
 

5.- PLAN DE ACCIÓN 
  



 

 
5.1 Obxectivos estratéxicos 

Obxectivo estratéxico 1 

 Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de 
mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos 
pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de 
subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o 
uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños. 

Obxectivo estratéxico 2 

 Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da 
economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas 
as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo 
a formación, a innovación e o fomento do emprego. 

Obxectivo estratéxico 3 

 Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas 
pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a 
unha economía de baixas emisións de carbono.  

Obxectivo estratéxico 4 

 Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras. 

Obxectivo estratéxico 5 

 Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos 
pesqueiros e actividades marítimas locais. 

Obxectivo estratéxico 6 

Fomento da cooperación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2 Obxectivos específicos 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación 
de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido 
dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da 
cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible 
promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños. 

Obxectivo específico 1.1: Introducir procesos innovadores na produción, comercialización e 
distribución de produtos locais do mar. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2: Creación de emprego e oportunidades económicas a 
través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades 
económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en 
senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego. 

Obxectivo específico 2.1: Contribuír á valorización dos produtos pesqueiros locais, a través de 
novos aproveitamentos, o incremento do seu valor engadido, o posicionamento claro no 
mercado e o fomento do coñecemento entre a poboación. 

Obxectivo específico 2.2: Conseguir a creación novos de produtos e servizos turísticos 
intersectoriais. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio 
medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio 
climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono. 

Obxectivo específico3.1: acadar a conservación do medio natural na zona costeira. 

Obxectivo específico3.2: concienciar a axentes e entidades da zona pesqueira da necesidade 
de reducir ás emisións contaminantes ao medio ambiente e incrementar o uso de enerxías 
alternativas e a eficiencia enerxética. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4: O fomento do benestar social e do patrimonio cultural das 
zonas pesqueiras como elemento para reforzar a identidade territorial, e o patrimonio 
cultural pesqueiro, acuícola e marítimo. 

Obxectivo específico 4.1: Aumentar a implicación e sensibilización da poboación sobre a 
importancia do patrimonio pesqueiro da zona. 

Obxectivo específico 4.2: Acadar maiores cotas de igualdade de oportunidades desde a 
perspectiva de xénero, a inclusión social de colectivos desfavorecidos ou mocidade. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5: Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da 
gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.  

Obxectivo específico 5.1: POÑER en práctica instrumentos para conseguir un maior 
empoderamento do sector para acadar un maior desenvolvemento da zona pesqueira  

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6: Fomento da cooperación. 

Obxectivo específico 6.1: Incrementar a cooperación entre entidades do territorio e de fóra do 
territorio do GALP para reforzar a sinerxía e o establecemento de redes, na mellora dos 
diferentes sectores e no desenvolvemento das zonas pesqueiras. 



 

 
5.3 Liñas de actuación 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación 
de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido 
dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da 
cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible 
promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños. 

Obxectivo específico 1.1: Introducir procesos innovadores na produción, comercialización e 
distribución de produtos locais do mar. 

Liñas de actuación 1.1.1: Incidir nunha maior integración, modernización e profesionalidade do 
sector pesqueiro, para mellorar a eficiencia, a rendibilidade e o valor engadido dos produtos. 

Liñas de actuación 1.1.2: Mellorar a gobernanza do sector pesqueiro a través do fomento e 
transferencia de coñecemento, e a promoción do asociacionismo e a capacidade de reflexión 
do sector. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2: Creación de emprego e oportunidades económicas a 
través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades 
económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en 
senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego. 

Obxectivo específico 2.1: Contribuír á valorización dos produtos pesqueiros locais, a través de 
novos aproveitamentos, o incremento do seu valor engadido, o posicionamento claro no 
mercado e o fomento do coñecemento entre a poboación. 

Liñas de actuación 2.1.1: Posta en valor de especies infravaloradas e novos aproveitamentos 
dos produtos pesqueiros, incidindo nos procesos artesanais de pesca. 

Obxectivo específico 2.2: Conseguir a creación novos de produtos e servizos turísticos 
intersectoriais. 

Liñas de actuación 2.2.1: conxugar o sector turístico e pesqueiro para a potenciación de 
actividades turísticas aproveitando o potencial que ofrece o medio mariño 

Liñas de actuación 2.2.2: desenvolvemento do turismo mariñeiro, como estratexia de 
diversificación do sector pesqueiro. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio 
medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio 
climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono. 

Obxectivo específico3.1: acadar a conservación do medio natural na zona costeira. 

Liña de actuación 3.1.1 : promoción dunha maior sensibilización en relación ao coidado do 
medio ambiente e os recursos da zona costeira. 

Obxectivo específico3.2: concienciar a axentes e entidades da zona pesqueira da necesidade 
de reducir ás emisións contaminantes ao medio ambiente e incrementar o uso de enerxías 
alternativas e a eficiencia enerxética. 

Liña de actuación 3.2.1: Accións de estudio e concienciación, orientadas á redución de 
emisións contaminantes e á optimización enerxética 



 

 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4: O fomento do benestar social e do patrimonio cultural das 
zonas pesqueiras como elemento para reforzar a identidade territorial, e o patrimonio 
cultural pesqueiro, acuícola e marítimo. 

Obxectivo específico 4.1: Aumentar a implicación e sensibilización da poboación sobre a 
importancia do patrimonio pesqueiro da zona. 

Liña de actuación 4.1.1: Posta en valor do patrimonio cultural material e inmaterial para garantir 
un maior coñecemento por parte do sector pesqueiro e a cidadanía. 

Liña de actuación 4.1.2: Accións orientadas á recuperación, rehabilitación e posta en valor dos 
recursos patrimoniais. 

Obxectivo específico 4.2: Acadar maiores cotas de igualdade de oportunidades desde a 
perspectiva de xénero, a inclusión social de colectivos desfavorecidos ou mocidade. 

Liña de actuación 4.2.1: Fomento da igualdade de oportunidades no acceso, permanencia e 
promoción no sector pesqueiro e impulso do emprendemento feminino 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5: Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da 
gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.  

Obxectivo específico 5.1: POÑER en práctica instrumentos para conseguir un maior 
empoderamento do sector para acadar un maior desenvolvemento da zona pesqueira  

Liña de actuación 5.1.1: promover o asociacionismo e a capacidade de reflexión do sector.  

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6: Fomento da cooperación. 

Obxectivo específico 6.1: Incrementar a cooperación entre entidades do territorio e de fóra do 
territorio do GALP para reforzar a sinerxía e o establecemento de redes, na mellora dos 
diferentes sectores e no desenvolvemento das zonas pesqueiras. 

Liña de actuación 6.1.1: posta en práctica de medidas encamiñadas a promover a coordinación 
e a colaboración dos diferentes sectores e territorios implicados no desenvolvemento da zona 
pesqueira. 

 



 

 
5.4 Medidas 
1. OBXECTIVO ESTRATÉXICO: Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de 

emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos 
produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de 
subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso 
eficiente dos recursos biolóxicos mariños. 

 
1.1. Obxectivo específico: Introducir procesos innovadores na produción, comercialización 

e distribución de produtos locais do mar. 
 

1.1.1. Liñas de actuación: Incidir nunha maior integración, modernización e 
profesionalidade do sector pesqueiro, para mellorar a eficiencia, a rendibilidade e 
o valor engadido dos produtos. 

 
Descrición das medidas 
As medidas oriéntanse á mellora, innovación e fixación de novos estándares na cadea vertical 
da pesca, favorecendo a trazabilidade das producións pesqueiras, a súa valorización e a 
comercialización no mercado. Contémplanse tamén accións dirixidas á mellora e preservación 
dos aproveitamentos pesqueiros de diferentes produtos (produtos de valor comercial, especies 
infravaloradas) así como a preservación de especies en perigo de extinción.  
 
Medidas 

1.1.1.1. Apoio a iniciativas e proxectos de transformación, elaborado e  
envasado de produtos do mar. 

1.1.1.2. Apoio á implantación de novas tecnoloxías nos procesos de 
comercialización, así como outras accións conxuntas e coordinadas do 
sector que sirvan para que acaden unha maior rendibilidade 

1.1.1.3. Apoio a iniciativas encamiñadas á mellora da imaxe, presentación e 
exposición dos produtos pesqueiros. 

1.1.1.4. Proxectos dirixidos á mellora do acondicionamento dos locais de venda 
dos produtos pesqueiros. 

1.1.1.5. Apoio a proxectos e iniciativas  que potencien o recoñecemento, 
mellora da identificación , trazabilidade e calidade diferencial dos produtos 
locais. 

1.1.1.6. Proxectos experimentais con especies de valor comercial, por 
exemplo, o ourizo. 

1.1.1.7. Apoio iniciativas que axuden á recuperación de especies en risco de 
desaparición 

1.1.1.8. Estudo para a implantación  de medios mecánicos na extracción dos 
produtos marisqueiros, facendo fincapé no impacto que pode xerar sobre o 
produto e o medio mariño. 

1.1.2. Liñas de actuación 1.1.2: fomento e transferencia de coñecemento, e a 
promoción do asociacionismo para unha maior profesionalización do sector.  

Descrición das medidas 
Trátase de desenvolver procesos de investigación, formación, reflexión e transferencia do 
coñecemento no sector pesqueiro, para favorecer a súa especialización e contribuír á súa 
profesionalización. No mesmo sentido, as medidas pretenden contribuír ao intercambio de 
coñecementos e experiencias, para reforzar a conexión coa mocidade, como potencial foco de 
emprego no sector. Tamén se pretende obter información científica sobre a situación dos 
recursos  e o medio, de cara á mellora da diversificación de actividades no ámbito pesqueiro. 
 
A súa vez, estas accións pretenden reforzar a importancia que ten para a zona costeira, o 
sector pesqueiro, os recursos e o medio mariño. Tamén a orientación cara os propios 
consumidores, incidindo en factores como o consumo consciente e o coñecemento e 
diferenciación dos produtos pesqueiros locais. 
 



 

Medidas 
1.1.2.1. Apoio a proxectos e actividades de concienciación e formación, para 

que o propio sector desenvolva iniciativas orientadas á integración da cadea 
vertical da pesca (produción, transformación e comercialización). 

1.1.2.2. Accións e proxectos que promocionen sectores específicos: redeiras 
ou carpinteiros de ribeira. 

1.1.2.3. Accións formativas, divulgativas, de investigación e innovación, para a 
mellora da capacitación e profesionalización do sector pesqueiro e dos 
potenciais emprendedores, en diversos temas, como por exemplo os 
efectos das políticas pesqueiras, etc. 

1.1.2.4. Programa de accións formativas dirixidas a mellorar os procesos de 
atención ao cliente. 

1.1.2.5. Realización de xornadas divulgativas, dirixidas prioritariamente ás 
entidades do sector, sobre os efectos que as políticas pesqueiras teñen no 
mesmo. 

1.1.2.6. Accións de difusión e divulgación sobre as condicións do medio 
mariño, calidade das súas augas e o impacto que xeran na actividade 
pesqueira e marisqueira. 

1.1.2.7. Estudo do impacto das actividades de pesca deportiva e marisqueo 
sobre os recursos e a rendibilidade do sector profesional. 

1.1.2.8. Accións para un mellor coñecemento e difusión dos factores que 
inciden na formación dos prezos dos produtos do mar e posta en práctica 
desta información para  a mellora da rendibilidade dos pescadores e 
mariscadoras. 

1.1.2.9. Accións de divulgación da cuantificación estatística das capturas da 
flota artesanal e do litoral (bases de datos). 

1.1.2.10. Mellora nas condicións laborais e de habitabilidade nos buques de 
pesca. 

 
 
2. OBXECTIVO ESTRATÉXICO: Creación de emprego e oportunidades económicas a través 

da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades 
económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso 
amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego. 

 
2.1. Obxectivo específico: Contribuír á valorización dos produtos pesqueiros locais, a 

través de novos aproveitamentos, o incremento do seu valor engadido, o 
posicionamento claro no mercado e o fomento do coñecemento entre a poboación.  

 
2.1.1. Liñas de actuación: Posta en valor de especies infravaloradas e novos 

aproveitamentos dos produtos pesqueiros, incidindo nos procesos artesanais de 
pesca. 

Descrición das medidas 
Estas medidas céntranse en accións destinadas  ao aproveitamento das especies do mar, 
principalmente as infravaloradas ou descoñecidas, á xeración de novos usos dos produtos 
pesqueiros (medicinais, gastronómicos, etc.) ou ao estudio e utilización dos descartes da 
pesca, tendo presente en todos os casos o impacto que xera o seu aproveitamento no medio 
mariño. 
 
Medidas 
 

2.1.1.1. Accións e proxectos que reforcen o valor engadido dos produtos 
pesqueiros novidosos, para  a súa comercialización en mercados locais e 
foráneos. 

2.1.1.2. Apoio a iniciativas dirixidas ao cultivo, aproveitamento e 
comercialización de novas especies do mar ou especies infravaloradas, 
como por exemplo: anémonas, lapas, caramuxos, orella de mar, etc. 

