualmente a Rede Española de Grupos de Pesca carece de actividade, sen 
prexuízo que dende o GALP Costa da Morte estaríase interesado en liderar a 
reactivación desta rede.  
Os beneficios da existencia dunha rede española de GALP son evidentes, 
pudendose citar os seguintes: 
 

 Compartir experiencias de proxectos e boas prácticas con outras 
rexións, que aínda tendo un sector pesqueiro diferente, comparte 
moitas das problemáticas do sector en Galicia. 
 

 Exercer presión como grupo de interese, sobre todo en instancias 
europeas, de cara ao atendemento das demandas dos grupos 
nacionais de acción local da pesca. En total existen 30 GALP en toda 
España.  

 
 Crear unha rede de coñecemento sobre a correcta aplicación do FEMP 

e as posibles sinerxías con outros fondos EIE.  
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9. Rede Europea de Zonas de Pesca  
 

A European Fisheries Areas Network (FARNET) é a comunidade que agrupa ás 
persoas implicadas no desenvolvemento local participativo do FEMP.  

Esta rede esta formada polos GALP (FLAG en inglés), polas autoridades de xestión 
(Consellería do Mar da Xunta de Galicia, no noso caso), cidadáns e expertos da Unión 
Europea.  

As funcións de FARNET son diversas, pudendo mencionar as seguintes: 
 

 Constitúe un elemento de información sobre todas as iniciativas que se levan 
a cabo nos GALP en toda europa. Fundamentalmente divulgan a súa 
actividade a través da súa web: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es, aínda que también editan un 
newsletter dixital e publicacións en papel, coa mesma finalidade. Tamén 
realizan publicacións de dossieres técnicos e boas prácticas.  
 

 Serven de elemento orientador para os GALP, pudendo realizar consultas, xa 
que a dependen da D.G. for Maritime Affairs and Fisheries. A equipa técnica 
de Farnet conta con diversos coordinadores por áreas, así como con expertos 
por países. A experta para España é  Rosa Chapela, da Fundación CETMAR.  

 
 Coordinan o seguimento da actividade dos diferentes GALP en Europa, que en 

febreiro de 2014 sumaban xa 312 en 21 Estdos miembros.  
 

 Organizan seminarios e conferencias, tanto a nivel nacional como 
transnacional.  

 
 Dan visibilidade a outras subredes de cooperación e colaboración como por 

exemplo a asociación  Vilas Mariñeras, que xunta 10 destinos costeiros en 
Galicia, Asturias e Cantabria para establecer unha rede de boas prácticas e 
cooperación na promoción conxunta do turismo neses territorios.  

  Servir de plataforma para apoyar a transferibilidade de coñecementos entre as 
distintas zonas de pesca 
 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es,
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Fuente: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/e 

 

 

Por último, a modo de resumen podemos sinalar as seguintes formas de cooperación con outros 

GALP: 

 Visitas de estudo dunha  zona de pesca 

 Acordos de asesoramiento mutuo entre as equipas técnicas 

 Acordos de hermanamiento con outros GALP.  

 Organización de talleres, conferencias, xornadas de formación,.... 

Proxectos de cooperación avanzada, definidos como aqueles que implican un compromiso 
de colaboración a medio ou longo prazo para un proxecto común. 
 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/e

