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6.1 Plan de acción. Obxectivos da estratexia 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valoración e 
fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da 

innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca 
e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local 

para a súa incorporación á cultura alimentaría do territorio 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Incrementar a sostibilidade e a autonomía do sector na 
explotación dos recursos da pesca, o marisqueo e a acuicultura na Ría de Arousa 

Actuación 1.1.1 . Actuacións que incidan no desenvolvemento da investigación e a 
formación para promover actividades económicas relacionadas coa produción e engorde 
de sementes para o marisqueo e a acuicultura 

Actuación 1.1.2. Actuacións encamiñadas á diversificación e ao coñecemento dos recursos 
pesqueiros, reforzando o cultivo das especies autóctonas  

Actuación 1.1.3. Accións que reforcen a trazabilidade e o control dos recursos, abordando o 
impacto que ten o furtivismo sobre a actividade pesqueira 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.2. Aumentar o consumo dos produtos do mar, mellorando a súa 
imaxe como produtos saudables 

Actuación 1.2.1. Iniciativas que reforcen o consumo dos produtos pesqueiros, marisqueiros 
e da acuicultura, reforzando o consumo de proximidade, a través da colaboración con 
axentes estratéxicos 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.3. Reforzar o posicionamento social do sector pesqueiro, do 
marisqueo e da acuicultura como sector estratéxico da economía da Ría de Arousa 

Actuación 1.3.1. Accións que incidan na profesionalización do sector e o convertan nunha 
oportunidade laboral atractiva para a mocidade 

Actuación 1.3.2. Accións que reforcen o papel das confrarías como entidades de economía 
social e que promovan un sector máis igualitario 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2. Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas 
mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a 

aprendizaxe permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Incrementar as iniciativas sobre novas utilidades dos recursos 
mariños, dos subprodutos do mar e de novas especies 

Actuación 2.1.1. Accións encamiñadas á análise, estudo e investigación dos posibles usos e 
transformacións que poden ter os recursos mariños, subprodutos do mar e novas 
especies para a súa valorización 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.2.Promover a diversificación do sector a través de novas 
actividades ou novos aproveitamentos de recursos, a través da economía circular ou 
outros sectores 

Actuación 2.2.1. Actuacións empresariais, científicas, ou doutra índole que se centren no  
aproveitamento dos refugallos e outros residuos xerados nas actividades do sector  

Actuación 2.2.2. Accións dirixidas á procura dun modelo de desenvolvemento turístico 
acorde ao xeodestino, vinculado co sector pesqueiro e sostible social, económica e 
ambientalmente 

 
 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental 
das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambio 

climático              

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1. Mellorar o coñecemento do estado ambiental da Ría de 
Arousa, tanto dos fondos mariños coma da contorna do litoral 

Actuación 3.1.1. Estudos, investigacións e intervencións sobre o estado ambiental da Ría de 
Arousa e a súa evolución, así como propostas de adaptación aos impactos xerados polo 
cambio climático  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.2. Aumentar a sostibilidade das actividades pesqueiras 
procurando a redución da pegada de carbono 

Actuación 3.2.1. Accións promovidas polo sector pesqueiro e outras entidades, orientadas 
a reducir o impacto negativo no medio ambiente 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das 
zonas pesqueiras e acuícolas, incluíndo o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e 

marítimo 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.1. Achegar as entidades de inclusión social ao sector pesqueiro 
e ás actividades marítimo pesqueiras 

Actuación 4.1.1. Accións que favorezan a integración das persoas con diversidade funcional 
e en risco de exclusión social a través de actividades relacionadas co mar e co sector 
pesqueiro 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.2. Conseguir que a Ría de Arousa teña unha identidade propia 
vinculada ao patrimonio cultural marítimo-pesqueiro 

Actuación 4.2.1. Actuacións enfocadas á recuperación e á conservación do patrimonio 
material e inmaterial da zona pesqueira 

 
 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no 
desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e das actividades 

marítimas locais              

OBXECTIVO ESPECÍFICO 5.1. Mellorar a coordinación e a colaboración entre as entidades 
do sector pesqueiro e outros organismos e institucións da Ría de Arousa 

Actuación 5.1.1. Accións que fomenten a participación do sector pesqueiro con outras 
entidades e institucións da zona pesqueira, e fomenten a súa apertura a novos ámbitos e 
sectores 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6.   Cooperación 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6.6.1. Potenciar a cooperación interterritorial ou transnacional 
en diferentes zonas pesqueiras para reforzar o cumprimento dos obxectivos das EDLP. 
 
Actuación.  6.1.1 Actuacións que promovan o desenvolvemento e cohesión social das 
zonas pesqueiras a través da cooperación entre diferentes GALP e outros axentes 
público-privados que apliquen unha EDLP. 
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6.2 Programa de actuacións 
OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da 

innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva 
a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Incrementar a sostibilidade e a autonomía do sector na explotación dos recursos da pesca, o marisqueo e a acuicultura na  Ría de Arousa. 

Actuación 1.1.1. Actuacións que incidan no desenvolvemento da investigación e a formación para promover actividades económicas relacionadas coa produción e engorde 
de sementes para o marisqueo e a acuicultura 

A Ría de Arousa concentra dunha maneira moi importante a produción de moluscos bivalvos, tales como as diferentes especies de ameixas e o mexillón. A produción de 

semente e o seu engorde é fundamental para garantir a sostibilidade destes recursos e, polo tanto, do propio sector produtivo. O marisqueo e a acuicultura do mexillón 
nas bateas precisan de actuacións que posibiliten a obtención de cría, aproveitando recursos e fomentando a colaboración entre o tecido empresarial e as 

administracións. 