2.1.1.3. Accións encamiñadas ao aproveitamento das especies depredadoras 
(estrela de mar, reló, ...) para a elaboración de novos produtos como fariña, 
etc. 



 

2.1.1.4. Accións orientadas ao aproveitamento do cultivo de algas tanto para 
usos medicinais, gastronómicos, etc. 

2.1.1.5. Procesado de restos do monte, mariscos e de algas de arribazón para 
abonos ou compostaxe. 

2.1.1.6. Proxectos que incidan no aproveitamento dos froitos producidos no 
monte en combinación cos produtos pesqueiros e a través da industria 
conserveira. 

2.1.1.7. Estudo exhaustivo sobre os descartes e a súa influencia na diminución 
de recursos mariños. 

2.1.1.8. Aproveitamento dos descartes e refugallos da acuicultura e marisqueo 
para xerar novos produtos e reducir a contaminación dos fondos mariños. 

2.1.1.9. Proxectos de recuperación, divulgación e valorización de procesos de 
conservación tradicionais do peixe como salazón, secado e afumado (por 
exemplo, a anguía). 

2.1.1.10. Programa de actuacións baseadas en propostas científicas para 
equilibrar cultivos mariños a través do fomento de novas especies, 
reducindo os monocultivos. 

2.1.1.11. Realización de estudos e divulgación dos resultados dos procesos de 
diversificación do sector pesqueiro e do territorio, en concreto. 

2.1.1.12. Accións para a restauración da normal circulación das correntes 
mariñas: diques pilotados, pantaláns, escolleras. 

2.1.1.13. Promoción de estudos e divulgación da relación entre o estado 
ambiental dos hábitats coa mellora de determinadas especies de interese 
pesqueiro. 

 
2.2. Obxectivo específico: Conseguir a creación novos de produtos e servizos turísticos 

intersectoriais. 
 

2.2.1. Liñas de actuación: Conxugar o sector turístico e pesqueiro para a potenciación 
de actividades turísticas aproveitando o potencial que ofrece o medio mariño 

Descrición das medidas: 
Estas medidas pretenden reforzar as potencialidades do sector do turismo como factor de 
importancia para a diversificación das actividades e colaboración co sector pesqueiro. 
 
Medidas: 
 

2.2.1.1. Apoio a proxectos que desenvolvan modelos de hostalería de 
referencia que sirvan para a posta en valor da relación existente entre a 
gastronomía e a utilización dos produtos pesqueiros e marisqueiros. 

2.2.1.2. Accións de adecuación, organización e dinamización de espazos 
dentro das lonxas e mercados para acoller actividades de hostalería ou 
turismo. 

2.2.1.3. Accións de fomento da inclusión, dentro dos paquetes turísticos, de 
visitas guiadas a lonxas e outros contornos de traballo do sector pesqueiro. 

2.2.1.4. Apoio ás festas gastronómicas que tomen como base os produtos 
pesqueiros locais. 

2.2.1.5. Programa de formación e divulgación intersectorial dirixido a adquirir 
un maior coñecemento e sensibilización dos recursos turísticos como activo 
económico de primeira orde. 

2.2.1.6. Programa de accións formativas dirixidas a mellorar os procesos de 
atención ao cliente en ambos sectores 

2.2.1.7. Accións que fomenten o uso de recursos tecnolóxicos e de marqueting 
na promoción da zona como destino turístico. 

2.2.1.8. Desenvolvemento de iniciativas e servizos de turismo relacionadas coa 
pesca deportiva, deportes náuticos, a posta en valor de recursos 
medioambientais e incluso patrimoniais (pecios). 

2.2.1.9. Creación dunha rede de aulas náuticas para que os emprendedores 
poidan manter actividade e emprego fora do período estival. 



 

2.2.1.10. Proxectos e actividades que aborden a problemática da adaptabilidade 
de embarcacións, infraestruturas para  a práctica de actividades náuticas 
por parte de persoas con discapacidade. 

2.2.1.11. Apoio á Carta Europea de Turismo Sostible. Promoción dun selo de 
turismo responsable 

 
2.2.2. Liñas de actuación: Desenvolvemento do turismo mariñeiro, como estratexia de 

diversificación do sector pesqueiro. 
Descrición das medidas: 
Esta medidas tentan promover a innovación na definición e realización de servizos turísticos 
complementarios, como factor de diversificación do sector.. E na mesma liña, desenvolver 
produtos e servizos específicos que potencien un turismo baseado no respecto dos valores 
ambientais e paisaxísticos. As accións que se promovan deben facilitar un achegamento ao 
contorno natural de maneira ecolóxica, a través de transporte ecolóxico con baixa emisión de 
gases contaminantes e ruído. 
 
Trátase de abrir unha liña de traballo que axude a desestacionalizar a demanda e oferta 
turística, contribuíndo á profesionalización do sector, e polo tanto, á apertura de novos 
negocios. A súa vez, perséguese a posta en  valor e o fomento do turismo de experiencias nas 
actividades tradicionais do sector pesqueiro: actividades das conserveiras, redeiras,...  
 
Medidas 
 

2.2.2.1. Apoio a proxectos que se centren en produtos e servizos específicos 
que potencien un turismo baseado no respecto dos valores ambientais e 
paisaxísticos. 

2.2.2.2. Iniciativas de deseño (físico e virtual) e aproveitamento de itinerarios 
turísticos baseadas nas tradicións e cultura mariñeira, así como en rutas de 
infraestruturas e espazos naturais, de actividades mariñeiras ou elementos 
singulares: uso de embarcacións tradicionais, patrimonio industrial, espazos 
naturais, etc. 

2.2.2.3. Programas e actividades de visitas guiadas a portos e lonxas para 
ensinar os métodos e procedementos de traballo do sector pesqueiro, 
marisqueiro e acuícola. 

2.2.2.4. Apoio na creación dun distintivo de calidade entre as actividades 
relacionadas con turismo mariñeiro. 

2.2.2.5. Desenvolvemento do turismo de cruceiro cara o turismo mariñeiro, 
gastronomía, actividades náuticas, etc. 

 
 
3. OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio 

medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio 
climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono. 

 
3.1. Obxectivo específico: Acadar a conservación do medio natural na zona costeira. 

 
3.1.1. Liña de actuación: Promoción dunha maior sensibilización en relación ao coidado 

do medio ambiente e os recursos da zona costeira. 
Descrición das medidas: 
 
As medidas contidas nesta liña de actuación fan referencia a accións relacionadas coa 
preservación, conservación e valorización dos recursos naturais do territorio. Tamén fan 
referencia á problemática da contaminación e a xeración de residuos. Por último, existen 
medidas encamiñadas ao reforzo da concienciación e sensibilización da importancia que teñen 
os valores ambientais para contribuír á preservación do medio natural e a paisaxe. 
Medidas 
 

3.1.1.1. Accións de conservación do medio natural, con especial atención aos 
fondos mariños. 



 

3.1.1.2. Plan de recuperación, acondicionamento da liña costeira orixinal, 
camiños tradicionais, vías de acceso ao mar, sendeiros litorais. 

3.1.1.3. Apoio a medidas de posta en valor dos espazos de protección 
ambiental (Rede Natura, Parque Marítimo Terrestre Illas Atlánticas). 

3.1.1.4. Promoción de accións formativas e divulgativas dirixidas a dar a 
coñecer o territorio de costa, a súa paisaxe e recursos naturais.  

3.1.1.5. Creación de plataformas ou aplicacións (web, app, mapas interactivos) 
con información medioambiental e elementos do patrimonio marítimo da 
zona costeira. 

3.1.1.6. Mellora da investigación da orixe e influencia das mareas vermellas no 
ecosistema, ou outras problemáticas mariñas. 

3.1.1.7. Fomento do uso de materiais sostibles (madeira de calidade) para a 
construción de estruturas lixeiras en equipamentos e infraestruturas do 
territorio (pasarelas, escaleiras...) e nas embarcacións. 

3.1.1.8. Posta en marcha de programas de xestión e tratamentos de residuos 
(plásticos, redes...) e contaminantes do medio mariño (medicamentos, 
hormonas...). 

3.1.1.9. Campañas de concienciación sobre o uso e tratamento de residuos e o 
impacto que estes xeran sobre o medioambiente. 

3.1.1.10. Programa de encontros e intercambio de coñecementos con grupos 
medioambientalistas para a xeración de ideas para reducir a contaminación. 

3.1.1.11. Accións de formación destinadas a dotar dun mellor coñecemento os 
procedementos e medios para actuar e situacións de contaminación. 

3.1.1.12. Apoio programas de voluntariado ambiental. 
3.1.1.13. Programa de actividades educativas e culturais relacionadas coa 

cultura do mar e que, a súa vez, fomenten prácticas responsables de 
coidado do medio natural. 

3.1.1.14. Programación de roteiros que poñan en valor os hábitats, especies e, a 
súa vez, axuden a recuperar e fomentar o patrimonio cultural material e 
inmaterial. 

3.1.1.15. Identificación de espazos (sistema SIG, por exemplo) no territorio 
GALP susceptibles de acoller actividades (agrícolas, forestais, ...) que xeren 
valor a nivel ambiental ou paisaxístico para a costa e o medio mariño. 

3.1.1.16. Fomento de proxectos tecnolóxicos (boia medioambiental) para facer 
medidas de control medioambiental. 

3.1.1.17. Accións para a redución dos efectos da contaminación producidos polo 
uso do automóbil. Fomento doutros medios para desprazamentos 
(bicicletas, barcos para visitar praias, etc). 

3.1.1.18. Recuperación do Observatorio medioambiental da Ría de Vigo. 
 
 

3.2. Obxectivo específico: Concienciar a axentes e entidades da zona pesqueira da 
necesidade de reducir ás emisións contaminantes ao medio ambiente e incrementar o 
uso de enerxías alternativas e a eficiencia enerxética. 

 
3.2.1. Liña de actuación: Accións de estudio e concienciación, orientadas á redución de 

emisións contaminantes e á optimización enerxética 
Descrición das medidas: 
As medidas céntranse no estudio e sensibilización sobre a necesidade de reducir a 
contaminación atmosférica e concienciar á poboación da necesidade de empregar enerxías 
limpas e respecuosas co medio ambiente, así como, incidir no aproveitamento enerxético 
eficiente. 
Medidas: 
 

3.2.1.1. Proxectos e actividades de innovación relacionados co uso de enerxías 
renovables ou fontes alternativas de enerxía, que poidan ter relación coas 
actividades do sector pesqueiro. 

3.2.1.2. Proxectos e iniciativas de investigación relacionados coa eficiencia 
enerxética a bordo de embarcacións, ou nas infraestruturas, equipamentos 
e instalacións nas que se realicen actividades pesqueiras. 



 

3.2.1.3. Campañas para a sensibilización da poboación, en especial a do 
sector pesqueiro,sobre a necesidade de reducir o consumo de enerxía e a 
contaminación ambiental. 

4. OBXECTIVO ESTRATÉXICO: O fomento do benestar social e do patrimonio cultural das 
zonas pesqueiras como elemento  para reforzar a identidade territorial, e o patrimonio 
cultural pesqueiro, acuícola e marítimo. 

 
4.1. Obxectivo específico: Aumentar a implicación e sensibilización da poboación sobre a 

importancia do patrimonio pesqueiro da zona.  
 

4.1.1. Liña de actuación: Posta en valor do patrimonio cultural material e inmaterial para 
garantir un maior coñecemento por parte do sector pesqueiro e a cidadanía.  

Descrición das medidas: 
Estas medidas están tentan reforzar o coñecemento do patrimonio cultural marítimo e 
pesqueiro, por parte das persoas vinculadas ao sector pesqueiro e a poboación en xeral, 
mediante actividades de divulgación, estudio ou investigación do mesmo. 
 
Medidas: 
 

4.1.1.1. Accións dirixidas á actualización dalgúns oficios tradicionais (por 
exemplo, carpintería de ribeira) para a realización de novos produtos que 
poderían estar vinculados ao turismo/lecer. 

4.1.1.2. Actividades de divulgación do patrimonio pesqueiro. 
4.1.1.3. Actividades orientadas á posta en valor do patrimonio arqueolóxico, 

arquitectónico,... vinculado co mar. 
4.1.1.4. Impulso da información deste patrimonio do mar nas web municipais 

con contidos específicos, incluíndo as accións postas en marcha.  
 

4.1.2. Liña de actuación 4.1.2: Accións orientadas á recuperación, rehabilitación e posta 
en valor dos recursos patrimoniais. 

Descrición das medidas: 
Estas medidas oriéntanse á recuperación, rehabilitación, adecuación de bens do patrimonio 
material (tanto moble coma inmoble) e tamén de barrios mariñeiros ou infraestruturas do 
patrimonio do litoral. Tamén medidas dirixidas á conservación e posta en valor do patrimonio 
inmaterial, mediante a sistematización da información e a captura en diferentes formatos. 
 
