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1. INTRODUCIÓN 

A finalidade deste informe é a de realizar unha avaliación intermedia da Estratexia de 
Desenvolvemento Local Participativo (en diante EDLP) do Fondo Europeo Marítimo 
e da Pesca, por parte do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo 
Ártabro Norte. A avaliación fai referencia ao traballo desenvolto polo GALP, como 
entidade colaboradora na xestión do FEMP coa Consellería do Mar da Xunta de 

Galicia, nas anualidades de 2016, 2017, 2018, e parte de 2019. 

Este informe da resposta ao establecido na cláusula décimonovena, sobre a obriga 
de seguimento e avaliación da aplicación da EDLP, recollida no Convenio de 
colaboración entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o GALP, para a 

aplicación da EDLP no marco do desenvolvemento sostible das zonas de pesca do 

FEMP 2104-2020. 

Para poñer en marcha o programa operativo do FEMP era un requisito imprescindible 
o de constituír unha asociación local de diversos axentes que se encargase da 
xestión de dito programa, poñendo en marcha e aplicando a mencionada estratexia. 
Dito documento é o eixe central sobre o que se vertebra a xestión e o 

funcionamento do GALP, e tamén a gobernanza do conxunto de axentes do 
territorio que participan da mesma. A estratexia define as principais liñas de actuación 

no conxunto do período 2014-2020, polo cal a avaliación intermedia é un importante 
paso para dar conta de cal é a situación real da súa execución, de cara a establecer 

os mecanismos correctores oportunos. 

Esta avaliación parte da información proporcionada polo GALP, en relación á 

execución do conxunto de actividades contempladas ao abeiro da súa estratexia, 
isto é, gastos do programa de axudas e gastos de xestión do programa. A 

información proporcionada dá conta das actividades sociais do GALP e do seu papel 
como entidade que xestiona o programa de axudas do FEMP.  
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1.2. Obxectivos do Informe 
 

O principal obxectivo deste Informe é o de realizar a avaliación intermedia da 

aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa do Fondo Europeo 
Marítimo e de Pesca (FEMP) nesta zona costeira. Por unha banda, é necesario indagar 
sobre o grao de execución da estratexia en relación a diferentes factores e 
indicadores. Por outra, cómpre mellorar o funcionamento do Grupo e a asignación de 
fondos, establecendo medidas que poidan contribuír á optimización dos recursos 

asignados na zona costeira, dentro deste marco financeiro. 

Ao marxe das accións de fiscalización e control do gasto público, realizadas pola 
administración no marco do seguimento anual das operacións financiadas, o proceso 
de avaliación ten repercusión no entramado social que afecta á xestión ordinaria do 

GALP, como axente orientado ao desenvolvemento territorial. Deste xeito, 
pretendeuse contar coa opinión tanto de persoas e entidades beneficiadas 

directamente pola aplicación dos Fondos, como aquelas que non o foron. 

Os obxectivos deste informe de avaliación intermedia son: 

 Avaliar o grao de execución e desenvolvemento que está tendo o FEMP, na 
zona costeira, tendo en consideración as medidas que implementa o Grupo, 

isto é, os gastos correspondentes ao programa de axudas e as actividades 

de xestión. Analizar a información do programa de axudas en función de 
variables socioterritoriais, e tamén os gastos de xestión e animación, vendo a 
relación entre ambos, indicando tamén o grao de execución. 

 Avaliar o funcionamento do GALP, como entidade asociativa que colabora 
coa Consellería do Mar na xestión do FEMP na zona costeira, de cara a 
acadar o seu desenvolvemento sostible. 

 Avaliar a repercusión das accións que o GALP pon en marcha, para fomentar 
o desenvolvemento sostible da zona costeira, en liña co establecido na súa 
estratexia. 

 Fomentar a gobernanza e a participación das entidades do territorio, tanto 

socias como outros axentes, na execución deste Fondo, e no seu proceso de 
seguimento e avaliación. Deste xeito, preténdese facilitar información ao 
propio GALP e aos seus órganos sociais para mellorar a toma de decisións 
futura sobre posibles accións que melloren a aplicación da EDLP. 

 

Tendo en consideración os anteriores obxectivos, as cuestións que se tentaron 

resolver, no proceso de avaliación foron as seguintes: 

 Realizar unha aproximación analítica á conformación da propia organización 
dende diferentes puntos de vista. Analizouse a súa representatividade e 

composición e o seu modelo de xestión. Neste sentido tentouse ver o grao 

de coñecemento ou participación de persoas e entidades no 
desenvolvemento societario do GALP, como asociación, ver o grao de 
integración ou representación dos intereses locais no proceso de adopción de 
acordos, entre outros. 
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 Avaliar o impacto e a repercusión das actuacións desenvolvidas polo Grupo 
no seu ámbito social e territorial. Neste sentido foi preciso dar resposta a 
saber cal foi o grao de execución, sobre o planificado, co obxecto de 
mellorar a calidade e a eficiencia das liñas de axuda, atendendo ás 
necesidades da sustentabilidade do propio sector. Tamén se atendeu á 
organización, integración e distribución dos recursos de acordo coas 

prioridades de actuación fixadas na diagnose realizada, así como, ao impacto 
sobre determinados elementos transversais na aplicación da política. 