Accións  

 Apoio ao establecemento de criadeiros de semente e instalacións de pre-engorde de diversos recursos, que potencien o valor diferencial das especies 

autóctonas. 
 Estudos e posta en marcha de iniciativas vencelladas ao super-colector para a produción de semente do mexillón , empregando infraestruturas xa existentes pero 

inutilizadas, ou creando novos espazos para este uso.  

 Impulso de programas e espazos de colaboración entre o IGAFA ou outras entidades científicas e o tecido produtivo local  (confrarías principalmente), para 

mellorar a produción dos recursos pesqueiros da zona, incluíndo análises comparativas ou estudos en diferentes zonas.  
 Promoción de actividades de investigación, formación ou intercambio de experiencias sobre a produción da semente, que reforcen as capacidades de 

implantación de iniciativas deste tipo no territorio, fomentando a colaboración entre entidades de investigación, as confrarías e o tecido económico e produtivo local 

e/ou foráneo. 
 Accións que dean visibilidade ás actividades económicas e profesións relacionadas co cultivo e produción de semente como oportunidade laboral, dirixidas 

sobre todo á mocidade. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector.  

Resultados previstos 

Incremento da autonomía na produción de semente e cría de moluscos bivalvos e mexillón 
Aumento do coñecemento sobre as problemáticas ambientais dos recursos e do medio mariño 

Incremento da unión e coordinación de entidades vinculadas ás actividades pesqueiras, marisqueiras e acuícolas, que dan solucións conxuntas a problemáticas comúns 
Aumento da incorporación da mocidade ás actividades marítimo pesqueiras 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 
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asociacións do sector pesqueiro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 

IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 

IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 

pesqueiro 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesquei ro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 

100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS12 Produción e consumo responsables; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS6 Auga limpa e 

saneamento 
Estratexia Galega De Cambio Climático; Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da 
innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva 

a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 1.1. Incrementar a sostibilidade e a autonomía do sector na explotación dos recursos da pesca , o marisqueo e a acuicultura na Ría de 
Arousa 

Actuación 1.1.2. Actuacións encamiñadas á diversificación e ao coñecemento dos recursos pesqueiros, reforzando o cultivo das especies autóct onas 

O monocultivo de especies limita as capacidades do sector pesqueiro para ser máis competitivo e para medrar. É necesaria a diversificación do sector na explotación dos 
recursos, e tamén na súa transformación e innovación en novos produtos ou formatos que fagan máis atractiva a súa comercialización e o seu consumo. O cambio 

climático incide no comportamento das especies, o que impulsa ao sector a procurar novos aproveitamentos.  

Accións  

 Accións que promovan a diversificación dos cultivos de distintos recursos do mar. 

 Proxectos de investigación, formación, sensibilización ou concienciación que poñan en valor e visibilicen as características e valores diferenciais das 

especies autóctonas e sobre o potencial das especies infra-valoradas na actualidade.  
 Accións dirixidas ao fomento da extracción, cultivo e da comercialización de novos recursos , ou recursos que aínda teñen marxe para mellorar a súa 

comercialización, tendendo cara a innovación na súa transformación e procurando novos aproveitamentos.  

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector.  

Resultados previstos 

Incremento do coñecemento sobre o impacto do cambio climático nos recursos, no medio e no sector, establecendo novas estratexias de adaptación 
Aumento da promoción de novas utilidades dos recursos mariños, na valorización de subprodutos do mar e  de novas especies 

Aumento do dinamismo das confrarías na xestión dos recursos e melloras organizativas 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 

Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 

asociacións do sector pesqueiro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 
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IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 

IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 

IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 

IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 
pesqueiro 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesquei ro 

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS12 Produción e consumo responsables; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS15 Vida de ecosistemas 
terrestres 

Estratexia Galega De Cambio Climático; Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da 
innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva 

a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Incrementar a sostibilidade e a autonomía do sector na explotación dos recursos da pesca, o marisqueo e a acuicultura na  Ría de Arousa 

Actuación 1.1.3. Accións que reforcen a trazabilidade e o control dos recursos, abordando o impacto que ten o furtivismo sobre a actividade pesqueira 

A identificación do produto local debe garantirse ao longo de todo o proceso, dende a extracción ata a chegada á persoa consumidora. Tendo en consideración os puntos 
febles do proceso en canto á rastrexabilidade, pode sacarse partido das novas tecnoloxías para a identificación do produto. Así mesmo, o furtivismo é un problema para 

o sector pesqueiro, xa que, a maiores do impacto económico, supón unha ameaza para a sostibilidade dos recursos e as condicións de consumo.  

Accións  

 Accións que melloren a trazabilidade e etiquetado dos produtos , dende a orixe ata a chegada á persoa consumidora, a través da etiquetaxe intelixente ou 

outras posibilidades que ofrece a tecnoloxía para garantir a súa orixe.  
 Proxectos e iniciativas de modernización na xestión dos procesos produtivos , en diferentes fases da cadea de valor da pesca (puntos de control, lonxas, 

depuradoras, mercados, centros de transformación, etc.), introducindo as novas tecnoloxías e outras melloras.  