Medidas 
 

4.1.2.1. Recuperación das infraestruturas do patrimonio industrial marítimo 
(conserveiras, cetáreas, etc. )  para o seu aproveitamento multifuncional 
tanto para actividades turísticas como para outro ámbito. 

4.1.2.2. Proxectos e actividades para a definición de novos usos das 
infraestruturas pesqueiras e outros elementos que forman parte do 
patrimonio da zona costeira, promovendo a sinerxía entre sectores (p.e. un 
albergue nunha antiga salazón,...). 

4.1.2.3. Proxectos de recuperación de embarcacións tradicionais e dos 
procesos de mantemento de redes e velas das mesmas. 

4.1.2.4. Proxectos para a recuperación das carpinterías de ribeira. 
4.1.2.5. Proxectos para a recuperación de barrios tradicionais mariñeiros. 
4.1.2.6. Elaboración dun mapa xeorreferenciado do patrimonio material de toda 

a zona de costa do GALP: paisaxe, rede natura, parques, edificacións, 
equipamentos, etc. 

4.1.2.7. Proxectos encamiñados á recollida e posta en valor do patrimonio 
inmaterial. 

4.1.2.8. Deseño e desenvolvemento de aplicacións de realidade aumentada do 
territorio. (información sobre patrimonio, natureza e vistas panorámicas). 

4.1.2.9. Plan de mellora dirixido a adaptación das infraestruturas e espazos á 
persoas con discapacidade e mobilidade reducida. 

 
 



 

4.2. Obxectivo específico: Acadar maiores cotas de igualdade de oportunidades desde a 
perspectiva de xénero, a inclusión social de colectivos desfavorecidos ou mocidade. 

 
4.2.1. Liña de actuación: Fomento da igualdade de oportunidades no acceso, 

permanencia e promoción no sector pesqueiro e  impulso do emprendemento 
feminino 

Descrición das medidas: 
Trátase de poñer en práctica iniciativas que promovan o emprendemento feminino e melloren 
as súas condicións de traballo. 
 
Medidas 

4.2.1.1. Promoción da incorporación de mulleres e mocidade ao sector 
4.2.1.2. Mellora das condicións de traballo e calidade de vida das persoas do 

sector 
4.2.1.3. Promoción dunha remuneración xusta, evitando a precariedade, a 

brecha salarial e a clasificación profesional por razón de sexo 
4.2.1.4. Desenvolvemento de alternativas e mecanismos para compensar a 

temporalidade e períodos de inactividade mediante actividades 
complementarias ao traballo habitual. 

4.2.1.5. Racionalización dos horarios de traballo, mellorando a conciliación da 
vida persoal, familiar e laboral, e a corresponsabilidade 

4.2.1.6. Facilitamento e aseguramento dunhas condicións óptimas de saúde, 
hixiene e seguridade no traballo. 

4.2.1.7. Estudio de enfermidades derivadas da actividade profesional, e 
coeficientes redutores. 

4.2.1.8. Impulso do recoñecemento , a igualdade de trato e non discriminación 
no sector  

4.2.1.9. Visibilización do papel das mulleres e a súa contribución ao sector 
pesqueiro 

4.2.1.10. Recoñecemento profesional das persoas que traballan no sector. 
 
 
5. OBXECTIVO ESTRATÉXICO: Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da 

gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.  
 
 

5.1. Obxectivo específico: Poñer en práctica instrumentos para conseguir un maior 
empoderamento do  sector para acadar un maior desenvolvemento da zona 
pesqueira. 

 
5.1.1. Liña de actuación: promover o asociacionismo e a capacidade de reflexión do 

sector. 
 
Descrición das medidas: 
 
As medidas que se promoven nesta liña de actuación refírense ao impulso da participación do 
sector e conxunto de axentes locais do territorio no desenvolvemento sostible da zona 
pesqueira. Facendo especial atención ao papel da muller a través do impulso do liderazgo e 
empoderamento das mulleres no sector. 
 
As medidas pretenden promover o asociacionismo e a colaboración que favorezan o 
establecemento de sinerxías entre os sectores económicos, sociais e institucionais da zona 
costeira, así como con outros territorios e países.  
Medidas 

5.1.1.1. Realización de actividades dirixidas ao establecemento  de espazos de 
participación, intercambio de coñecementos, sinerxías e redes de 
colaboración de pesca de altura, baixura, marisqueo e redeiras para xerar 
proxectos innovadores e reforzar o conxunto do entramado asociativo do 
sector 



 

5.1.1.2. Actividades de reforzo da comunicación entre as entidades e entre 
estas e as persoas socias para fomentar a súa gobernanza, sobre todo a 
través das novas tecnoloxías. 

5.1.1.3. Programa de encontros sectoriais para o intercambio de experiencias a 
nivel supramunicipal e transnacionais. 

5.1.1.4. Promoción da presenza e participación activa das mulleres nos 
órganos de decisión e xestión do sector 

5.1.1.5. Incremento da participación das mulleres na vida económica, política e 
sociocultural das súas comunidades e no desenvolvemento sostible nas 
zonas de pesca. 

 
6. OBXECTIVO ESTRATÉXICO: Fomento da cooperación. 
 

6.1. Obxectivo específico: Incrementar a cooperación entre entidades do territorio e de fóra 
do territorio do GALP para reforzar a sinerxía e o establecemento de redes, na mellora 
dos diferentes sectores e no desenvolvemento das zonas pesqueiras. 

 
6.1.1. Liña de actuación: Posta en práctica de medidas encamiñadas a promover a 

coordinación e a colaboración dos diferentes sectores e territorios implicados no 
desenvolvemento da zona pesqueira. 

Descrición das medidas: 
 
Estes proxectos pretenden impulsar a colaboración e a cooperación entre entidades do 
territorio e de fóra do territorio, ben con carácter sectorial (un só sector) ou intersectorial (varios 
sectores: pesca  turismo), para mellorar a cohesión social das zonas e dinamizar os territorios, 
dende unha visión integrada e multisectorial. 
 
Medidas 

6.1.1.1. Elaboración dun diagnóstico integrado sobre a situación do medio 
mariño galego: medio ambiente e estado dos recursos. 

6.1.1.2. Estudos para o cartografado de toda a zona costeira do GALP, dos 
hábitats e especies mariñas. Estudo para a creación de arrecifes artificiais e 
zonas de protección, como zonas de cría. 

6.1.1.3. Proxectos específicos de I+D+I, de transferencia de coñecemento 
entre entidades, ou rexións diferentes, para fomentar unha cultura de 
innovación. 

6.1.1.4. Colaboración entre institucións (universidades, institutos de 
investigación, axencias...) para programas de I+D+i relacionados co sector 
pesqueiro. 

6.1.1.5. Accións de apoio á innovación e intercambio de experiencia con outros 
países,  en relación a novas especies de cultivo, e mesmo descartes da 
pesca. 

6.1.1.6. Promoción de intercambios formativos con outras rexións e países 
para ver como abordaron unha maior profesionalización do sector turístico a 
través da valorización dos recursos pesqueiros. 

6.1.1.7. Plataforma tecnolóxica, con un catálogo de recursos integrado, para 
difundir e promover as actividades de turismo mariñeiro de toda Galicia de 
forma directa e como un destino turístico diferenciado. 

6.1.1.8. Fomento dos vínculos do entre institucións que se ocupan de estudar 
os niveis de contaminación (Instituto Marítimo Pesqueiro, Oceanográfico, 
Universidade de Vigo...) para mellorar na detección de verteduras e contar 
con datos actualizados. 

6.1.1.9. Accións de estudio ou  análise de proxectos internacionais que 
fomenten e poñan en valor os usos tradicionais do mar 

6.1.1.10. Proxectos de colaboración e cooperación entre GALP, para reforzar a 
posta en valor dos produtos pesqueiros e incidir no desenvolvemento 
sostible das zonas costeiras. 

6.1.1.11. Cooperación en proxectos de patrimonio inmaterial. 























 

 

 

Para a elaboración do plan de acción tiveronse en conta as debilidades e ameazas detectadas 
na fase de diagnóstico. 
 

DEBILIDADES 
ÁMBITO PESQUEIRO 

1. Escasa información ao consumidor dos produtos pesqueiros (orixe, calidade, etc). 
2. Débil confianza entre os axentes do sector. 
3. Falta de relevo xeracional. 
4. Perda da cultura tradicional mariñeira (actividade, oficios, ...). 
5. O produto da pesca teñen unha deficiente comercialización e un escaso valor engadido.  
6. Actividade pesqueira en retroceso. Diminución de capturas, dos prezos e dos ingresos. Maiores 

dificultades de emprego para a muller (conciliación, diferencias salariais, etc).  
7. Diminución dos recursos pesqueiros (mortalidade, ...). Falta de investigación para saber porque 

diminúen os recursos mariños. 
8. Falta de difusión de boas prácticas. 
9. Sector da pesca moi dividido, falta de unión entre as entidades para desenvolver iniciativas en 

conxunto. 
10. Xestión dos recursos pesqueiros deficiente. 
11. Pouca visibilidade dos avances do sector da pesca artesanal.  
12. Infrautilización do persoal técnico ao servizo do sector. 

ÁMBITO TURISMO 
1. O propio sector pesqueiro non ve atractivo ou como alternativa para a diversificación ao sector 

turístico. Turismo Mariñeiro. 
2. Escasa innovación e diversificación de actividades e servizos complementarios de lecer. 
3. Falta de divulgación turística. 
4. Certo caos no desenvolvemento turístico da zona (aloxamentos, edificacións, ...). 

5. Baixo nivel de formación, profesionalidade e calidade do sector da hostalería-restauración. 
ÁMBITO NATURAL, PATRIMONIAL E TERRITORIAL 

1. Contaminación das rías. 
2. Baixa conciencia ambiental 
3. Planificación territorial deficiente que altera a paisaxe e o medio e fai pouco atractivo e san o 

territorio (feísmo, falta de depuración de residuos, ...). 
4. Hai unha baixo coñecemento da biodiversidade do medio natural. 

 

ÁMBITO EMPRENDEMENTO E SECTORES ECONÓMICOS 
1. Vinculación débil entre a formación e o territorio, co medio. 
2. Escasa aplicación do coñecemento á economía real. 
3. Falta especialización. 
4. Falta de colaboración entre os axentes sociais e institucionais.  
5. Excesivo individualismo derivado dunha sociedade pouco estruturada e con baixa conciencia 



 

comunitaria (participación cidadá). 

6. Falta de liderado social ou liderado mal entendido 

AMEAZAS 
ÁMBITO PESQUEIRO 

1. - Non se potencia moito. 
2. Malas prácticas do sector e aumento do furtivismo. 
3. Esforzo pesqueiro elevado nas especies obxecto da pesca profesional e deportiva.  
4. Sobreexplotación dos recursos pesqueiros. 

ÁMBITO TURISMO 
1. Temor a que o turismo da zona se converta nun turismo de masas coa conseguinte presión sobre o 

territorio e servizos. 
ÁMBITO NATURAL, PATRIMONIAL E TERRITORIAL 

1. Baixo hidrodinamismo no fondo da Ría de Vigo. 
ÁMBITO EMPRENDEMENTO E SECTORES ECONÓMICOS 

1. Falta de axilidade e exceso de normas, incumprimentos abundantes. 
2. Deficiente coordinación entre as institucións públicas. 

 
 
 
 
A correspondencia entre o mapa do plan de acción é o diagnóstico inicial é o seguinte : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEBILIDADES OU 
AMEAZAS 

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS Nº de liñas de 
actuación que 

atenden Obxectivo 
1 

Obxectivo 
2 

Obxectivo 
3 

Obxectivo 
4 

Obxectivo 
5 

Obxectivo 
6 

 

 



 

5.6 Fichas de medidas 
 
 

Liñas de actuación 1.1.1: Incidir nunha maior integración, modernización e profesionalidade do sector 
pesqueiro, para mellorar a eficiencia, a rendibilidade e o valor engadido dos produtos. 

Obxectivo estratéxico 1. Mellora da competitividade do sector pesqueiro 
Obxectivo específico 1.1. Introducir procesos innovadores na produción, comercialización e distribución de produtos 
locais do mar 

Descrición 
As medidas oriéntanse á mellora, innovación e fixación de novos estándares na cadea vertical da pesca, 
favorecendo a trazabilidade das producións pesqueiras, a súa valorización e a comercialización no mercado. 
Contémplanse tamén accións dirixidas á mellora e preservación dos aproveitamentos pesqueiros de diferentes 
produtos (produtos de valor comercial, especies infravaloradas ou en perigo de extinción).  