 Por último, tentouse definir un marco orientativo de mellora para continuar a 
xestión do actual período de programación do Fondo.  

 

1.3. Marco xurídico dos Grupos de Acción Local do 

Sector Pesqueiro. 
 

A regulación do funcionamento dos GALP, como entidades que colaboran na 
xestión do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, tanto en Galicia como no resto do 

Estado, está pautada por diferentes disposicións normativas de carácter europeo, 

estatal e autonómico. A  normativa comunitaria establece o marco de regulación 
básico, deixando a competencia aos diferentes estados, no que se refire á aplicación 
e operatividade dos mesmos, se ben se establece un marco de coordinación e 

fiscalización agrupado. No marco territorial do estado, en Galicia a competencia 

recae, como organismo intermedio de xestión, na Consellería do Mar. 

A principal norma de referencia é o Regulamento (CE) número 480/2014 do 
Parlamento Europeo e do Consello de 15 de maio de 2014 relativo ao Fondo 

Europeo Marítimo e de Pesca. Este regulamento define o marco de apoio 
comunitario a favor da creación de emprego, a recuperación económica e o 
desenvolvemento sostible. Dentro do marco que establece o regulamento, cara o 

cumprimento da Estratexia 2020 e a Política Pesqueira Comunitaria, o traballo dos 

GALP desenvólvese ligado á prioridade cuarta, que consiste no “aumento do 

emprego e a cohesión territorial mediante o fomento do crecemento económico, a 
inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e a mobilidade 
laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a 
acuicultura, influíndo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e 

respecto doutros sectores da economía marítima”. 

Para contribuír ao desenvolvemento sostible o citado regulamento contempla a 
definición das estratexias de desenvolvemento local participativo  e a creación dos 
grupos de acción local do sector pesqueiro (Capítulo III, sección 1, 2 e 3, arts. 58-63). 
As estratexias potenciarán ao máximo á participación dos sectores da pesca e a 
acuicultura e garantirán o máximo aproveitamento deste financiamento por parte 
das comunidades locais, podendo centrarse exclusivamente no sector pesqueiro, ou 

ben ser máis ambiciosas, para dar resposta a outras necesidades do territorio. Os 
GALP proporán unha estratexia para facer operativa a xestión do Fondo, contando 
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coa representación dos sectores da pesca e a acuicultura, e unha representación 

equilibrada de entidades do sector público, o sector privado e a sociedade civil. 

O regulamento do FEMP contempla tamén un marco común de seguimento na súa 
aplicación no conxunto dos estados, establecendo disposicións técnicas sobre este 

tema. 

Tamén está o Regulamento 1303/2013 de disposicións comúns dos Fondo EIE, que 
no título III sobre as disposicións xerais relativas aos fondos EIE, recolle o 
Desenvolvemento Local Participativo no artigo 32 e seguintes. Neste apartado indica 
que o desenvolvemento local participativo estará gobernado polos grupos de 

acción locais. Defínese tamén as estratexias, os criterios de selección e contidos das 
mesmas. Recóllese coma un traballo a desenvolver polos GALP, o de facer o 

seguimento da posta en práctica da estratexia, das operacións subvencionadas e a 

realización de actividades de avaliación específicas. 

A transposición do ordenamento comunitario ao español, ten lugar coa Decisión de 
Execución pola que se aproba o Programa Operativo de España do Fondo Europeo 
Marítimo e de Pesca (FEMP), en novembro de 2015. Deste xeito séntanse as bases 
do compromiso financeiro que posibilitará a posta en marcha do programa, xunto co 

cofinanciamento do estado e comunidades autónomas. O seu principal obxectivo 
será o de fomentar unha pesca e acuicultura competitivas, medioambientalmente 

sostibles, economicamente viables e socialmente responsables. Isto posibilitará o 
desenvolvemento sostible do sector pesqueiro, e por ende, das comunidades 

costeiras. 