 Accións que faciliten o control e a vixilancia dos recursos , mediante diferentes dispositivos tecnolóxicos ou equipamentos.  

 Programas de sensibilización e concienciación dirixidas á cidadanía (veciñanza, visitantes a pé de praia, entre outros) ou á colectivos específicos (por exemplo 

ao sector da restauración, entre outros) sobre o impacto negativo que ten o furtivismo  para a sostibilidade do sector pesqueiro, dos recursos e do medio 
mariño. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector.  

Resultados previstos 

Incremento da dixitalización do sector que favoreza o seu dinamismo e competitividade  
Aumento do dinamismo das confrarías na xestión dos recursos e melloras organizativas 

Diminución de prácticas ilegais relacionadas co furtivismo e aumento da concienciación social sobre os seus efectos negativos  

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 

asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 

Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 
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Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 

IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 

IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 
pesqueiro 

IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesquei ro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 

100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS12 Produción e consumo responsables 
Estratexia Galega De Cambio Climático; Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da 
innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva 

a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.2. Aumentar o consumo dos produtos do mar, mellorando a súa imaxe como produtos saudables  

Actuación 1.2.1. Iniciativas que reforcen o consumo dos produtos pesqueiros, marisqueiros e da acuicultura, reforzando o consumo de proximidade, a través da 

colaboración con axentes estratéxicos 

Estas actuacións deben ir encamiñadas a reforzar o consumo do produto pesqueiro local e de proximidade, que reduza a  pegada de carbono, promovendo a 
comercialización do produto en fresco. Tamén se poden introducir transformacións nos produtos para aumentar a oferta dispoñible. Débese fomentar a colaboración 

con outros sectores, como pode ser o turismo e a restauración, para a promoción do produto local. Ademais, sería interesante aproveitar a receptividade de amplos 
segmentos da poboación cara o consumo de produtos ecolóxicos e de km0.  

Accións  

 Accións de promoción a nivel local, que poñan en valor os mercados de abastos ou os portos, como elementos tractores do consumo local e do turismo , 

reforzando deste xeito a orixe do produto. 

 Proxectos que reforcen a calidade diferencial dos produtos do mar, que conxuguen elaboracións innovadoras, métodos de conservación tradicional típicos da 

zona pesqueira, facéndoo visible no envasado ou empaquetado do produto.  
 Accións informativas, divulgativas e demostrativas que poñan en valor os produtos pesqueiros, do marisqueo e da acuicultura locais : as súas propiedades 

saudables e nutricionais, os efectos do consumo de km0 na redución da pegada de carbono, a importancia destas actividades na estrutura económica local. 

 Accións de promoción, comunicación, divulgación sobre o consumo de produto local en diferentes ámbitos (centros escolares, residencias de maiores, 

entidades de inclusión social,...), e sectores, empregando formatos atractivos para á sociedade.  
 Accións promocionais dos concellos para reforzar o valor, fomentar o consumo responsable e garantir o seu compromiso e implicación na exaltación dos 

produtos locais: produtos do mar, da horta, da gandería, maridados cos viños de calidade diferenciada, etc.  

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector.  

Resultados previstos 

Aumento da valoración dos produtos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas locais como alimentos saudables, próximos e de calida de 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 

asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 

Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 
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Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 

IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 

IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 
pesqueiro 

IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesquei ro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 

100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS12 Produción e consumo responsables; ODS13 Acción polo clima 
Estratexia Galega De Cambio Climático; Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracci ón de persoas mozas e promoción da 
innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva 

a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.3. Reforzar o posicionamento social do sector pesqueiro, do marisqueo e da acuicultura como sector est ratéxico da economía da Ría de Arousa 

Actuación 1.3.1. Accións que incidan na profesionalización do sector e o convertan nunha oportunidade laboral atractiva para a mocidade 

O sector debe asumir como propios os grandes retos que se formulan no novo marco estratéxico a nivel comunitario, nacional e rexional, trasladándoos ao ámbito local. 
Debe reforzar a súa conciencia ecolóxica, traballar cara a transformación dixital e procurar a sostibilidade dos recursos, do medio mariño e da contorna costeira. Asumir 

estes retos mellorará a súa imaxe e reforzarao como unha importante saída laboral, sobre todo para as persoas mozas.  

Accións  

 Proxectos dirixidos á mellora da cualificación, da capacitación e dos coñecementos das e dos profesionais do sector  en diferentes ámbitos relacionados 

coa explotación dos recursos pesqueiros, aspectos ambientais, orientacións cara a transformación dixital ou a transición enerxética, entre outras temáticas 
relacionadas. 

 Promoción de boas prácticas e intercambio de experiencias sobre a dixitalización, que sirvan como exemplos para facer o sector marítimo pesqueiro máis 

atractivo dende o punto de vista laboral e profesional.  
 Proxectos que reforcen as actividades marítimo pesqueiras como oportunidadelaboral, a través de accións de promoción dos oficios e profesións ligados ao 

mar, a dinamización en centros de ensino, actividades de carácter lúdico, recreativo ou artístico vencelladas ao mar, entre outras. 

 Proxectos que dean visibilidade e potencien á pesca costeira artesanal, como actividade profesional sostible que xera emprego local, coida dos recursos 

pesqueiros e respecta o medio ambiente, e que permite o consumo de produto fresco e de proximidade.  
 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector.  