Medidas 
1. Apoio a iniciativas e proxectos de transformación, elaborado e envasado de produtos do mar. 
2. Apoio á implantación de novas tecnoloxías nos procesos de comercialización, así como outras accións conxuntas 
e coordinadas do sector que sirvan para que acaden unha maior rendibilidade  
3. Apoio a iniciativas encamiñadas á mellora da imaxe, presentación e exposición dos produtos pesqueiros. 
4. Proxectos dirixidos á mellora do acondicionamento dos locais de venda dos produtos pesqueiros.  
5. Apoio a proxectos e iniciativas que potencien o recoñecemento, mellora da identificación, trazabilidade e calidade 
diferencial dos produtos locais. 
6. Proxectos experimentais con especies de valor comercial, por exemplo, o ourizo. 
7. Apoio iniciativas que axuden á recuperación de especies en risco de desaparición. 
8. Estudo para a implantación de medios mecánicos na extracción dos produtos marisqueiros, facendo fincapé no 
impacto que pode xerar sobre o produto e o medio mariño. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Asociacións empresariais 
 Confrarías 
 Asociacións de produtores de produtos pesqueiros 
 Universidades e Institutos e Centros de Investigación 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero) 
 Número de iniciativas relativas a transformación de produtos do mar. 
 Número de iniciativas relativas a elaborados de produtos do mar. 
 Número de iniciativas relativas ao envasado de produtos do mar. 
 Número de iniciativas relativas a mellora da imaxe do produto pesqueiro. 
 Número de locais acondicionados. 
 Número de iniciativas que reforcen a calidade dos produtos pesqueiros. 
 Número de actuacións de recuperación de especies. 
 Número de estudos e procesos mecánicos implantados no ámbito extractivo do sector pesqueiro. 

Rango de intensidade de axuda 
31% do programa de axudas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Liñas de actuación 1.1.2: Fomento e transferencia de coñecemento, e a promoción do 
asociacionismo para unha maior profesionalización do sector. 

Obxectivo estratéxico 1. Mellora da competitividade do sector pesqueiro 
Obxectivo específico 1.1. Introducir procesos innovadores na produción, comercialización e 
distribución de produtos locais do mar 

Descrición 
Trátase de desenvolver procesos de investigación, formación, reflexión e transferencia do 
coñecemento no sector pesqueiro, para favorecer a súa especialización e contribuír á súa 
profesionalización. No mesmo sentido, as medidas pretenden contribuír ao intercambio de 
coñecementos e experiencias, para reforzar a conexión coa mocidade, como potencial foco de 
emprego no sector. Tamén se pretende obter información científica sobre a situación dos 
recursos e o medio, de cara á mellora da diversificación de actividades no ámbito pesqueiro. 
 
A súa vez, estas accións pretenden reforzar a importancia que ten para a zona costeira, o 
sector pesqueiro, os recursos e o medio mariño. Tamén a orientación cara os propios 
consumidores, incidindo en factores como o consumo consciente e o coñecemento e 
diferenciación dos produtos pesqueiros locais. 

Medidas 
1. Apoio a proxectos e actividades de concienciación e formación, para que o propio sector 
desenvolva iniciativas orientadas á integración da cadea vertical da pesca (produción, 
transformación e comercialización). 
2. Accións e proxectos que promocionen sectores específicos: redeiras ou carpinteiros de 
ribeira. 
3. Accións formativas, divulgativas, de investigación e innovación, para a mellora da 
capacitación e profesionalización do sector pesqueiro e dos potenciais emprendedores, en 
diversos temas, como por exemplo os efectos das políticas pesqueiras, etc. 
4. Programa de accións formativas dirixidas a mellorar os procesos de atención ao cliente. 
5. Realización de xornadas divulgativas, dirixidas prioritariamente ás entidades do sector, sobre 
os efectos que as políticas pesqueiras teñen no mesmo. 
6. Accións de difusión e divulgación sobre as condicións do medio mariño, calidade das súas 
augas e o impacto que xeran na actividade pesqueira e marisqueira. 
7. Estudo do impacto das actividades de pesca deportiva e marisqueo sobre os recursos e a 
rendibilidade do sector profesional. 
8. Accións para un mellor coñecemento e difusión dos factores que inciden na formación dos 
prezos dos produtos do mar e posta en práctica desta información para a mellora da 
rendibilidade dos pescadores e mariscadoras 
9. Accións de divulgación da cuantificación estatística das capturas da flota artesanal e do 
litoral (bases de datos). 
10. Mellora nas condicións laborais e de habitabilidade nos buques de pesca. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Asociacións empresariais 
 Confrarías 
 Asociacións de produtores de produtos pesqueiros 
 Particulares 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero). 
 Número de accións formativas dirixidas ao sector relativas a cadea vertical. 
 Número de actividades de dinamización/divulgación dirixidas ao sector relativas á 

cadea vertical. 
 Número de accións que contemplen a promoción colectivos específicos do sector 

pesqueiro (redeiras, etc). 
 Número de accións formativas dirixidas a mellrora das copetencias do sector 

pesqueiro. 
 Numero de accións de divulgación relativas aos efectos da política pesqueira. 



 

 Número de accións de divulgación sobre o estado ambiental do medio mariño.  
 Número de estudos e informes relativos ao impacto da pesca deportiva sobre os 

recursos mariños. 
 Número de iniciativas relativas a difusión do coñemento da formación de prezos dos 

produtos do mar. 
 Número de accións de divulgación sobre as capturas pesqueiras da flota artesanal e do 

litoral. 
 Número de buques de pesca acondicionados. 

Rango de intensidade de axuda 
 

 
Obxectivo estratéxico 2. 

 
Liñas de actuación 2.1.1: Posta en valor de especies infravaloradas e novos 

aproveitamentos dos produtos pesqueiros, incidindo nos procesos artesanais de pesca. 
Obxectivo estratéxico 2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da 
diversificación da economía local das zonas pesqueiras 
Obxectivo específico 2.1. Contribuír á valorización dos produtos pesqueiros locais, a través de 
novos aproveitamentos, o incremento do seu valor engadido, o posicionamento claro no 
mercado e o fomento do coñecemento entre a poboación.  

Descrición 
Estas medidas céntranse en accións destinadas ao aproveitamento das especies do mar, 
principalmente as infravaloradas ou descoñecidas, á xeración de novos usos dos produtos 
pesqueiros (medicinais, gastronómicos, etc.) ou ao estudio e utilización dos descartes da 
pesca, tendo presente en todos os casos o impacto que xera o seu aproveitamento no medio 
mariño. 

Medidas 
1. Accións e proxectos que reforcen o valor engadido dos produtos pesqueiros novidosos, para 
a súa comercialización en mercados locais e foráneos. 
2. Apoio a iniciativas dirixidas ao cultivo, aproveitamento e comercialización de novas especies 
do mar ou especies infravaloradas, como por exemplo: anémonas, lapas, caramuxos, orella de 
mar, etc. 
3. Accións encamiñadas ao aproveitamento das especies depredadoras (estrela de mar, reló, 
...) para a elaboración de novos produtos como fariña, etc. 
4. Accións orientadas ao aproveitamento do cultivo de algas tanto para usos medicinais, 
gastronómicos, etc. 
5. Procesado de restos do monte, mariscos e de algas de arribazón para abonos ou 
compostaxe. 
6. Proxectos que incidan no aproveitamento dos froitos producidos no monte en combinación 
cos produtos pesqueiros e a través da industria conserveira. 
7. Estudo exhaustivo sobre os descartes e a súa influencia na diminución de recursos mariños. 
8. Aproveitamento dos descartes e refugallos da acuicultura e marisqueo para xerar novos 
produtos e reducir a contaminación dos fondos mariños. 
9. Proxectos de recuperación, divulgación e valorización de procesos de conservación 
tradicionais do peixe como salazón, secado e afumado (por exemplo, a anguía). 
10. Programa de actuacións baseadas en propostas científicas para equilibrar cultivos mariños 
a través do fomento de novas especies, reducindo os monocultivos. 
11. Realización de estudos e divulgación dos resultados dos procesos de diversificación do 
sector pesqueiro e do territorio, en concreto. 
12. Accións para a restauración da normal circulación das correntes mariñas: diques pilotados, 
pantaláns, escolleras. 
13. Promoción de estudos e divulgación da relación entre o estado ambiental dos hábitats coa 
mellora de determinadas especies de interese pesqueiro. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 



 

 Asociacións empresariais 
 Confrarías 
 Asociacións de produtores de produtos pesqueiros 
 Particulares 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero). 
 Número de actuacións relativas a posta en valor dos produtos pesqueiros novidosos.  
 Número de iniciativas dirixidas ao cultivo de novas especies. 
 Número de iniciativas relativas ao aproveitamento de novas especies ou especies 

infravaloradas. 
 Número de iniciativas relativas á comercialización de novas especies ou especies 

infravaloradas. 
 Número de novos produtos elaborados a partir do aproveitamento das especies 

pesqueiras. 
 Número de iniciativas que teñan como base o aproveitamento de algas mariñas. 
 Número de novos derivados en conserva procedentes do mar e do campo. 
 Número de estudos sobre o impacto do aproveitamento dos descartes. 
 Número de iniciativas derivadas do aproveitamento dos descartes e refugallos do mar. 
 Número de accións de divulgación de procesos de conservación tradicionais de 

produtos do mar. 
 Número de iniciativas postas en práctica de conservación tradicional dos produtos do 

mar. 
 Número de accións de valoración de produtos do mar en conserva tradicional.  
 Número de cultivos mariños a través de novas especies. 
 Número de accións de divulgación do impacto da diversificación do sector pesqueiro.  
 Número de infraestruras destinadas a mellora das correntes mariñas. 
 Número de estudos sobre o impacto ambiental do medio mariño en relación a especies 

de interese pesqueiro. 
Rango de intensidade de axuda 

3,0% (  

 
Liñas de actuación 2.2.1: Conxugar o sector turístico e pesqueiro para a potenciación de 

actividades turísticas aproveitando o potencial que ofrece o medio mariño  
Obxectivo estratéxico 2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da 
diversificación da economía local das zonas pesqueiras 
Obxectivo específico 2.2: Conseguir a creación novos de produtos e servizos turísticos 
intersectoriais. 

Descrición 
Estas medidas pretenden reforzar as potencialidades do sector do turismo como factor de 
importancia para a diversificación das actividades e colaboración co sector pesqueiro. 

Medidas 
1. Apoio a proxectos que desenvolvan modelos de hostalería de referencia que sirvan para a 
posta en valor da relación existente entre a gastronomía e a utilización dos produtos 
pesqueiros e marisqueiros. 
2. Accións de adecuación, organización e dinamización de espazos dentro das lonxas e 
mercados para acoller actividades de hostalería ou turismo. 
3. Accións de fomento da inclusión, dentro dos paquetes turísticos, de visitas guiadas a lonxas 
e outros contornos de traballo do sector pesqueiro. 
4. Apoio ás festas gastronómicas que tomen como base os produtos pesqueiros locais. 
5. Programa de formación e divulgación intersectorial dirixido a adquirir un maior coñecemento 
e sensibilización dos recursos turísticos como activo económico de primeira orde. 
6. Programa de accións formativas dirixidas a mellorar os procesos de atención ao cliente en 
ambos sectores 
7. Accións que fomenten o uso de recursos tecnolóxicos e de marqueting na promoción da 
zona como destino turístico.  



 

8. Desenvolvemento de iniciativas e servizos de turismo relacionadas coa pesca deportiva, 
deportes náuticos, a posta en valor de recursos medioambientais e incluso patrimoniais 
(pecios). 
9. Creación dunha rede de aulas náuticas para que os emprendedores poidan manter 
actividade e emprego fora do período estival. 
10. Proxectos e actividades que aborden a problemática da adaptabilidade de embarcacións, 
infraestruturas para a práctica de actividades náuticas por parte de persoas con discapacidade. 
11. Apoio á Carta Europea de Turismo Sostible. Promoción dun selo de turismo responsable 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Asociacións empresariais 
 Particulares 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero). 
 Existencia de modelos de tipo para o desenvolvemento de iniciativas de hostalería 

baseada na elaboración de produtos pesqueiros.  
 Número de accións para a adecuación de espazos dentro de lonxas e mercados para a 

realización de actividades relacionadas coa hostalería e/ou o turismo a través dos produtos 
pesqueiros. 
 Número de actos ou accións de dinamización para o consumo de produto pesqueiro 

nas lonxas e mercados. 
 Número de visitas turísticas a lonxas e espazos de interese pesqueiro.  
 Número de festas gastronómicas de produtos pesqueiros locais. 
 Número de accións de formativas destinadas a mellora do desenvolvemento turístico 

da zona. 
 Número de accións de divulgación destinada a un mellor coñecemento dos recursos 

turísticos da zona. 
 Número de iniciativas que fomenten o destino turístico da zona a través das novas 

tecnoloxías. 
 Número de iniciativas e servizos de turismo náutico-deportivo. 
 Existencia da rede de aulas náuticas. 
 Numero de embarcacións e infraestruturas náuticas adaptadas para persoas con 

discapacidade. 
 Número de iniciativas e establecementos adheridos ao selo de turismo sostible. 