En Galicia, a Consellería do Mar, é o organismo  intermedio da autoridade de xestión, 

que ten atribuída a responsabilidade da convocatoria para a selección de grupos de 
acción local e aprobación de estratexias de DLP, cara a implementación do 

programa do FEMP. Tras este proceso e a sinatura de convenios de colaboración 
para a aplicación da EDLP, entre a Consellería do Mar e os Grupos de Acción Local 
do Sector Pesqueiro, séntanse as bases que posibilitan a execución deste fondo no 
conxunto de zonas costeiras. Establécese tamén o marco de referencia para a súa 
aplicación e seguimento, ao que tentará dar resposta este informe de avaliación 

intermedia. 
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1.4. Ámbito xeográfico e territorial. 
 

A zona costeira do Golfo Ártabro Norte abrangue un total de dez concellos: Ares, 

Cabanas, Fene, Ferrol, Miño, Mugardos, Narón, Neda, Paderne e Pontedeume. A súa 

superficie total é de 363,9 quilómetros cadrados. 

No momento de elaboración da estratexia, contaba cunha poboación de 159.697 
habitantes, 89.978 persoas se temos en conta á poboación afectada polas 
actividades pesqueiras. A súa densidade de poboación é de 438,8 habitantes/qm.2, 

contando ao concello de Ferrol no seu conxunto.  

Entre 2010 e 2014 a poboación ten descendido un 1,89%, debido fundamentalmente 
ao descenso do concello de Ferrol. O peso do sector pesqueiro sobre a poboación 

ocupado era do 4,04% na zona, se non temos en conta ao concello de Ferrol. 

 

Figura 1. Mapa do territorio. 
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1.5. Metodoloxía na elaboración do Informe 
 

 

A avaliación realizouse empregando unha triangulación metodolóxica, definida a 
través da utilización de técnicas de carácter cualitativo, cuantitativo e participativo, 
aproveitando de maneira especial, os diferentes espazos de participación, en 

consonancia coas directrices establecidas na EDLP. 

O proceso de traballo desenvolveríase en catro fases diferentes: 

    • Fase I:  Análise de fontes de información 

    • Fase II: Traballos de campo 

    • Fase III: Elaboración de informe de Avaliación do GALP 

    • Fase IV: Validación por parte dos órganos sociais do GALP 

 

Con carácter previo á posta en marcha do proxecto creouse un Comité de 
Seguimento da avaliación, que estaba formado pola xerencia do GALP e o persoal 

técnico encargado da avaliación. 

 

Fase I. Análise de fontes de información. 

 

Fíxose a revisión e sistematización de datos de carácter secundario, co obxectivo de 
realizar unha análise de corte cuantitativo sobre o grao de execución do programa, 
tendo en consideración o conxunto de medidas que se implementan por parte do 

GALP, as cales son: 

    • Xestión do programa  (62.1.d. RFEMP / 35.1.d. RDC) 

    • Aplicación da EDLP (62.1.b. RFEMP / 35.1.b. RDC) 

 

Para facer este traballo procedeuse á revisión de diferentes fontes documentais, 
destacando sobre todo os informes de seguimento anual do GALP, os datos de 
execución do programa remitidos á Consellería do Mar, e outra información de 

carácter contable, proporcionada polo GALP.  

Esta información proporcionou unha visión sobre o alcance económico e financeiro 
que tivo a aplicación da estratexia no territorio. Contiña información relativa aos 
gastos de xestión, do programa de axudas, e do conxunto de actividades postas en 
marcha polo GALP, tanto no que respecta á animación, comunicación, como nas 

actividades de RSC. Por outra banda, tamén se deu conta das realizacións físicas do 
programa, observando a tipoloxía de iniciativas postas en marcha e a súa utilidade e 



Informe de avaliación intermedia da EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte 
 

11 
 

relevancia de cara a satisfacer as necesidades do territorio, tendo como referente os 

obxectivos establecidos na estratexia. 

Ademais, recolleuse toda a información relativa aos indicadores sinalados pola 
propia EDLP. Para realizar a análise da información tomouse como referencia o 
establecido na EDLP do Golfo Ártabro Norte, incorporando a modificación do 11 de 
abril de 2019, así como todo o marco normativo e regulador de referencia, as guías 
de FARNET e FAME para avaliación das EDLP, o manual de procedemento do 
Fondo e o Convenio asinado polo GALP Golfo Ártabro Norte e a Consellería de 

Mar. 

 

Fase II. Traballos de campo. 

Recolle as actividades desenvoltas con axentes sectoriais, que participan directa ou 
indirectamente co programa, para fomentar a participación con entidades socias, non 
sociais e beneficiarias ou non do programas de axudas, así como, con outros axentes 

interesados. 

A participación fomentouse a través de diferentes espazos: reunión coas persoas 
beneficiarias, consulta ás Administracións Locais, mesas sectoriais de Análise e 

Proposta e o Foro. 

Reunión coas persoas beneficiarias. 