Resultados previstos 

Aumento do dinamismo das confrarías na xestión dos recursos e melloras organizativas 
Aumento da incorporación da mocidade ás actividades marítimo pesqueiras 

Incremento da dixitalización do sector que favoreza o seu dinamismo e competitividade 
Aumento da visibilización e da representación das mulleres nas actividades profesionais ligadas ao mar 

Incremento da valoración social do papel da pesca costeira artesanal como actividade sostible  

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 

asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 

Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 
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Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Igualdade de xénero 
Loita contra a discriminación 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 

IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 

IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 

IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 

pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro  

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS5 Igualdade de xénero; ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS10 Redución das desigualdades; ODS16 Paz, xustiza e institucións sólidas 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valorización e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da 
innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva 

a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.3. Reforzar o posicionamento social do sector pesqueiro, do marisqueo e da acuicultura como sector est ratéxico da economía da Ría de Arousa 

Actuación 1.3.2. Accións que reforcen o papel das confrarías como entidades de economía social e que promovan un sector máis igualitario 

 
As confrarías deben recuperar a súa xénese como entidades de economía social, contribuíndo a xerar un maior dinamismo, cohesi ón e integración social na zona costeira. 

Así mesmo, deben activarse dinámicas de traballo que fomenten a igualdade de xénero no sector, facendo visible o papel das mulleres no conxunto de actividades 
profesionais e reforzando o seu liderado.   

 

Accións  

 Elaboración de plans conxuntos de mellora da xestión interna das confrarías , sobre todo no relacionado con competencias dixitais e tramitación electrónica, 

entre outras cuestións. 
 Accións de modernización das infraestruturas e equipamentos, que melloren a eficiencia enerxética e as condicións de traballo do persoal das confrarías, 

ou fomenten unha maior participación das persoas socias do sector. 

 Proxectos que fomenten unha maior integración das confrarías na sociedade a través de accións que reforcen a cohesión social da zona costeira: programas 

de integración laboral, actividades dirixidas a colectivos estratéxicos (maiores, mocidade, persoas con diversidade funcional, persoas en risco de exclusión 
social, entre outros). 

 Accións de estudo, investigación, divulgación para coñecer a situación actual das mulleres en diferentes ámbitos da actividade profesional , poñendo en 

marcha medidas que corrixan as desigualdades de xénero. 
 Accións de reforzo da participación das mulleres en diferentes espazos e órganos de goberno , para fomentar que se presenten a postos de representación.  

 Actividades que visibilicen a traxectoria profesional das mulleres do mar, incidindo na súa importancia para o desenvolvemento económico e social na Ría 

de Arousa. 

 Proxectos e iniciativas que aumenten o interese das mulleres por acceder a profesións do mar tradicionalmente desempeñadas polos homes.  

 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector.  

Resultados previstos 

Aumento do dinamismo das confrarías na xestión dos recursos e melloras organizativas 

Incremento da dixitalización do sector que favoreza o seu dinamismo e competitividade 
Aumento da integración de persoas con diversidade funcional e outros colectivos en risco de exclusión social no sector pesque iro 

Aumento da visibilización e da representación das mulleres nas actividades profesionais ligadas ao mar 
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Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 

Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 
asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 

Asociacións declaradas de utilidade pública 

Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Igualdade de xénero 
Loita contra a discriminación 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 

IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 

IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 

IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 

pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesquei ro 

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS5 Igualdade de xénero; ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS10 Redución das desigualdades; ODS16 

Paz, xustiza e institucións sólidas 

 

 

 

  



Estratexia de desenvolvemento local participativo do GALP Ría de Arousa 

 17  

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2 . Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, 

a aprendizaxe permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Incrementar as iniciativas sobre novas utilidades dos recursos mariños, dos subprodutos do mar e de  novas especies 

Actuación  2.1.1. Accións encamiñadas á análise, estudo e investigación dos posibles usos e transformacións que poden ter os recursos mariños, subprodutos do mar e 

novas especies, para a súa valorización 

 
O sector pesqueiro debe traballar man a man co ámbito científico, existindo retroalimentación de información entre ambos. O impacto que xera o cambio climático e 

outras problemáticas implican que este debe estar preparado para diversificar a súa actividade, ben en relación aos propios recursos pesqueiros ou en relación a outras 
actividades vinculadas ao mundo do mar. 

 

Accións  

 Accións de cooperación entre o tecido de entidades empresariais e sociais do mar co ámbito científico e formativo, para intercambiar e fomentar 

coñecementos sobre o aproveitamento dos recursos do mar, subprodutos do mar e novas especies. 
 Proxectos que aumenten a visibilidade das propiedades positivas e dos posibles usos de novos produtos do mar, poñéndoos en valor. 

 Proxectos de diversificación do sector dentro da cadea de valor da pesca, ou en diferentes gamas de produto. 