 
Rango de intensidade de axuda 

 

 
Liñas de actuación 2.2.2: Desenvolvemento do turismo mariñeiro, como estratexia de 

diversificación do sector pesqueiro. 
Obxectivo estratéxico 2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da 
diversificación da economía local das zonas pesqueiras 
Obxectivo específico 2.2: Conseguir a creación novos de produtos e servizos turísticos 
intersectoriais. 

Descrición 
Esta medidas tentan promover a innovación na definición e realización de servizos turísticos 
complementarios, como factor de diversificación do sector.. E na mesma liña, desenvolver 
produtos e servizos específicos que potencien un turismo baseado no respecto dos valores 
ambientais e paisaxísticos. As accións que se promovan deben facilitar un achegamento ao 
contorno natural de maneira ecolóxica, a través de transporte ecolóxico con baixa emisión de 
gases contaminantes e ruído. 
 
Trátase de abrir unha liña de traballo que axude a desestacionalizar a demanda e oferta 
turística, contribuíndo á profesionalización do sector, e polo tanto, á apertura de novos 



 

negocios. A súa vez, perséguese a posta en valor e o fomento do turismo de experiencias nas 
actividades tradicionais do sector pesqueiro: actividades das conserveiras, redeiras,... 

Medidas 
1. Apoio a proxectos que se centren en produtos e servizos específicos que potencien un 
turismo baseado no respecto dos valores ambientais e paisaxísticos. 
2. Iniciativas de deseño (físico e virtual) e aproveitamento de itinerarios turísticos baseadas nas 
tradicións e cultura mariñeira, así como en rutas de infraestruturas e espazos naturais, de 
actividades mariñeiras ou elementos singulares: uso de embarcacións tradicionais, patrimonio 
industrial, espazos naturais, etc. 
3. Programas e actividades de visitas guiadas a portos e lonxas para ensinar os métodos e 
procedementos de traballo do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola. 
4. Apoio na creación dun distintivo de calidade entre as actividades relacionadas con turismo 
mariñeiro. 
5. Desenvolvemento do turismo de cruceiro cara o turismo mariñeiro, gastronomía, actividades 
náuticas, etc. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Asociacións empresariais 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero). 
 Número de iniciativas turísticas ambientais e paisaxísticas. 
 Número de intinerarios turísticos deseñados. 
 Número de visitas turísticas guiadas a portos e lonxas. 
 Numero de iniciativas adheridas a un selo de calidade de turismo mariñeiro. 

Rango de intensidade de axuda 
 

 
Obxectivo estratéxico 3. 

 
Liña de actuación 3.1.1 : Promoción dunha maior sensibilización en relación ao coidado 

do medio ambiente e os recursos da zona costeira. 
Obxectivo estratéxico 3: Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental 
das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a 
unha economía de baixas emisións de carbono. 
Obxectivo específico 3.1: Acadar a conservación do medio natural na zona costeira. 

Descrición 
As medidas contidas nesta liña de actuación fan referencia a accións relacionadas coa 
preservación, conservación e valorización dos recursos naturais do territorio. Tamén fan 
referencia á problemática da contaminación e a xeración de residuos. Por último, existen 
medidas encamiñadas ao reforzo da concienciación e sensibilización da importancia que teñen 
os valores ambientais para contribuír á preservación do medio natural e a paisaxe. 

Medidas 
1. Accións de conservación do medio natural, con especial atención aos fondos mariños. 
2. Plan de recuperación, acondicionamento da liña costeira orixinal, camiños tradicionais, vías 
de acceso ao mar, sendeiros litorais. 
3. Apoio a medidas de posta en valor dos espazos de protección ambiental (Rede Natura, 
Parque Marítimo Terrestre Illas Atlánticas). 
4. Promoción de accións formativas e divulgativas dirixidas a dar a coñecer o territorio de costa, 
a súa paisaxe e recursos naturais.  
5. Creación de plataformas ou aplicacións (web, app, mapas interactivos) con información 
medioambiental e elementos do patrimonio marítimo da zona costeira. 
6. Mellora da investigación da orixe e influencia das mareas vermellas no ecosistema, ou 
outras problemáticas mariñas. 
7. Fomento do uso de materiais sostibles (madeira de calidade) para a construción de 



 

estruturas lixeiras en equipamentos e infraestruturas do territorio (pasarelas, escaleiras...) e 
nas embarcacións. 
8. Posta en marcha de programas de xestión e tratamentos de residuos (plásticos, redes...) e 
contaminantes do medio mariño (medicamentos, hormonas...). 
9. Campañas de concienciación sobre o uso e tratamento de residuos e o impacto que estes 
xeran sobre o medioambiente. 
10. Programa de encontros e intercambio de coñecementos con grupos medioambientalistas 
para a xeración de ideas para reducir a contaminación. 
11. Accións de formación destinadas a dotar dun mellor coñecemento os procedementos e 
medios para actuar e situacións de contaminación. 
12. Apoio programas de voluntariado ambiental. 
13. Programa de actividades educativas e culturais relacionadas coa cultura do mar e que, a 
súa vez, fomenten prácticas responsables de coidado do medio natural. 
14. Programación de roteiros que poñan en valor os hábitats, especies e, a súa vez, axuden a 
recuperar e fomentar o patrimonio cultural material e inmaterial. 
15. Identificación de espazos (sistema SIG, por exemplo) no territorio GALP susceptibles de 
acoller actividades (agrícolas, forestais, ...) que xeren valor a nivel ambiental ou paisaxístico 
para a costa e o medio mariño. 
16. Fomento de proxectos tecnolóxicos (boia medioambiental) para facer medidas de control 
medioambiental. 
17. Accións para a redución dos efectos da contaminación producidos polo uso do automóbil. 
Fomento doutros medios para desprazamentos (bicicletas, barcos para visitar praias, etc). 
18. Recuperación do Observatorio medioambiental da Ría de Vigo. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Asociacións empresariais 
 Universidades e Institutos e Centros de Investigación 
 Asociacións (sociedade civil) 
 Particulares 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero). 
 Número de accións de conservación do medio natural. 
 Número de espazos recuperados da franxa litoral. 
 Número de iniciativas de posta en valor dos espazos de protección natural. 
 Número de accións formativas destinadas a un mellor recoñecemento dos recursos 

naturais. 
 Número de accións de divulgación sobre os recursos naturais da zona costeira. 
 Existencia do uso das novas tecnoloxías para a divulgación medioambiental e 

patrimonial da costa. 
 Número de estudos sobre as problemáticas do ecosistema do medio mariño. 
 Número de equipamentos e infraestruturas construídas con materiais sostibles. 
 Número de campañas de concienciación para un mellor tratamento de residuos. 
 Número de encontros medioambientais e número de iniciativas xeradas. 
 Número de accións de formación que faciliten unha mellor resposta a situacións de 

contaminación ambiental. 
 Número de programas de voluntariado. 
 Número de actividades educativas e culturais relacionadas co mar. 
 Número de roteiros baseados na posta en valor do patrimonio. 
 Número de actividades na costa que xeren valor ambiental. 
 Número de iniciativas tecnolóxicas para o control ambiental. 
 Número de iniciativas de mobilidade sostibles no territorio. 
 Existencia do observatorio medioambiental da Ría de Vigo. 

Rango de intensidade de axuda 
 

 



 

3.2.1: Accións de estudio e concienciación, orientadas á redución de emisións 
contaminantes e á optimización enerxética 

Obxectivo estratéxico 3: Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental 
das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a 
unha economía de baixas emisións de carbono. 
Obxectivo específico 3.2: Concienciar a axentes e entidades da zona pesqueira da necesidade 
de reducir ás emisións contaminantes ao medio ambiente e incrementar o uso de enerxías 
alternativas e a eficiencia enerxética. 

Descrición 
As medidas céntranse no estudio e sensibilización sobre a necesidade de reducir a 
contaminación atmosférica e concienciar á poboación da necesidade de empregar enerxías 
limpas e respecuosas co medio ambiente, así como, incidir no aproveitamento enerxético 
eficiente. 

Medidas 
1. Proxectos e actividades de innovación relacionados co uso de enerxías renovables ou fontes 
alternativas de enerxía, que poidan ter relación coas actividades do sector pesqueiro. 
2. Proxectos e iniciativas de investigación relacionados coa eficiencia enerxética a bordo de 
embarcacións, ou nas infraestruturas, equipamentos e instalacións nas que se realicen 
actividades pesqueiras. 
3. Campañas para a sensibilización da poboación, en especial a do sector pesqueiro,sobre a 
necesidade de reducir o consumo de enerxía e a contaminación ambiental. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Universidades e Institutos e Centros de Investigación 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero). 
 Número de iniciativas postas en práctica para o uso das enerxías renovables nas 

actividades pesqueiras. 
 Número de accións de sensibilización sobre a contaminación ambiental. 

Rango de intensidade de axuda 
 

 
Obxectivo estratéxico 4. 
 
Liña de actuación 4.1.1: Posta en valor do patrimonio cultural material e inmaterial para 

garantir un maior coñecemento por parte do sector pesqueiro e a cidadanía. 
Obxectivo estratéxico 4. O fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas 
pesqueiras como elemento para reforzar a identidade territorial, e o patrimonio cultural 
pesqueiro, acuícola e marítimo. 
Obxectivo específico 4.1: Aumentar a implicación e sensibilización da poboación sobre a 
importancia do patrimonio pesqueiro da zona.  

Descrición 
Estas medidas están tentan reforzar o coñecemento do patrimonio cultural marítimo e 
pesqueiro, por parte das persoas vinculadas ao sector pesqueiro e a poboación en xeral, 
mediante actividades de divulgación, estudio ou investigación do mesmo. 

Medidas 
1. Accións dirixidas á actualización dalgúns oficios tradicionais (por exemplo, carpintería de 
ribeira) para a realización de novos produtos que poderían estar vinculados ao turismo/lecer. 
2. Actividades de divulgación do patrimonio pesqueiro. 
3. Actividades orientadas á posta en valor do patrimonio arqueolóxico, arquitectónico,... 
vinculado co mar. 
4. Impulso da información deste patrimonio do mar nas web municipais con contidos 
específicos, incluíndo as accións postas en marcha.  



 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Particulares 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero). 
 Número de novos produtos creados a partir dos oficios tradicionais. 
 Número de accións de divulgación vinculadas ao patrimonio mariñeiro. 
 Número de visitas a páxinas web e recursos virtuais. 

Rango de intensidade de axuda 
3,0% (  

 
Liña de actuación 4.1.2: Accións orientadas á recuperación, rehabilitación e posta en 

valor dos recursos patrimoniais. 
Obxectivo estratéxico 4. O fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas 
pesqueiras como elemento para reforzar a identidade territorial, e o patrimonio cultural 
pesqueiro, acuícola e marítimo. 
Obxectivo específico 4.1: Aumentar a implicación e sensibilización da poboación sobre a 
importancia do patrimonio pesqueiro da zona.  

Descrición 
Estas medidas oriéntanse á recuperación, rehabilitación, adecuación de bens do patrimonio 
material (tanto moble coma inmoble) e tamén de barrios mariñeiros ou infraestruturas do 
patrimonio do litoral. Tamén medidas dirixidas á conservación e posta en valor do patrimonio 
inmaterial, mediante a sistematización da información e a captura en diferentes formatos. 

Medidas 
1. Recuperación das infraestruturas do patrimonio industrial marítimo (conserveiras, cetáreas, 
etc. ) para o seu aproveitamento multifuncional tanto para actividades turísticas como para 
outro ámbito. 
2. Proxectos e actividades para a definición de novos usos das infraestruturas pesqueiras e 
outros elementos que forman parte do patrimonio da zona costeira, promovendo a sinerxía 
entre sectores (p.e. un albergue nunha antiga salazón,...). 
3. Proxectos de recuperación de embarcacións tradicionais e dos procesos de mantemento de 
redes e velas das mesmas. 
4. Proxectos para a recuperación das carpinterías de ribeira. 
5. Proxectos para a recuperación de barrios tradicionais mariñeiros. 
6. Elaboración dun mapa xeorreferenciado do patrimonio material de toda a zona de costa do 
GALP: paisaxe, rede natura, parques, edificacións, equipamentos, etc. 
7. Proxectos encamiñados á recollida e posta en valor do patrimonio inmaterial. 
8. Deseño e desenvolvemento de aplicacións de realidade aumentada do territorio. 
(información sobre patrimonio, natureza e vistas panorámicas). 
9. Plan de mellora dirixido a adaptación das infraestruturas e espazos á persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Asociacións (sociedade civil) 
 Particulares 

Indicadores 
 Número de empregos xerados (desagregación por idade e xénero). 
 Número de infraestruturas patrimoniais recuperadas/acondicionadas. 
 Número de actividades (turísticas,...) promovidas nos espazos patrimoniais 

recuperados. 
 Número de embarcacións restauradas ou recuperadas (por tipoloxía). 
 Número de proxectos de carpintería de ribeira desenvolvidos. 