Realizouse unha reunión coas persoas beneficiarias do programa de axudas do GALP 

para recoller a súa opinión sobre o seu funcionamento e a execución dos seus 

proxectos.  

Consulta ás Administracións Locais 

Co obxectivo de reforzar o enfoque participativo, remitiuse un cuestionario a axentes 
de desenvolvemento local, co obxectivo de que valorasen a efectividade e 

relevancia do programa no territorio. 

Mesas sectoriais de Análise e Proposta (GAP). 

Realizaron unha valoración previa das principais dificultades atopadas no proceso de 
implementación da EDLP, emitindo unha serie de recomendacións que permiten 

adaptar e mellorar a súa implantación no territorio.  

A composición das mesas estivo en consonancia coa estrutura de funcionamento do 

Grupo (mesa do sector pesqueiro, sector público, económica e social). 

Foro. 

O Foro serviu como espazo de presentación dos resultados da avaliación, e de 

incorporación da visión de axentes externos ao proceso. Ao marxe de servir, como 
elemento de difusión do propio GALP e do programa do FEMP, foi un espazo de 
reflexión e de incorporación de achegas por parte do tecido social, empresarial e 

institucional da zona costeira. 
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Actividades de comunicación. 

Complementariamente realizáronse tarefas de comunicación para facilitar a 

participación que consistiron en: 

    • Elaboración de materiais para a divulgación en prensa e redes sociais. 

    • Realización de notas de prensa para publicitar e informar sobre os espazos de 

participación e facer as oportunas convocatorias aos medios. 

    • Establecemento de contactos persoais, ben a través de correo electrónico ou 

telefónico, coas persoas destinatarias dos espazos de participación. 

     

Fase III. Elaboración de informe de Avaliación do GALP 

Realizados os traballos de campo procedeuse a elaborar o Informe de Avaliación 
intermedia. Nel culmina o proceso de análise de información de carácter secundario e 

o proceso participativo, sintetizando as principais conclusións en relación á 

implementación do programa do FEMP, por parte do GALP. 

A estrutura do informe recolle os seguintes elementos: 

    • Dar resposta á dinámica organizativa do GALP tendo en consideración o impacto 

no territorio, a súa representatividade e composición, a súa xestión e funcionamento.  

    • Analizar a execución do programa de axudas, en función dos resultados 

esperados. Tendo en conta criterios de eficacia, pertinencia, coherencia, relevancia e 
utilidade, en base á distribución da tipoloxía de investimentos, e outras variables de 

análise. 

    • Analizar as actividades de animación e comunicación desenvoltas, para difundir 

ao propio grupo, a súa estratexia e ao conxunto do programa. 

    • Valorar os resultados previstos en funcións dos indicadores de análise 

prefixados, facendo especial fincapé en aspectos como o emprego, a creación de 

empresas, ou os niveis de execución do gasto. 

    • Establecer as recomendacións e propostas de mellora que se estimen 

oportunas, para mellorar a xestión e execución do programa no territorio. 

    • Realizar unha serie de conclusións ao obxecto de recoller as principais 

observacións sobre as principais áreas de traballo. 
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Fase IV: Validación por parte dos órganos sociais do GALP 

O último paso no proceso de traballo foi o do contraste do proceso e resultados 

do mesmo cos órganos sociais do GALP. 

Deste xeito, realizouse unha reunión coa xunta directiva, para presentar os 

resultados do proceso, no cal se incorporaron as achegas oportunas. 

O proceso rematou coa aprobación en Asemblea Xeral do documento de avaliación, 
para ser posteriormente remitido á Consellería do Mar, a efectos de contrastar a 

marcha do programa nesta zona costeira. 
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2. ANÁLISE ORGANIZATIVA 

2.1. O GALP, como entidade colaboradora na 

xestión do FEMP 2014-2020 
 

Os grupos de acción local do sector pesqueiro son asociacións sen ánimo de lucro 
constituídas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do 

dereito de asociación e da normativa de aplicación do Estado e da Comunidade 

Autónoma. 

As asociacións recoñecidas como GALP permiten a integración de todas as entidades 
asociativas e de representación de intereses colectivos, fundacións e outras 
entidades sen ánimo de lucro, así como administracións locais e entidades públicas 
dependentes destas, dentro do ámbito territorial correspondente, e non permiten en 

ningún caso a participación de persoas físicas ou xurídicas con ánimo de lucro. 

Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), nacen como entidades que 

colaboraron na execución da programación de fondos comunitarios 2007-2013, do 

Fondo Europeo de Pesca, daquela chamados Grupos de Acción Costeira. 