Requisitos 

Contar coa colaboración/participación do sector ou promover o consumo de produto pesqueiro local 

Resultados previstos 

 

Incremento da promoción de novas utilidades dos recursos mariños e aumento da valorización de subprodutos do mar e novas especies, así como refugallos da 
actividade pesqueira 

Aumento da valoración dos produtos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas locais como alimentos saudables, próximos e de calida de 
 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 

Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 

Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 
asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 

Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 
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Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica 

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 
pesqueiro 

IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro 

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS12 Produción e consumo responsables 
Estratexia Galega De Cambio Climático; Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2 . Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, 

a aprendizaxe permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.2. Promover a diversificación do sector a través de novas actividades ou novos aproveitamentos de recursos, a través da economía circular ou 
outros sectores 

Actuación 2.2.1. Actuacións empresariais, científicas, ou doutra índole que se centren no aproveitamento dos refugallos e outros residuos xerados nas actividades do 

sector 

O sector pesqueiro e o tecido empresarial en xeral deben orientar o modelo produtivo cara a circularidade económica, o cal im plica a procura de iniciativas que 
potencien unha cultura de cero residuos. Hai que seguir afondando nas iniciativas existentes que investigan novas utilidades dos recursos mariños, ou que poñen en 

valor os residuos da produción e transformación. 

Accións  

 Proxectos, iniciativas, boas prácticas ou investigacións de economía circular derivados do tratamento ou transformación dos recursos pesqueiros, 

marisqueiros e da acuicultura, ou dos residuos que xera o propio mar, como as algas de arribazón.  
 Accións formativas, de investigación, de sensibilización ou iniciativas empresariais que procuren unha colaboración activa coas administracións públicas , 

para trasladar unha mensaxe coherente cara unha sociedade máis ecolóxica e resiliente.  

 Proxectos que fomenten a colaboración entre o sector pesqueiro e o ámbito científico , para coñecer novos usos dos refugallos do sector pesqueiro (redes e 

aparellos de pesca, tarugos, ferramentas, etc.), do produto pesqueiro (algas, especies depredadoras, etc.) ou dos restos que non se aproveitan actualmente 
(cunchas ou augas dos cocedoiros de mexillón, por exemplo). 

Requisitos 

Fomentará algunha actividade vinculada á economía azul sostible  
Implicar/fomentar a participación de entidades do ámbito científico ou tecido social relacionado co mundo do mar.  

Resultados previstos 

Incremento da promoción de novas utilidades dos recursos mariños e aumento da valorización de subprodutos do mar e novas especies, así como refugallos da 
actividade pesqueira 

Incremento da vinculación do turismo coas actividades do sector pesqueiro e a promoción e valorización dos recursos e produtos do mar 
Incremento da cultura da economía circular no sector e nas actividades marítimo pesqueiras para o impulso de proxectos  

Incremento da unión e coordinación de entidades vinculadas ás actividades pesqueiras, marisqueiras e acuícolas, que dan solucións conxuntas a problemáticas comúns 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 

asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 

Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 
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Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 
pesqueiro 

IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro  

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS6 Auga limpa e saneamento; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS12 Produción e consumo responsables; ODS15 Vida de ecosistemas terrestres 
Estratexia Galega De Cambio Climático; Estratexia Galega De Economía Circular; Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do 

cambio climático. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1. Mellorar o coñecemento do estado ambiental da Ría de Arousa, tanto dos fondos mariños coma da contorna do litoral 

Actuación 3.1.1. Estudos, investigacións e intervencións sobre o estado ambiental da Ría de Arousa e a súa evolución, así como propostas de adaptación aos impactos 

xerados polo cambio climático 

O cambio climático e outros factores están producindo transformacións na contorna mariña, que de maneira directa ou indirecta  afectan ao comportamento dos 
recursos, e ao propio medio mariño.  

O sector é consciente da necesidade de coñecer o estado do medio mariño en colaboración co ámbito científico, xa que afecta directamente ao seu traballo. Empregar 
novas tecnoloxías pode axudar a coñecer en maior medida cal é o estado dos recursos mariños e o impacto ambiental que xera a súa actividade. 

Accións  

 Estudos e investigacións sobre o estado ambiental da ría e o impacto que xera o cambio climático, ou outros factores externos, no comportamento e na 

evolución dos recursos e o propio medio mariño.  

 Iniciativas que apliquen as novas tecnoloxías para a monitorización ambiental, en tempo real, das zonas produtivas da Ría de Arousa.  

 Proxectos de sensibilización e concienciación sobre a importancia que ten o coidado da contorna do litoral e o medio mariño, poñendo en práctica accións 

para a erradicación de plástico, de lixo mariño, ou doutros residuos. 
 Proxectos empresariais que promovan a economía circular, atallando problemáticas ambientais producidas pola xeración de residuos por parte do sector 

pesqueiro (por exemplo, empregar a madeira de bateas que chegan ao final da súa vida útil, aproveitamento dos sacos de plástico, tarugos ou cordelería do 

mexillón, entre outros). 
 