 

 Número de proxectos desenvolvidos nos barrios mariñeiros. 
 Existencia dun mapa xeorreferenciado de elementos patrimoniais e paisaxísticos. 
 Número de elementos do patrimonio inmaterial recuperado. 
 Existencia de aplicacións tecnolóxicas de realidade aumentada na posta en valor do 

patrimonio. 
 Número de infraestruturas adaptadas a persoas con discapacide. 

Rango de intensidade de axuda 
 

 
Liña de actuación 4.2.1: Fomento da igualdade de oportunidades no acceso, permanencia e 

promoción no sector pesqueiro e impulso do emprendemento feminino 
Obxectivo estratéxico 4. O fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas 
pesqueiras como elemento para reforzar a identidade territorial, e o patrimonio cultural 
pesqueiro, acuícola e marítimo. 
Obxectivo específico 4.2: Acadar maiores cotas de igualdade de oportunidades desde a 
perspectiva de xénero, a inclusión social de colectivos desfavorecidos ou mocidade. 

Descrición 
Trátase de poñer en práctica iniciativas que promovan o emprendemento feminino e melloren 
as súas condicións de traballo. 

Medidas 
1. Promoción da incorporación de mulleres e mocidade ao sector 
2. Mellora das condicións de traballo e calidade de vida das persoas do sector 
3. Promoción dunha remuneración xusta, evitando a precariedade, a brecha salarial e a 
clasificación profesional por razón de sexo 
4. Desenvolvemento de alternativas e mecanismos para compensar a temporalidade e 
períodos de inactividade mediante actividades complementarias ao traballo habitual 
5. Racionalización dos horarios de traballo, mellorando a conciliación da vida persoal, familiar e 
laboral, e a corresponsabilidade 
6. Facilitamento e aseguramento dunhas condicións óptimas de saúde, hixiene e seguridade no 
traballo 
7. Estudio de enfermidades derivadas da actividade profesional, e coeficientes redutores. 
8. Impulso do recoñecemento , a igualdade de trato e non discriminación no sector  
9. Visibilización do papel das mulleres e a súa contribución ao sector pesqueiro 
10. Recoñecemento profesional das persoas que traballan no sector. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Empresas 
 Asociacións empresariais 
 Confrarías 
 Asociacións de produtores de produtos pesqueiros 
 Asociacións (sociedade civil) 
 Particulares 

Indicadores 
 Evolución da taxa de emprego, datos por sexo e grupos de idade. 
 Evolución de indicadores (brecha salarial) por sexo. Evolución do salario mínimo no 

sector (datos segregados por sexo). 
 Taxa de temporalidade, datos por sexo. 
 Número de permisos de maternidade , paternidade, excedencias, flexibilización horaria 

(datos por sexo). 
 Número de títulos profesionais, datos por sexo. 
 Número de actividades de promoción, recoñecemento, de iniciativas emprendedoras 

lideradas ou nas que participen mulleres. 

Rango de intensidade de axuda 
 



 

 
Obxectivo estratéxico 5. 

 
Liña de actuación 5.1.1: promover o asociacionismo e a capacidade de reflexión do 

sector. 
Obxectivo estratéxico 5: Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza, 
dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.  
Obxectivo específico 5.1: Poñer en práctica instrumentos para conseguir un maior 
empoderamento do sector para acadar un maior desenvolvemento da zona pesqueira  

Descrición 
As medidas que se promoven nesta liña de actuación refírense ao impulso da participación do 
sector e conxunto de axentes locais do territorio no desenvolvemento sostible da zona 
pesqueira. Facendo especial atención ao papel da muller a través do impulso do liderazgo e 
empoderamento das mulleres no sector. 
 
As medidas pretenden promover o asociacionismo e a colaboración que favorezan o 
establecemento de sinerxías entre os sectores económicos, sociais e institucionais da zona 
costeira, así como con outros territorios e países.  

Medidas 
1. Realización de actividades dirixidas ao establecemento de espazos de participación, 
intercambio de coñecementos, sinerxías e redes de colaboración de pesca de altura, baixura, 
marisqueo e redeiras para xerar proxectos innovadores e reforzar o conxunto do entramado 
asociativo do sector 
2. Actividades de reforzo da comunicación entre as entidades e entre estas e as persoas socias 
para fomentar a súa gobernanza, sobre todo a través das novas tecnoloxías. 
3. Programa de encontros sectoriais para o intercambio de experiencias a nivel supramunicipal 
e transnacionais. 
4. Promoción da presenza e participación activa das mulleres nos órganos de decisión e 
xestión do sector 
5. Incremento da participación das mulleres na vida económica, política e sociocultural das 
súas comunidades e no desenvolvemento sostible nas zonas de pesca. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Asociacións empresariais 
 Confrarías 
 Asociacións de produtores de produtos pesqueiros 
 Universidades e Institutos e Centros de Investigación 
 Asociacións (sociedade civil) 

Indicadores 
 Número de accións de dinamización realizadas. 
 Número de entidades e colectivos sociais participantes. 
 Tipoloxía de accións de comunicación e dinamización da participación. 
 Número de reunións/encontros realizados. 
 Número de participantes nos espazos ou órganos do GALP, así como nas actividades 

de dinamización (desagregación por idade, xénero e tipoloxía). 
Rango de intensidade de axuda 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obxectivo estratéxico 6. 
Liña de actuación 6.1.1: Posta en práctica de medidas encamiñadas a promover a 
coordinación e a colaboración dos diferentes sectores e territorios implicados no 

desenvolvemento da zona pesqueira. 
Obxectivo estratéxico 6: Fomento da cooperación. 
Obxectivo específico 6.1: Incrementar a cooperación entre entidades do territorio e de fóra do 
territorio do GALP para reforzar a sinerxía e o establecemento de redes, na mellora dos 
diferentes sectores e no desenvolvemento das zonas pesqueiras. 

Descrición 
Estes proxectos pretenden impulsar a colaboración e a cooperación entre entidades do 
territorio e de fóra do territorio, ben con carácter sectorial (un só sector) ou intersectorial (varios 
sectores: pesca  turismo), para mellorar a cohesión social das zonas e dinamizar os territorios, 
dende unha visión integrada e multisectorial. 

Medidas 
1. Elaboración dun diagnóstico integrado sobre a situación do medio mariño galego: medio 
ambiente e estado dos recursos. 
2. Estudos para o cartografado de toda a zona costeira do GALP, dos hábitats e especies 
mariñas. Estudo para a creación de arrecifes artificiais e zonas de protección, como zonas de 
cría. 
3. Proxectos específicos de I+D+I, de transferencia de coñecemento entre entidades, ou 
rexións diferentes, para fomentar unha cultura de innovación. 
4. Colaboración entre institucións (universidades, institutos de investigación, axencias...) para o 
fomento de programas de I+D+i relacionados co sector pesqueiro. 
5. Accións de apoio á innovación e intercambio de experiencia con outros países, en relación a 
novas especies de cultivo, e mesmo descartes da pesca. 
6. Promoción de intercambios formativos con outras rexións e países para ver como abordaron 
unha maior profesionalización do sector turístico a través da valorización dos recursos 
pesqueiros. 
7. Plataforma tecnolóxica, con un catálogo de recursos integrado, para difundir e promover as 
actividades de turismo mariñeiro de toda Galicia de forma directa e como un destino turístico 
diferenciado. 
8. Fomento dos vínculos do entre institucións que se ocupan de estudar os niveis de 
contaminación (Instituto Marítimo Pesqueiro, Oceanográfico, Universidade de Vigo...) para 
mellorar na detección de verteduras e contar con datos actualizados. 
9. Accións de estudio ou análise de proxectos internacionais que fomenten e poñan en valor os 
usos tradicionais do mar 
10. Proxectos de colaboración e cooperación entre GALP, para reforzar a posta en valor dos 
produtos pesqueiros e incidir no desenvolvemento sostible das zonas costeiras. 
11. Cooperación en proxectos de patrimonio inmaterial. 

Potenciais beneficiarios 
 Concellos 
 Asociacións empresariais 
 Confrarías 
 Asociacións de produtores de produtos pesqueiros 
 Universidades e Institutos e Centros de Investigación 
 Asociacións (sociedade civil) 

Indicadores 
 Diagnóstico da relación entre o medio ambiente mariño e o estado dos recursos  
 Número de arrecifes artificiais creados. 
 Número de zonas de protección mariña creadas. 
 Número de proxectos de intercooperación desenvoltos. 
 Número de programas de I+D+i desenvoltos no sector pesqueiro. 
 Existencia de elementos turístico-mariñeiros catalogados e divulgados, vinculados a 

TIC. 
 Número de accións de dinamización realizadas entre entidades ou colectivos sociais. 
 Número de reunións/encontros realizados. 



 

Rango de intensidade de axuda 
 

 
5.7 Carácter integrado e multisectorial da estratexia 
O GALP Ría de Vigo  A Guarda aposta por unha estratexia na que se reforza o carácter 
diferencial deste territorio, destacando a singularidade da zona, en relación á paisaxe, aos 
recursos, ao patrimonio material e inmaterial e ao propio sector pesqueiro. 
 
O carácter integrado e multisectorial da estratexia está relacionado con dous factores que 
constitúen os principais desafíos da zona costeira, para contribuír ao seu desenvolvemento: 

1. Acada unha estreita colaboración do sector pesqueiro para idear e implementar 
iniciativas e proxectos de desenvolvemento territorial común, mediante o 
establecemento de procesos de comunicación, participación e cooperación entre  os 
distintos axentes sociais e institucionais, afondando nunha maior vinculación entre a 
formación e a economía real, asegurando a fixación de poboación e a incorporación da 
mocidade ao mercado laboral. 

2. Enténdese tamén que unha estratexia de integración multinivel e entre diferentes 
sectores, pode reforzar o dinamismo económico que precisa esta zona costeira, 
conseguindo un desenvolvemento económico sostible e unha mellora na calidade de 
vida das persoas, a través da creación e consolidación de emprego, as í como a 
promoción dunha maior igualdade de oportunidades e relevo xeracional.  

 

identifique ao territorio, valorizando as súas características definitorias (o entramado social, a 
paisaxe, o clima, etc.) e a aposta decidida por unha actividade pesqueira artesanal e sostible, 
onde o produto sexa o elemento central.   
 
O modelo multisectorial de desenvolvemento que integraría a conexión co ámbito do turismo, 
os recursos ambientais, o patrimonio, tendo sempre como fíos condutores aos produtos e 
actividades pesqueiras. Considérase que o desenvolvemento precisa respecto e coidado do 
patrimonio costeiro co que conta a zona. Este factor reforza a identidade local que se lle quere 
imbuír á zona costeira. 
 
A estratexia diríxese a promover a integración do conxunto de actividades do sector pesqueiro, 
apostando por unha visión que integre a cadea vertical da pesca (dende a embarcación ao 
mercado). Para isto promóvense actuación orientadas a mellorar o sector, apostando por unha 
visión integradora e un aproveitamento sostible dos recursos pesqueiros. 
 
Tamén se reforza a vinculación intersectorial, ao promover liñas de actuación que perseguen a 
diversificación da economía local cara actividades turísticas, que teñan como reclamo ao 
conxunto de actividades do sector pesqueiro e o abano de recursos patrimoniais vinculados ao 
mesmo. 
 
En definitiva,  podemos dicir que o carácter integrado e multisectorial da estratexia se reforza 
nos obxectivos relacionados con: 

1. O posicionamento do produto da Ría de Vigo  A Guarda como produto con valor 
engadido e procedente dun modelo de pesca sostible, onde se reforza a posición social 
do sector pesqueiro. 

2. A aposta por un modelo organizativo e innovador de desenvolvemento do sector, 
incidindo en novos aproveitamentos pesqueiros, ben de produtos ou relacionados co 
ámbito enerxético. 

3. A consolidación dunha imaxe do territorio, na que se reforza a colaboración entre o 
conxunto da zona costeira, para a posta en marcha dunha estratexia de turismo diversa 
e de calidade. 

4. O reforzo da identidade costeira a través da recuperación do patrimonio 
medioambiental e cultural, facendo especial mención ao conxunto do patrimonio 
marítimo. 

Por último, enténdese que o carácter integrador se reforce mediante unha aposta por modelo 



 

de traballo colaborativo  entre as entidades do territorio, para desenvolver iniciativas 
relacionadas co conxuntos de ámbitos temáticos: o pesqueiro, o turístico, o ambiental e o 
patrimonial. 
 
5.8 Carácter innovador da estratexia 

A EDLP da Ría de Vigo  A Guarda introduce factores innovadores relacionados coa aposta 
por unha maior integración das actuacións marítimas e as pesqueiras, e un maior reforzo da 
identidade do territorio. 

  

O modelo de desenvolvemento do sector pesqueiro introduce cambios relacionados coa 
necesidade de valorizar os produtos da zona e de vincular o sector coas actividade turísticas. 
Fálase da importancia da atención ao conxunto de procesos que poden engadir valor ás 
producións pesqueiras, destacando o alto potencial do produto. As innovacións fan referencia á 
transformación, pero tamén aos posibles aproveitamentos de novas especies, especies 
infrautilizadas ou de escaso valor comercial, así como as posibilidades de aproveitamento dos 
descartes. 