No ano 2015 realízase un proceso de candidatura para convertérense en novas 

entidades xestoras para o período de programación de fondos comunitarios 2014-
2020. Este proceso divídese en dúas partes, a presentación de candidatura e 
aprobación das mesmas, e a posterior elaboración das estratexias de 

desenvolvemento local participativo, daqueles candidatos seleccionados, para o cal 
se contou coa axuda preparatoria necesaria.  

O GALP é seleccionado como candidato, por resolución da Consellería do Mar, e 
elabora a estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) para o período 
de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, a finais 

do ano 2015. 

No ano 2016 os GALP asinan o Convenio de colaboración coa a Consellería do Mar, 
para a aplicación da estratexia, no marco do desenvolvemento sostible das zonas 
de pesca do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, converténdose deste xeito en 

entidades colaboradoras na xestión.  

Ao inicio deste período de fondos (2016-2020) o número de entidades do sector 
pesqueiro que forman parte do GALP Golfo Ártabro Norte mantéñense estables, 

sendo as confrarías as representantes implicadas do sector na actividade do GALP. 
O sector público conta coa adhesión ao GALP de tódolos concellos da zona, así 
como de 2 asociacións de carácter económico do sector turístico. Ademais, o sector 

social e asociativo é activo neste territorio, constituíndo case a metade de entidades 

socias do GALP.  

Ao remate do ano 2019, increméntase o número de entidades socias ata acadar as 
35 entidades. Este incremento na base social débese ao ascenso de entidades socias 
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no sector social, fundamentalmente composto por entidades de ocio náutico e 

outras actividades asociadas ao mar.  

Dende o inicio da constitución do GALP, tanto o sector pesqueiro como o público e 

económico presentan estabilidade no número de entidades asociadas.  

 
Táboa 1. Entidades socias do GALP dende a constitución ata a actualidade. 

Sector Inicio do programa 
(2016) 

31/12/2019 Porcentaxe 

Pesqueiro 6 6 17,14% 

Público 10 10 28,57% 

Económico 2 2 5,71% 

Social 10 17 48,57% 

Total 28 35 100% 

 

2.2. Altas, baixas ou modificacións das entidades 

socias 
 

Na táboa seguinte reflíctense as incorporacións de novas entidades socias do GALP. 
Non se contemplan as entidades fundacionais, senón só as novas altas na base 

social. Rexístranse 8 incorporacións de entidades socias, todas do sector social, e 

ningunha baixa.  

 
 
Táboa 2. Relación de altas e baixas de entidades socias 

Data Alta Entidade 

18/02/2016 Asociación Parroquial Santa María de Miño 

18/02/2016 Asociación Cultural, recreativa e deportiva O Castro 

24/02/2017 Club náutico Firrete  

24/02/2017 Club de remo Narón 

10/04/2018 Club de remo Ares 

10/04/2018 Asociación cultural e deportiva Scuba Ares 

20/06/2018 Club de piragüismo Narón 

28/02/2019 Asociación de veciños Os irmandiños 
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2.3. Análise da representatividade, composición e 

actividade dos órganos sociais 
 

Neste apartado imos a abordar a composición e funcionamento dos órganos sociais 
durante todo o período analizado (2016-2019). Os tres aspectos máis importantes 
son os relativos á composición segundo sector, participación segundo sector e tipo 

de acordos alcanzados. 

O GALP Golfo Ártabro Norte está composto por un total de 35 entidades, das que 

13 forman a Xunta Directiva. O sector pesqueiro é o mais numeroso na Xunta 
Directiva, supoñendo case a metade da composición total. O sector público e social 
teñen 3 representantes cada un, e o sector económico é representado por unha 

única entidade.  

 
Táboa 3. Composición de entidades socias da Xunta Directiva e Asemblea en 2019 

Sector Xunta Directiva Asemblea 

Pesqueiro 6 6 

Público 3 10 

Económico 1 2 

Social 3 17 

Total 13 35 

 

 

Ao comezo do período, a presidencia do GALP recaeu nunha persoa representante 
do sector pesqueiro pertencente á Confraría de Pescadores de Miño. A 
vicepresidencia fóra ostentada por un representante do sector público, e a 

tesourería corresponde a unha persoa do sector pesqueiro. A secretaría do GALP 
estaba así mesmo en mans dunha representante do sector pesqueiro, neste caso da 

Confraría de Pescadores de Pontedeume. 