Requisitos 

Fomentará algunha actividade vinculada á economía azul sostible  
Implicar/fomentar a participación de entidades do ámbito científico ou tecido social relacionado co mundo do mar 

Resultados previstos 

Incremento do coñecemento sobre o impacto do cambio climático nos recursos, no medio e no sector, establecendo novas estratexias de adaptación 
Aumento do coñecemento sobre as problemáticas ambientais dos recursos e do medio mariño 

Incremento da dixitalización do sector que favoreza o seu dinamismo e competitividade  
Incremento da cultura da economía circular no sector e nas actividades marítimo pesqueiras para o impulso de proxectos 

 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 

asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 

Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 
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Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  
IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 

IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  
IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 

IP5. Número de empresas creadas 
IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 

IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 

pesqueiro 
IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro  

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS13 Acción polo clima; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS11 Cidades e comunidades sostibles; ODS14 Vida Submarina; ODS15 Vida de ecosistemas 
terrestres; ODS6 Auga limpa e saneamento 

Estratexia Galega De Cambio Climático; Estratexia Galega De Economía Circular; Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do 

cambio climático. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.2. Aumentar a sostibilidade das actividades pesqueiras, procurando a redución da pegada de carbono 

Actuación 3.2.1. Accións promovidas polo sector pesqueiro e outras entidades, orientadas a reducir o impacto negativo no medio ambiente  

O sector pesqueiro debe orientar as súas actividades cara un modelo enerxético que sexa máis eficiente e que reduza o seu impacto sobre o medio ambiente. O sector 

produtivo e o tecido empresarial deben adoptar medidas para acadar un impacto ambiental neutro ou positivo.  

Accións  

 Proxectos que supoñan un aforro enerxético nas actividades que desenvolve o sector, tanto no mar como en terra, apoiando á mellora das infraestruturas, 

das instalacións e das embarcacións  para que sexan máis eficientes enerxéticamente e reduzan as emisións contaminantes.  

 Accións de estudo e análise de proxectos de eficiencia enerxética que funcionan noutros territorios, en diferentes fases do proceso produtivo, co obxectivo 

de valorar a súa implementación no territorio.  
 Accións que incrementen a eficiencia nos procesos de manipulación e transporte dos produtos pesqueiros, reducindo e optimizando os custos económicos e a 

pegada ambiental do proceso loxístico. 

 Promover a concienciación, sensibilización e investigación, entre entidades, empresas do sector e confrarías, sobre a necesidade de reducir o impacto 

ambiental das actividades que desenvolven, e da necesidade de incorporar a tecnoloxía e a innov ación en accións que supoñan un aforro enerxético e unha 
redución dos residuos. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector 

Redución de residuos e materiais contaminantes 

Resultados previstos 

Aumento da aposta por un modelo enerxético máis eficiente e menos contaminante nas actividades marítimo pesqueiras  

Aumento do coñecemento de boas prácticas e modelos de éxito noutros territorios replicables na zona costeira  
Incremento da unión e coordinación de entidades vinculadas ás actividades pesqueiras, marisqueiras e acuícolas, que dan solucións conxuntas a problemáticas comúns 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 
Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 

asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 

Asociacións declaradas de utilidade pública 
Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Promoción do desenvolvemento sustentable 
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Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 
pesqueiro 

IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesquei ro 

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS6 Auga limpa e saneamento; ODS7 Enerxía asumible e non contaminante; ODS9 Industria, innovación e infraestruturas; ODS11 Cidades e comunidades sostibles; 
ODS12 Produción e consumo responsables; ODS13 Acción polo clima 

Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3; Estratexia Galega De Cambio Climático 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluíndo o pa trimonio cultural pesqueiro, acuícola e 

marítimo          

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.1. Achegar as entidades de inclusión social ao sector pesqueiro e ás actividades marítimo pesqueiras 

Actuación 4.1.1. Accións que favorezan a integración das persoas con diversidade funcional e en risco de exclusión social a t ravés de actividades relacionadas co mar e co 

sector pesqueiro 

 
As entidades e confrarías do sector do mar da Ría de Arousa deben procurar unha maior inclusión social de diversos colectivos nas activida des pesqueiras. Existe un 

importante capital social de persoas con diversidade funcional, que teñen capacidades para desenvolver di ferentes actividades no sector. 
 

Accións  

 

 Proxectos ou actuacións que faciliten os accesos ou eliminen barreiras físicas e cognitivas nas instalacións onde se realizan actividades marítimo 

pesqueiras.  
 Accións que melloren a integración laboral de persoas con diversidade funcional nos diferentes oficios e actividades do sector, estudando as posibilidades 

existentes para a realización de tarefas adaptadas, fomentando a conexión entre ambos sectores.  

 Iniciativas que promovan a adaptación de procesos, a formación e a capacitación de persoas  con diversidade funcional para o desempeño de distintas 

actividades no sector pesqueiro, marisqueiro e da acuicultura (acompañamento, titorización en empresas, etc).  
 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector.  
Implicar/fomentar a participación de entidades do ámbito científico ou tecido social relacionado co mundo do mar.  

Resultados previstos 

Aumento da integración de persoas con diversidade funcional e outros colectivos en risco de exclusión social no sector pesqueiro 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 

Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 

Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 
asociacións do sector pesqueiro 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 

Entidades sen ánimo de lucro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Loita contra a discriminación 
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Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 
pesqueiro 

IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesqueiro  

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS10 Redución das desigualdades; ODS16 Paz, xustiza e institucións sólidas 
Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluíndo o pa trimonio cultural pesqueiro, acuícola e 

marítimo          

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.2. Conseguir que a Ría de Arousa teña unha identidade propia vinculada ao patrimonio cultural marítimo pesqueiro 

Actuación 4.2.1. Actuacións enfocadas á recuperación e á conservación do patrimonio material e inmaterial da zona pesqueira  

A posta en valor do patrimonio cultural material marítimo pesqueiro incide no benestar social. A recuperación e o mantemento do patrimonio, principalmente 
infraestruturas, equipamentos, ou embarcacións tradicionais, debe garantir o bo estado do patrimonio para fomentar o seu uso,  a través de actividades dirixidas á 

poboación. 
Así mesmo, o patrimonio inmaterial existente na zona costeira precisa de medidas que garantan a súa conservación e transmisión entre diferentes xeracións e 

colectivos. Recoller e sistematizar os saberes que compoñen o patrimonio inmaterial implica manter viva a sociedade mariñeira, reforzando a identidade das zonas 
costeiras. 