 

Por outra banda, a relación entre o sector turístico e o pesqueiro, vese reforzada pola 
necesidade de establecer un modelo, unha imaxe de marca do territorio, no que se favoreza o 
establecemento de sinerxías entre ambos sectores. Apóstase por un turismo diferencial e de 
calidade, fuxindo de modelo de masificación, propios doutras zonas costeiras. 

 

Enténdese tamén que é preciso innovar no que respecta ás condicións de traballo do sector, 
reforzando a súa imaxe para facer que sexa un sector capaz de atraer activos, que reforcen a 
continuidade e o relevo xeracional. Isto implica que sexan recoñecidos os profesionais e as 
profesionais do sector.   

As actuacións que reforzan o carácter innovador da estratexia fan referencia a: 

 Introdución de procesos innovadores na produción, comercialización e distribución de 
produtos locais do mar: integración, modernización e profesionalidade do sector 
pesqueiro, para mellorar a eficiencia, a rendibilidade e o valor engadido dos produtos.  

 Novos aproveitamentos dos produtos pesqueiros, incidindo na necesidade da 
investigación sobre o aproveitamento de especies infravaloradas, o posicionamento 
claro no mercado e fomento do coñecemento entre a poboación.  

 Melloras dos procesos comercializadores dos produtos, favorecendo a introdución de 
novas tecnoloxías e canles de comunicación. 

 Creación de novos produtos e servizos turísticos intersectoriais 

 Aumentar a implicación e sensibilización da poboación sobre a importancia do 
patrimonio pesqueiro da zona 

 Poñer en práctica instrumentos para conseguir un maior empoderamento do sector 
para acadar maior desenvolvemento da zona pesqueira. 

 Incremento da cooperación entre entidades do territorio e de fora do territorio do GALP 
para reforzar a sinerxia e o establecemento de redes, na mellora dos diferentes 
sectores e no desenvolvemento das zonas pesqueiras 

 Medidas de animación dende o propio GALP, que reforcen a colaboración entre o 
GALP e o resto de axentes. 

 

 



 

5.9 Contribución da estratexia á creación de emprego 

A creación de emprego poténciase no Plan de Acción, a través da priorización de proxectos 
que implique a creación de postos de traballo e a dotación orzamentaria máis elevada para as 
iniciativas de carácter produtivo. 
 
No Plan de acción recóllense medidas que se orientan a diferentes factores que inciden de 
maneira directa ou indirecta na creación de emprego: 

1. Existen medidas que inciden na integración, modernización e profesionalidade do 
sector pesqueiro, para mellorar a eficiencia, a rendibilidade e o valor engadido dos 
produtos: apoio a iniciativas e proxectos de transformación, elaborado e envasado de 
produtos do mar, apoio á implantación de novas tecnoloxías nos procesos de 
comercialización, etc. 

2. O reforzo da posición social do sector,  mellorando as súas condicións de traballo, fai 
que o mesmo sexa máis atractivo á hora de fomentar a contratación, principalmente da 
xente máis nova. Fálase de programas formativos dirixidas á mellora profesional do 
sector, o que implica maiores posibilidades de creación de emprego. Existes medidas 
específicas dirixidas a apoiar o emprendemento, a través de accións de apoio, 
asesoramento e acompañamento. 

3. Os novos aproveitamentos ou actividades de diversificación dos produtos pesqueiros, 
implican tamén novos nichos de mercado, que ao marxe da actividade pesqueira ou 
marisqueira convencional, poden converterse en novos xacementos de emprego.  

4. O aproveitamento do turismo mariñeiro, como estratexia de diversificación do sector 
pesqueiro, e de vinculación do sector pesqueiro ás actividades pesqueiras, supón un 
potencial importante como actividade que pode reforzar o tecido económico da zona 
costeira, e por tanto contribuír a crear emprego. Tamén compre indicar o potencial que 
supón todo o conxunto de servizos accesorios que implican a posta en marcha de 
iniciativas neste sentido. 

5. Recóllense actuacións, vinculadas á gobernanza, que abordan o deseño dunha 
estratexia integral entre os axentes sociais e institucionais para a promoción conxunto 
conxunta do emprendemento e a titorización de proxectos empresariais, que reforcen a 
vinculación profesional co sector pesqueiro, ou actividades relacionadas. 

6. Accións de cooperación que fomenten a sinerxía, na promoción de proxectos 
conxuntos entre diversos sectores produtivos (primario e servizos fundamentalmente). 

  
Para reforzar as anteriores medidas destínase un importe do 65%, do conxunto do orzamento 
que ten á súa disposición o GALP, para poñer en marcha o programa de axudas.  
Isto implica que estes proxectos, de natureza produtiva, se van a dedicar principalmente á 
creación directa de postos de traballo. Indirectamente, tamén os proxectos que se promovan 
dende outro tipo de entidades, públicas principalmente, supoñerán unha creación de emprego, 
asociado á posta en marcha destes proxectos. 
 
A incidencia sobre a creación de emprego é un criterio que se valora positivamente á hora de 
seleccionar os proxectos que van a ter financiamento do FEMP. A creación de emprego, xunto 
coa cohesión social das zonas pesqueiras, é a principal finalidade que pretende abordar dito 
fondo. Neste apartado tense en conta o volume de emprego xerado, tendo maior puntuación 
canto maior é o número de empregos xerados. Tamén se valora a tipoloxía de colectivos que 
van a ostentar os postos de traballo, priorizando a menores de 35, persoas con discapacidade 
e mulleres. 
 
A creación de emprego é un dos principais indicadores que se vai a ter en conta para valorar io 
impacto real do Fondo no territorio, sendo un indicador de referencia en todas as liñas de 
acción, practicamente. 
Exp  



 

5.10 Contribución da estratexia á promoción da igualdade entre 
homes e mulleres e á non discriminación 

Tal e como se reflexa na diagnose, o mercado laboral da zona non está exento dunha 
compoñente de xénero que se deixa notar nas cifras do paro. Como é habitual as mulleres 
representan mais do 70 % nas actividades de traballo doméstico, saúde e servizos sociais, 
servizos persoais e ensino. Son tamén máis de 2/3 na hostalaría, nas actividades inmobiliarias 
e nas persoas sen emprego anterior. Representan menos de 1/3 no sector primario, transporte 
e na construcción.  

A evolución de afiliacións é moi distinta para homes e mulleres. Entre os homes a ocupación 
retrocedeu un 25 %(22% en Galicia), mentres que as mulleres retrocederon un 9 % (5% en 
Galicia). 

Se analizamos os datos de afiliacións por réximes durante os últimos 8 anos, verificamos que 
nos concellos da zona se produciu unha destrución de emprego no réxime xeral do 21%(-16% 
en Galicia). O réxime de autónomos tamén destruíu emprego nun -6% (+14% en Galicia). 

Os datos de contratación por xénero e concello demostran que no GALP 7 existe un maior 
desequilibrio na contratación que no conxunto de Galicia, xa que a cota de contratos a homes 
amplíase aquí do 53 % ao 55 %. Ademáis, os datos evolutivos apuntan a que a destrución do 
número de contratos foi mais intensa no caso das mulleres que na dos homes, afondando a 
brecha existente entre uns e outras. 
Algúns dos mecanismos contemplados para promover a igualdade e non discriminación son os 
seguintes: 

1. Promover a participación equitativa de homes e mulleres: cotas de participación na 
xunta directiva do GALP Ría de Vigo  A Guarda.  

2. Criterios sociais: apoio á economía social (promoción do cooperativismo, etc). 
Criterios éticos: apoio aos produtos/organizacións de comercio xusto, procurarase 
mercar con empresarios locais, e empresas que garanten transparencia e respecto 
ao medio ambiente. 

Dentro do baremo de proxectos puntúase positivamente a creación de emprego feminino e de 
mocidade. 

A perspectiva de xénero nos proxectos susceptibles de financiación da nosa zona é 
fundamental, tanto nos proxectos produtivos como non produtivos: é preciso conseguir como 
mínimo cinco puntos neste apartado para tramitar o proxecto    
 

Este criterio valorarase en función da puntuación acadada polo proxecto, en resposta a 
unha batería de preguntas. 

 

 

 

 



 

 

Preguntas 
Ata 

 
Téñense en conta as diferenzas de partida entre mulleres e homes á hora de 
elaborar o proxecto ( diagnóstico).  1 

Se existen diferenzas de partida entre homes e mulleres, establécense accións 
positivas 1 

Foméntase a presenza de mulleres en actividades consideradas 
tradicionalmente como masculinas. 1 

Foméntase a presenza de homes en actividades tradicionalmente 
consideradas como femininas 1 

No proxecto desagréganse os datos tendo en conta a variable sexo 1 
Os proxectos que impliquen contratación de persoas traballadoras establecen 
unha porcentaxe de contratación de mulleres (non inferior ao 40%). 1 

Na elaboración dos proxectos e memorias utilizase termos xenéricos e 
fórmulas que faciliten a lectura e eviten a utilización de palabras con 
connotacións de xénero: linguaxe non sexista 

1 

Na avaliación proposta no proxecto intégranse indicadores de xénero 1 
Tódolos materiais, imaxes e documentación evitarán por completo calquera 
imaxe discriminatoria da muller, e deberán fomentar valores de igualdade, 
pluralidade de roles e corresponsabilidade entre mulleres e homes. 

1 

A entidade promotora estableceu medidas que favorezan a conciliación da 
vida persoal, laboral e familiar das persoas usuarias ou beneficiarias e/ou das 
persoas contratadas para prestar a actividade obxecto da subvención 

1 

TOTAL 10 

 

 

 

5.11 Contribución ao principio de desenvolvemento sostible 

Contribución da estratexia á sostibilidade ambiental 
Para contribuír á sostibilidade da zona costeira, a EDLP, céntrase principalmente nos seguintes 
factores, que manteñen unha forte interdependencia entre eles: 

1. A promoción dunha maior sensibilización en relación ao coidado do medio ambiente e 
os recursos da zona costeira 

2. Preservación , conservación e valorización dos recursos naturais do territorio.  
3. Accións encamiñadas a reducir a problemática da contaminación e a xeración de 

residuos.  
4. Medidas encamiñadas ao reforzo da concienciación e sensibilización da importancia 

que teñen os valores ambientais para contribuír á preservación do medio natural e a 
paisaxe. 

5. Accións de estudio e concienciación, orientadas á redución de emisións contaminantes 
e á optimización enerxética 

6. Concienciación da poboación sobre a necesidade de empregar enerxías limpas e 
respectuosas co medio ambiente 

7. Accións que incidan sobre o aproveitamento enerxético eficiente 
8. O reforzo da gobernanza do sector e a mellora da cooperación, pecharían a batería de 

elementos que reforzarían tanto a sostibilidade social, como económica e ambiental na 
zona costeira. 

 



 

 

 

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

 
Complementariedade  e cooperación da EDLP coa RIS 3 
A RIS3 é a Estratexia de especialización intelixente de Galicia, a cal pretende acadar a 
competitividade, o crecemento económico e emprego sostible e de calidade a través da 
innovación. Pretende dinamizar os sectores endóxenos e tractores da economía galega, entre 
os cales se atopan o sector pesqueiro e o do turismo, eixes centrais da EDLP desta zona 
pesqueira. 
 
Existe un claro aliñamento da EDLP da Ría de Vigo  A Guarda coa RIS3, no relacionado cos 
retos 1  e 3 que formula a mesma, que abordan respectivamente a xestión innovadora dos 
recursos naturais e culturais, e o establecemento dun novo modelo de vida saudable baseado 
no envellecemento activo. A complementariedade é moi alta no primeiro reto, se ben no terceiro 
é case puntual. 
 

MATRIZ DE COMPLEMENTARIEDADE. RIS3 ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIXENTE DE GALICIA 

OBXECTIVOS DA EDLP 

OBXECTIVOS RIS3 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 



 

En relación ao primeiro reto... 
 
Existe un grao de complementariedade alto entre a prioridade 1 da RIS3, que ten como 

da EDLP, que 

a través de novos aproveitamentos, o incremento do seu valor engadido, o posicionamento 
claro no mercado e o fomento do coñecemento entre a poboació

aproveitamentos pesqueiros de diferentes produtos (produtos de valor comercial, especies 
infravaloradas ou en perigo de extinción) 
 
A prioridade 2 recollida na Estratexia RIS3, formúlase como principal obxectivo o de 

principalmente 
prioridade ten unha complementariedade media cos tres obxectivos primeiros da estratexia, 
destacando o importante papel que a acuicultura ten para a Ría de Vigo. Contémplase relación 

complementariedade medio co segundo obxectivo da EDLP, en relación ao obxectivo 

aproveitamentos, o incremento do seu valor engadido, o posicionamento claro no mercado e o 
 entidades da zona 

pesqueira da necesidade de reducir as emisións contaminantes ao medio ambiente e 
 

  
A prioridade 3 cola, gandeiro e 
forestal para que as explotacións sexan máis eficientes e rendibles e tamén para xerar 

a súa intensidade varia. En relación ao obxectivo 1 da EDLP, apreciase un grao de 

segundo obxectivo a complementariedade é media, relacionado co 

estratexia, dicimos que a complementariedade é alta, porque hai un aliñamento importante dos 
obxectivos 3.1. e 3.2, en relación a actuación de coidado do medio ambiente, a súa 
valorización  e accións relacionadas coa optimización dos recursos e o uso sostible da enerxía.  
 