A principios o ano 2019 dáse un cambio de representación, onde mudan os cargos 

sociais do GALP:  
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Táboa 4. Entidades socias e designación de cargos sociais en 2019 

 Inicio do programa (2016) Actualidade (2019) 

Cargos sociais Sector Persoa Sector Persoa 

Presidencia Pesqueiro 
Maria José Crespo 
Fraga 

Pesqueiro 
José Manuel Fernández 
Lage 

Vicepresidencia Público Cesar Longo Queijo Público Cesar Longo Queijo 

Secretaria Pesqueiro 
Maria Jesús López 
Iglesias 

Pesqueiro 
Omar Enrique Lucci 
Muñoa 

Tesourería Pesqueiro Carlos Rey Puentes Pesqueiro Jorge López Pena 

Vogal Pesqueiro 
Mª Teresa Carnero  
Blanco 

Pesqueiro 
Santiago Salgado 
Amado 

Vogal Pesqueiro 
Juan Carlos Rey 
Rañales 

Pesqueiro Santiago Sendón lópez 

Vogal Pesqueiro 
Mª Isabel Maroño 
Vázquez  

Pesqueiro Manuel Montero Toimil 

Vogal Público 
Manuel Antonio Ramos 
Rodríguez  

Público 
Manuel Antonio Ramos 
Rodríguez 

Vogal Público Mª Pilar Díaz Otero  Público Mª Pilar Díaz Otero  

Vogal Social 
José Francisco Castro 
Vilariño  

Social 
José Francisco Castro 
Vilariño  

Vogal Social Jorge Carro Fernández  Social Jorge Carro Fernández  

Vogal Social Teresa Oujo Reino Social Teresa Oujo Reino 

Vogal Económico Mª José Faraldo García Económico Mª José Faraldo García 

 

Na renovación dos órganos sociais do GALP que se leva a cabo a inicios do ano 2019 
prodúcese un considerable descenso na representación por parte de mulleres. No 
caso dos cargos sociais, a composición pasa a ser totalmente ocupada por homes, 

perdendo a paridade nos cargos mais visibles.  

 
Táboa 5. Evolución da representación feminina no GALP. 

Sector 
Inicio de programa 

(2016) 
2019 

Cargos sociais 2 de 4 representantes 0 de 4 representantes 

Xunta directiva 7 de 13 representantes  3 de 13 representantes 

 

Tamén se produciu un descenso na representación feminina por sectores dende o 
inicio do programa ata a data de elaboración do Informe, centrándose o descenso no 

sector pesqueiro, onde se pasa de ter catro mulleres representando ao sector a 

ningunha en 2019. 
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Táboa 6. Evolución da representación feminina na xunta directiva. 

Sector 
Inicio de programa 

(2016) 
2019 

Pesqueiro 4 de 6 0 de 6 

Público 1 de 3 1 de 3 

Económico 1 de 1 1 de 1 

Social 1 de 3 1 de 3 

Total 7 de 13 3 de 11 

 

Durante o período 2016 a 2019 rexístrase unha tendencia descendente nos tres 
primeiros anos, habendo un lixeiro reponte en 2019. No ano 2016 a media de 

participación de entidades é de 11,2, sendo de 10,2 en 2017, 8,6 en 2018 e 9 en 2019. 

A participación é bastante estable en todos os sectores. 

En 2016 teñen lugar cinco reunións da xunta directiva, mentres que nos anos 
seguintes son nove e dez reunións, respectivamente. 

En relación á súa representación, é o sector pesqueiro, o que presenta os índices 
máis elevados de asistencia ás xuntas directivas. Séguelle o sector público e social. 
Por último está o económico, que ten unha presenza menor debido a que conta 

cunha única representante. 

 

Táboa 7. Participación nas Xunta Directivas. Ano 2016. 

2016 18/08 28/09 07/10 02/12 13/12 

Pesqueiro 4 6 4 5 6 

Público 3 3 3 3 3 

Económico 0 1 0 1 1 

Social 3 3 1 3 3 

Total 10 13 8 12 13 

 
 

A tendencia de participación no ano 2017 caracterízase pola estabilidade das 
entidades participantes nas Xuntas Directivas. Agás nunha xunta directiva a finais de 

xuño, no resto de reunións o número de entidades participantes é arredor de 10. O 
sector que máis flutuación na asistencia ás reunións presenta é o pesqueiro, 
representado polas Confrarías de Pescadores da zona. O sector económico non tivo 

representación en dúas xuntanzas.  
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Táboa 8. Participación nas Xunta Directivas. Ano 2017. 

2017 25/01 24/02 10/04 15/05 26/06 09/08 31/08 04/10 31/10 

Pesqueiro 6 4 5 6 2 4 3 4 5 

Público 3 2 3 3 3 2 2 3 3 

Económico 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

Social 3 3 3 3 1 2 3 2 2 

Total 13 10 12 13 6 9 9 9 11 

 

No ano 2018 hai variacións similares a anos anteriores na participación das entidades 

ás xuntas directivas. En todo caso, o sector pesqueiro é o mais estable, 
rexistrándose unha baixada na participación das persoas que representan aos 

concellos mediante o sector público. 

  

Táboa 9. Participación nas Xunta Directivas. Ano 2018. 