Accións  

 Proxectos de recuperación e mantemento do patrimonio material existente, fomentando a realización de actividades en conexión co sector do mar 

(turismo mariñeiro, pesca-turismo,...) ou outros sectores (turismo náutico,...) para darlle uso e para amosar unha paisaxe litoral coidada e viva.  

 Iniciativas e apoio á construción de embarcacións tradicionais e elementos vinculados, fomentando o seu uso máis alá do produtivo e aumentando o 

coñecemento deste tipo de embarcacións. 
 Accións de colaboración con centros de ensino, formativos ou de investigación , para dinamizar o emprego e a realización de actividades relacionadas co 

patrimonio material marítimo pesqueiro. 

 Proxectos de recuperación e posta en valor do patrimonio inmaterial marítimo pesqueiro  sobre diferentes temáticas: historia mariñeira, artes de pesca e a 

súa reparación, nomenclatura das embarcacións tradicionais, talasonimia da zona, preparacións dos produtos, etc.), incluíndo a súa difusión.  
 Programas ou actividades que promovan o intercambio xeracional para reforzar o vínculo coa tradición e a cultura mariñeira, que xeren experiencias ou 

programas innovadores relacionados co mar. 

Requisitos 

Será promovido por un operador do sector, ou promotor externo que implique a colaboración co sector 
Incluirá a realización de actividades e usos dos bens recuperados ou postos en valor, ou a súa difusión 

Resultados previstos 

Incremento da recuperación e mantemento de infraestruturas tradicionais ligadas ao sector pesqueiro e outros elementos patrim oniais relacionados co sector 
Aumento da posta en valor do patrimonio inmaterial marítimo pesqueiro como elemento de reforzo da identidade territorial  

Incremento da vinculación do turismo coas actividades do sector pesqueiro e a promoción e valorización dos recursos e produtos do mar 
Incremento da unión e coordinación de entidades vinculadas ás actividades pesqueiras, marisqueiras e acuícolas, que dan solucións conxuntas a problemáticas comúns 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 

Confrarías de pescadores e as súas federacións 
Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 

Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 

Entidades locais públicas 
Asociacións declaradas de utilidade pública 

Entidades sen ánimo de lucro 
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asociacións do sector pesqueiro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Loita contra a discriminación 

Promoción do desenvolvemento sustentable 

Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 

IP2. Inversión total en proxectos 
IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 

IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 
IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  

IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 
IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 

IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 
pesqueiro 

IP13. Número total de proxectos impulsados por entidades de inclusión social 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 
60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesquei ro 
100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 

100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS11 Cidades e comunidades sostibles 
Estratexia Especialización Intelixente De Galicia RIS3 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos e actividades marítimas locais 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 5.1. Mellorar a coordinación e a colaboración entre as entidades do sector pesqueiro e outros organismos e institucións da Ría de Arousa 

Actuación 5.1.1. Accións que fomenten a participación do sector pesqueiro con outras entidades e institucións da zona pesqueira e fomenten a súa apertura a novos 

ámbitos e sectores 

 
Trátase de establecer dinámicas de traballo e participación que promovan a cooperación entre diferentes axentes e institucións co sector do mar. Así mesmo, pódense 

identificar novos ámbitos de colaboración que favorezan a consecución de maiores consensos, que permitan unha mellora da gobernanza da zona marítima da Ría de 
Arousa. 

 

Accións  

 Actividades de intercambio entre entidades do sector e/ou distintos sectores produtivos , nos que compartir problemáticas e potencialidades sobre 

temáticas que afectan ao sector, poñendo en práctica proxectos innovadores, fomentando o intercambio de experiencias, visitas didácticas, etc. 
 Iniciativas e proxectos conxuntos  entre diferentes entidades, asociacións, institucións e outros axentes de dentro e fóra do territorio do GALP, a través de 

espazos de traballo colaborativos  que aborden solucións a problemas comúns da zona pesqueira, intercambio de experiencias, innovadores e inter-

xeracionais, de carácter informal ou lúdico, ou outras actividades.  
 Actividades e programas para a realización de eventos que reforcen o papel do GALP na atención a diferentes problemáticas que afectan ao territorio.  

Requisitos 

Implicará a participación de entidades do sector pesqueiro, marisqueiro ou acuícola, conxuntamente con outras entidades 

Resultados previstos 

Aumento do coñecemento de boas prácticas e modelos de éxito noutros territorios replicables na zona costeira  

Incremento da unión e coordinación de entidades vinculadas ás actividades pesqueiras, marisqueiras e acuícolas, que dan solucións conxuntas a problemáticas comúns  
Aumento da visibilización e da representación das mulleres nas actividades profesionais ligadas ao mar 

Potenciais beneficiarias 

Empresas: persoas físicas e xurídicas 
Confrarías de pescadores e as súas federacións 

Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións 

Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou 
asociacións do sector pesqueiro 

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Igualdade de xénero 
Loita contra a discriminación 

Promoción do desenvolvemento sustentable 
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Indicadores de seguimento asociados 

IP1. Gasto público total en proxectos 
IP2. Inversión total en proxectos 

IP3. Número de empregos creados nos proxectos financiados (Total).  