A prioridade 4 
mellorando a explotación dos recursos naturais para obter enerxía, en especial a través da 
produción de biomasa, da enerxía undimotriz, das torres eólicas offshore e dos biocombustibles 

concienciación de axentes e entidades da zona pesqueira da necesidade de reducir as 
emisións contaminantes ao medio ambiente e incrementar o uso de enerxías alternativas e a 

 
 
Por último, a prioridade 5 da citada estratexia de innovación, ten unha complementariedade 

novos aproveitamentos, o incremento do valor engadido, o posicionamento claro no mercado e 

 
 
En relación ao terceiro reto... 
 
A EDLP mantén relación coa RIS, no que se refire á prioridade 2 deste reto, que nos fala da 
alimentación segura e saudable. No primeiro obxectivo da EDLP, contémplanse actuacións na 
liña de actuación 1.1.1. na que se incide sobre unha maior integración, modernización e 
profesionalidade do sector pesqueiro, para mellorar a eficiencia, a rendibilidade e o valor 



 

 relación ao 
coidado do medio ambiente e os recursos da zona costeira. 
 
 
Complementariedade e cooperación da Estratexia de desenvolvemento local do sector 
pesqueiro co Plan integral de turismo de Galicia  
 
O Plan Integral de Turismo de Galicia é a folla de ruta para o sector turístico, estando orientado 
á dinamización do conxunto da economía galega e á creación de emprego. Esta ferramenta 
pretende posicionar a Galicia como un destino diferencial, multiexperiencial, orientado a un 
modelo europeo de turismo sostible. Pretende tamén afianzar  ao sector turístico galego, 
facéndoo competitivo, proactivo, innovador e coordinado, cunha visión internacional. 
 
Na EDLP o turismo é un factor de suma importancia, xa que constitúe o principal ámbito de 
diversificación económica ao que se pode acoller o sector pesqueiro. Hai que destacar tamén a 
importancia que ten o turismo mariñeiro, dentro da zona costeira, e o aproveitamento dos 
produtos pesqueiros e os recursos naturais e ambientais  como elementos que reforzan a 
visión dun turismo sostible
 

MATRIZ DE COMPLEMENTARIEDADE. PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE GALICIA. 

OBXECTIVOS DA EDLP 

LIÑAS ESTRATÉXICAS PITG 1 2 3 4 5 6 

 
 
A EDLP mostra un grao de complementariedade baixo coa primeira liña estratéxica do PITG.  
Das 13 accións que contempla a segunda liña estratéxica do PITG, podemos indicar que ao 
redor do 50% das mesmas teñen algunha relación co obxectivo segundo da EDLP, que aborda 

que existe unha alta complementariedade. Existen medidas vinculadas a accións 
especializadas dirixidas a públicos específicos, como pode ser por exemplo o turismo náutico 
ou de cruceiros. Tamén hai un forte peso de medidas vinculadas ao turismo enogastronómico, 
con accións encamiñadas á exaltación dos produtos pesqueiros locais. O turismo mariñeiro ten 
unha alta sinerxía coas medias contempladas no PITG, reforzando a posta en valor dos 
produtos pesqueiros locais e o aproveitamento dos espazos naturais e os aspectos culturais. 
Sucede algo similar co obxectivo cuarto da Estratexia, no referente á valorización do patrimonio 
costeiro, sobre todo no vinculado a aspectos culturais da cultura tradicional mariñeira e o 
patrimonio industrial costeiro. 
 
Hai que indicar que o PITG rec



 

marca. Isto implica ao apoio de iniciativas e o impulso de eventos neste ámbito, facendo tamén 
referencia a proxectos concretos impulsados polos GALP, como poden ser as Campañas 

promover sinerxías entre o turismo náutico e o turismo mariñeiro. 
 

relacionase, de maneira puntual co obxectivo específico 2.2, en relación a medidas que 
contemplan a promoción da accesibilidade no turismo . Tamén se complementa co obxectivo 

para que reverta de maneira directa no medio ambiente e no turismo. 
 
A liña estratéxica quinta do PITG tamén complementa nas medidas recollidas no obxectivo 2.2, 
cando se tenta reforzar a comercialización de produtos de turismo mariñeiro. A vinculación é 
feble  
 
Para rematar a última liña (6) mostra un grao medio de complementariedade coa estratexia 
local, xa que contempla dentro das accións do fomento da cooperación. 
 
 
Complementariedade e coordinación da Estratexia de desenvolvemento local do sector 
pesqueiro co Plan de ordenación do litoral de Galicia 
 
O Plan de Ordenación do Litoral constitúe un marco normativo estable para a protección 
efectiva do litoral de Galicia. Trata de xestionar o territorio ordenando os seus usos e 
atendendo á súa configuración natural e antrópica, así como aos seus procesos e dinámicas. 
Unhas das súas finalidades fan referencia á necesidade da sostibilidade da paisaxe é ao 
recoñecemento das singularidades e identidade de cada territorio. 

O POL e a EDLP son complementarios na medida en que se recollen unha serie de actuacións 
que vertebran a construción e preservación da paisaxe, o respecto polos espazos ambientais e 
o coidado e posta en valor dos elementos identitarios da poboación, entre os que destaca o 
patrimonio. Podemos indicar que hai un grao de complementariedade importante entre as 
medidas que se propoñen na EDLP, en relación ás temáticas que aborda o POL. 
 

MATRIZ DE COMPLEMENTARIEDADE. PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL 

OBXECTIVOS DA EDLP 

ACTUACIÓNS PRIORITARIAS DO POL 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 



 

necesidade da colaboración entre os axentes do territorio para darlle 
cohesión ás iniciativas que se promovan na zona costeira. Esta formulación é acorde tamén á 
que se expón no POL, no que ten que ver coas actuacións de cooperación e coordinación entre 
administracións e entidades, que teñen incidencia no litoral. Tamén se aprecia unha relación 

onía co POL. 
 
No referente a actuacións orientadas á protección dos valores naturais e patrimoniais 
existentes existe unha alta complementariedade coas medidas recollidas no obxectivo 
específico 3.1. da EDLP.  
 
En relación ás actuacións para o fomento do coñecemento e regulación do uso público do 
espazo litoral tamén se aprecia unha complementariedade importante co conxunto da 
estratexia, no sentido de que estamos a falar de medidas vinculadas ao establecemento de 
espazos turísticos sustentables, a recuperación de sendas tradicionais ou a habilitación de 
puntos de observación da paisaxe. Esta complementariedade céntrase sobre todo nos 
obxectivos estratéxicos terceiro e cuarto da estratexia. 
 
As actuacións de fomento do coñecemento orientadas á investigación e divulgación técnica e 
científica teñen certa complementariedade co obxectivo 3. 
 
En relación ás actuacións orientadas a suplir déficits en materia de infraestruturas ou a 
promoción e a investigación da paisaxe do litoral, a complementariedade é practicamente 
inexistente coa EDLP, xa que son actuacións concretas. 
 
 
Complementariedade da Estratexia de desenvolvemento local do sector pesqueiro co 
programa Leader 
 
O Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia é o instrumento que regula a distribución de 
fondos comunitarios para o desenvolvemento rural en Galicia. O se principal obxectivo é o de 
crear un marco coherente e firme que asegure o futuro do medio rural no mantemento e a 
creación de emprego. 
 
Se ben falamos de ámbitos sectoriais diferentes, a complementariedade entre ambos 
programas , tanto a EDLP como o PDR,  é importante, tendo en consideración a principal 
finalidade de ambas ferramentas, que se centra na creación do emprego e na mellora da 
cohesión social das zonas agrarias e costeiras. En ambos casos o que se pretende é melloras 
as condicións de vida e de traballo das poboación do medio rural e costeiro, se falamos tanto 
da finalidade do Programa Leader, coma dos Grupos de Acción Local do sector pesqueiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATRIZ DE COMPLEMENTARIEDADE. PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 

OBXECTIVOS DA EDLP 

MEDIDAS DO PDR* 1 2 3 4 5 6 

 

 
Existe unha alta sinerxía entre as medidas contempladas no PDR, coas medidas relacionadas 

comercialización e 
complementariedade sitúase a nivel da importancia que en ambos ámbitos se lle da á 
profesionalización do sector, á innovación, á cooperación  e á transferencia de coñecemento. 
Neste sentido a liña de actuación 1.1.1 da EDLP ten plena sintonía coas actividades que se 
sinalan no punto número 1 das medidas contempladas no PDR. Tamén existe relación alta coa 

para unha 
 

 
En relación á mellora da viabilidade, a competitividade e a promoción de tecnoloxías 
innovadoras, tanto no PDR coma na EDLP, contémplanse medidas encamiñadas a este fin, 
sendo o grao de complementariedade importante entre ambas estratexias. Estas medidas 
impleméntanse tanto a nivel produtivo, como de produción dos produtos, tentando garantir a 
sostibilidade dos mesmos e do propio medio. 
 
En relación ao terceiro punto de medidas do PDR, que nos fala do fomento da organización da 
cadea alimentaria, en particular a transformación e comercialización dos produtos agrícolas, o 
benestar animal e a xestión de riscos no sector agrícola, rexístrase tamén a mesma 
preocupación a nivel de sector pesqueiro, onde se contemplan medidas para a cooperación, a 
sinerxía e reforza da cadea vertical da mesma, no seu obxectivo específico 1.1 e 1.2. Tamén se 
aprecia certa complementariedade co obxecto específico 2.1, no que respecta á valorización 
dos produtos pesqueiros locais, a través de novos aproveitamentos, incremento de valor 
engadido... 
 
O cuarto punto de medidas do PDR garda unha alta complementariedade coas medidas 
recollidas no obxectivo específico 3.1. da EDLP, que aborda aspectos relacionados coa 

do medio ambiente e a súa posta en valor, así como, accións orientadas á preservación do 
medio mariño e dos recursos. 



 

 
En ámbolos dous sectores (mariño e agrario), a loita contra o cambio climático é unha 
preocupación común, que reforza a complementariedade deste tipo de políticas no territorio. A 

tes e entidades da 
zona pesqueira da necesidade de reducir as emisións contaminantes ao medio ambiente e 

complementariedade  destas medidas co punto número 5 do PDR. 
 
En rel

específicas neste sentido na EDLP, se ben se integran de maneira transversal no conxunto de 
obxectivos e liñas de actuación que recolle esta última, polo cal podemos fala de 
complementariedade entre ambos programas. 
 
 

5.13 Redes 

O establecemento de redes e iniciativas de cooperación está presente no plan de acción da 
estratexia, contemplándose tamén actividades concretas para promover a cooperación entre os 
GALP, como actividades de animación. 
 
A EDLP inclúe unha serie de medidas encamiñadas a promover a coordinación e a 
colaboración entre diferentes axentes do territorio e de fóra do mesmo. Enténdese que é 
necesario afondar na colaboración entre entidades da zona, para promover iniciativas 
vinculadas ás actividades marítimas e pesqueiras, tanto no referente a estas como alternativa 
profesional, como a alternativas de turismo ou lecer. Tamén se considera necesario continuar 
con medidas de cooperación que redunden na conservación do patrimonio e a súa valorización. 
Por outra banda, sinálase como necesario establecer a cooperación entre axentes para 
reforzar a gobernanza na zona pesqueira

Tamén se recollen iniciativas para a xeración de redes, vinculadas ás actividades de animación 
do GALP. No período anterior o grao de colaboración foi máis limitado, polo cal neste período 
preténdese reforzar a cooperación entre entidades e territorios. Apostarase por iniciativas que 
reforcen ao conxuntos de sectores produtivos, melloras na integración tecnolóxica ou de 
valorización dos produtos ou recursos locais, así como, melloras relacionadas coa capacidade 
de xestión dos propios GALP.  
 
Tamén se inclúe a necesidade de establecer iniciativas orientadas a mellorar a gobernanza e 
colaboración do sector fomentando: 

 a colaboración entre grupos de acción local do sector pesqueiro no resto de España ou 
noutros países 

 a participación en iniciativas vinculadas a redes 
 

a participación á hora de impulsar iniciativas ou colaborar en proxectos de carácter 
transnacional vinculados ao ámbito marítimo ou pesqueiro, coma por exemplo o programa 

-  
 
 
  



 

6.-PLAN DE FINANCIAMIENTO 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