2018 17/01 09/02 10/04 23/05 20/06 26/07 13/09 02/10 10/12 27/12 

Pesqueiro 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

Público 1 1 3 2 2 3 1 3 1 2 

Económico 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

Social 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 

Total 9 8 12 9 8 9 6 10 7 8 

 
 
En canto á participación nas xuntas directivas ao longo do 2019, caracterízase 
pola súa estabilidade, a pesar do descenso na xuntanza inicial e final. As persoas 
representantes do sector pesqueiro son maioría, seguidas do sector público e 
social.  
 
 
Táboa 10. Participación nas Xunta Directivas. Datos dispoñibles ano 2019. 

2019 28/02 29/03 11/04 30/04 18/06 22/07 27/09 

Pesqueiro 4 4 4 5 5 4 3 

Público 1 3 3 3 2 3 2 

Económico 0 1 1 1 1 0 0 

Social 1 3 2 1 3 2 1 

Total 6 11 10 10 11 9 6 

 

Os niveis de asistencia tenden a ser máis altos dentro do sector público en todos os 
anos, coa excepción do ano 2018 onde a porcentaxe de asistencia media foi máis 

alta para o sector pesqueiro. Nun nivel semellante ao sector se sitúa o sector social, 
mentres que o sector económico ten uns resultados algo máis variables, dado que 

os seus resultados de participación dependen dunha única persoa.  
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Táboa 11. Promedio de participación nas Xunta Directivas en todo o período. 

Sector Nº entidades 2016 2017 2018 2019 

Pesqueiro 6 83,33% 72,22% 68,33% 69,05% 

Público 3 100,00% 88,89% 63,33% 80,95% 

Económico 1 60,00% 77,78% 60,00% 57,14% 

Social 3 86,67% 81,48% 66,67% 61,90% 

Total 13 86,15% 78,63% 66,15% 69,23% 

 

Hai unha tendencia inestable na participación nas asembleas por parte das entidades 

socias do GALP. A maior estabilidade na participación dáse nas persoas 
representantes do sector pesqueiro, pero en cantidade son superadas por 
representantes públicos e do sector social.  A participación en xeral, está arredor de 
15 entidades representadas, agás na primeira asemblea do 2018 que rexistrou unha 
participación menor a habitual, recuperando a asistencia nas seguintes asembleas.  

 
Táboa 12. Participación nas Asembleas. 

Sector 
Nº 

entidades   
2019 

28/12/2016 28/06/2017 09/02/2018 23/05/2018 27/12/2018 30/05/2019 

Pesqueiro 6 4 2 4 4 4 5 

Público 10 7 6 3 7 7 5 

Económico 2 2 1 0 0 2 2 

Social 17 6 5 4 5 2 4 

Total 35 19 14 11 16 15 16 

 

En 2016 o traballo e ordenación do funcionamento das xuntas directivas discorre con 

normalidade, a excepción de dúas xuntanzas nas que non se le a acta da anterior 
sesión nin se rexistran preguntas. Realízanse cinco convocatorias da xunta directiva. 
As actividades das xuntas directivas neste período teñen que ver sobre todo coa 

xestión do programa de axudas, así como na toma de decisións sobre asuntos 
relacionados co programa de animación e dinamización do GALP. Ademais, a 
información sobre proxectos de cooperación con outros GALP ocupa unha posición 

destacada nos temas postos en común nas xuntas directivas.  
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Táboa 13. Principais acordos dos órganos sociais na Xunta Directiva. Ano 2016 

Acordos adoptados 2016 
Xunta directiva 

18/08 28/09 07/10 02/12 13/12 

Organización e 
xestión ordinaria 

Lectura da acta da sesión 
anterior 

•  • •  

Rogos e preguntas •   •  
Outros      

Documentación 
social e 
planificación 

Aprobación, cambios ou 
modificacións da EDLP, ou 
Convenio coa Consellería 

  • •  

Aprobación, proposta ou 
modificación de estatutos 

     

Xestión social 

Renovación e xestión de 
cambios na Xunta directiva 

     

Incorporación ou baixas de 
socios 

     

Designación ou cambios na 
representación 

     

Xestión económica 
e financeira 

Información contable, estado 
de gastos, cotas de socios 

     

Financiamento e 
vulnerabilidade financeira 

     

Procedementos de 
contratación e asistencia técnica 

     

Xestión económica e financeira      
Aprobación de orzamento 
anual (xestión e/ou 
sensibilización) 

     

Xestión de axudas 

Información de convocatorias 
de axuda 

•     

Procedemento de concesión e 
aprobación de axudas 

•  • • • 

Animación 
Asuntos relacionados con 
accións de animación 

   •  

Cooperación 
Información sobre proxectos 
promovidos en colaboración 
con outros GALP 