IP3.1 (Mulleres) IP3.2. (Homes) 
IP4. Número de empregos consolidados nos proxectos financiados (Total).  

IP4.1. (Mulleres) IP4.2 (Homes) 
IP5. Número de empresas creadas 

IP6. Número de empresas consolidadas 

IP7. Número global de operacións financiadas 
IP8. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación dixital 

IP9. Número de actividades/operacións relacionadas coa transformación ecolóxica  
IP10. Número total de proxectos impulsados por mulleres 

IP11. Número total de proxectos impulsados por persoas mozas 
IP12. Número total de proxectos impulsados por axentes ou entidades do sector 

pesqueiro 

Porcentaxe de axuda pública 

Regra xeral 50% do gasto subvencionable 

Regras específicas 

60% do gasto subvencionable para proxectos presentados por organizacións de pescadores ou outros colectivos do sector pesquei ro 

100% dos gastos subvencionables se o proxecto responde a interese ou beneficiario colectivo 
100% do gasto subvencionable en operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS8 Traballo decente e crecemento económico; ODS16 Paz, xustiza e institucións sólidas 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6. Cooperación 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6.1. Potenciar a cooperación interterritorial ou transnacional en diferentes zonas pesqueiras para reforzar o cumprimento dos obxectivos das 
EDLP. 

Actuación 6.1.1 Actuacións que promovan o desenvolvemento e cohesión social das zonas pesqueiras a través da cooperación entre diferentes GALP e outros axentes 

público-privados que apliquen unha EDLP. 

Os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro e outras asociacións público-privadas que apliquen unha Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa, deben 
cooperar para reforzar ao sector pesqueiro e da acuicultura, como sectores estratéxicos que vertebran a economía das zonas pesqueiras,  ou ben, para promover a 

diversificación das comunidades locais. 
Aproveitando as oportunidades que ofrece a Economía Azul Sostible e as potencialidades dos recursos locais (Capital social e humano, o patrimonio cultural e natural, 

etc.), a cooperación debe dar resposta ás necesidades locais que se formulan nas EDLP dunha maneira global, transversal, atendendo aos retos dos diferentes marcos 
estratéxicos comunitarios, nacionais e rexionais. 

Accións  

 Accións de promoción da pesca e acuicultura como motores da economia azul sostible.  Proxectos que impliquen a dignificación dos oficios (tradicionais e 

actuais) marítimo-pesqueiros. Proxectos innovadores que incidan no relevo xeracional no sector pesqueiro.  

 Accións de  promoción dos produtos do mar de orixe local como base dunha alimentación saudable e sostible. Proxecto que reforcen o consumo de 

produtos pesqueiros locais: da pesca costeira artesanal, do marisqueo e a acuicultura, que garantan a súa trazabilidade. Proxectos que impliquen a innovación 
e/ou transformación dos recursos e/ou produtos ou subprodutos do mar. Proxectos que reforcen a alimentación saudable: consumo de proximidade de produtos 

do mar ou con produtos do agro. 
 Accións que promovan a diversificación e os recursos do territorio como eixe de desenvolvemento da economía azul sostible. Proxectos de promoción do  

turismo mariñeiro ou pesca turismo. Proxectos de aproveitamento dos recursos do mar e dos residuos xerados nas actividades pesqueiras para novos usos.  

Accións dirixidas a promover a conexión das actividades náuticas (deportivas, recreativas, turismo) co sector pesqueiro ou coa posta en valor dos recursos do 
mar. Proxectos de valorización do patrimonio cultural material e inmaterial sobre os recursos e a cultura marítimo-pesqueira. Proxectos de posta en valor do 

entorno ambiental da zona costeira, que impliquen ao sector ou os produtos pesqueiros. Proxectos que reforcen a economía circula r nas actividades marítimo-
pesqueiras. 

 Accións que dean resposta dende a cooperación, aos retos locais de transformación dixital e transformación ecolóxica integrando os principios da 

igualdade, a inclusión social, a sostibilidade medioambiental e a gobernanza. Proxectos que reforcen o empoderamento das mulleres no sector, fomenten 
o asociacionismo, melloren as condicións de traballo e a súa visibilidade. Proxectos que promovan unha maior vinculación das entidades de inclusión social coas 

actividades marítimo-pesqueiras ou o sector pesqueiro. 

Requisitos 

Implicará a colaboración necesaria dos GALP 

Resultados previstos 

Reforzo de cooperación entre os GALP a nivel intraterritorial e transnacional, e con outras entidades 

Potenciais beneficiarias 
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Grupos de acción local do sector pesqueiro ou outras entidades público/privadas que desenvolvan unha EDLP  

Principios horizontais aos que atende (RDC) 

Igualdade de xénero 

Loita contra a discriminación 
Promoción do desenvolvemento sustentable 

 
 

Indicadores de seguimento asociados 

IC1. Número total de proxectos de cooperación subvencionados 
IC2. Importe gastado en proxectos de cooperación 

Porcentaxe de axuda pública 

100% de axuda 

ODS e estratexias autonómicas 

ODS16 Paz, xustiza e institucións sólidas 
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