 • • •  

 

 

En 2017 teñen lugar nove reunións da xunta directiva. Rexístranse cambios na 
composición societaria do GALP, aceptándose a novas entidades socias, e a 

representación social non se modifica. En canto a aspectos contables reflíctese un 
fluxo de información constante ao longo do ano, informando a mediados de ano 
sobre procedementos de contratación ou asistencia técnica. O programa de axudas e 
os proxectos de dinamización abórdanse durante todo o período anual, así como 
aspectos relacionados con programas de cooperación. 
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Táboa 14. Principais acordos dos órganos sociais na Xunta Directiva. Ano 2017 

Acordos adoptados 2017 Xunta directiva 
25/01 24/02 10/04 15/05 26/06 09/08 31/08 04/10 31/10 

Organización e 
xestión ordinaria 

Lectura da acta da sesión 
anterior 

 • •  • •  •  

Rogos e preguntas  • •  • •  •  
Outros          

Documentación 
social e 
planificación 

Aprobación, cambios ou 
modificacións da EDLP, ou 
Convenio coa Consellería 

         

Aprobación, proposta ou 
modificación de estatutos 

         

Xestión social 

Renovación e xestión de 
cambios na Xunta directiva 

         

Incorporación ou baixas de 
socios 

 •      •  

Designación ou cambios na 
representación 

         

Xestión 
económica e 
financeira 

Información contable, 
estado de gastos, cotas de 
socios 

 •   • •  •  

Financiamento e 
vulnerabilidade financeira 

   • •     

Procedementos de 
contratación e asistencia 
técnica 

     •    

Xestión económica e 
financeira 

         

Aprobación de orzamento 
anual (xestión e/ou 
sensibilización) 

 •   •   •  

Xestión de 
axudas 

Información de 
convocatorias de axuda 

 •   •   •  

Procedemento de concesión 
e aprobación de axudas 

 • •  •  • • • 

Animación 
Asuntos relacionados con 
accións de animación 

 • •  • •  •  

Cooperación 

Información sobre 
proxectos promovidos en 
colaboración con outros 
GALP 

• •   • •  •  

 

No 2018 realízanse un total de 10 reunións da xunta directiva. A actividade funciona 
con regularidade, en canto á organización e xestión ordinaria. Hai cambios na 
composición societaria e representación en órganos sociais. A información contable 
proporcionada é correcta. Rexístrase información sobre financiamento do GALP, 

nunha das xuntas directivas, e a información sobre as contas do GALP distribúese ao 
longo dos trimestres do ano. O procedemento de concesión de axudas abórdase 
sobre todo nas xuntanzas que teñen lugar na segunda metade do ano. As accións 

de animación, son abordadas ao longo de todo o ano. 
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Táboa 15. Principais acordos dos órganos sociais na Xunta Directiva. Ano 2018 

Acordos adoptados 2018 Xunta directiva 
17/01 09/02 10/04 23/05 20/06 26/07 13/09 02/10 10/12 27/12 

Organización e 
xestión ordinaria 

Lectura da acta da sesión 
anterior 

• • • • • • • • • • 

Rogos e preguntas • • • • • • • • • • 

Outros   • • • • • • • • 

Documentación 
social e 
planificación 

Aprobación, cambios ou 
modificacións da EDLP, ou 
Convenio coa Consellería 

• •  •     •  

Aprobación, proposta ou 
modificación de estatutos 

          

Xestión social 

Renovación e xestión de 
cambios na Xunta directiva 

    
 

 
   •  

Incorporación ou baixas de 
socios 

  • • •      

Designación ou cambios na 
representación 

        •  

Xestión 
económica e 
financeira 

Información contable, 
estado de gastos, cotas de 
socios 

   •  •    • 

Financiamento e 
vulnerabilidade financeira 

  •     •   

Procedementos de 
contratación e asistencia 
técnica 

        •  

Xestión económica e 
financeira 

   •       

Aprobación de orzamento 
anual (xestión e/ou 
sensibilización) 

   •       

Xestión de 
axudas 

Información de 
convocatorias de axuda 

•       • •  

Procedemento de concesión 
e aprobación de axudas 

  •   • • •  • 

Animación 
Asuntos relacionados con 
accións de animación 

•  • • • •   • • 

Cooperación 

Información sobre 
proxectos promovidos en 
colaboración con outros 
GALP 

          

 

Aínda pendentes de aprobación pola Asemblea Xeral de entidades socias, 
reflectimos as principais cuestións tratadas ao longo do primeiro semestre do 
2019 nas Xuntas Directivas. Estes espazos de reunión tiveron que ver, 
fundamentalmente, coa xestión sobre o programa de axudas, así como cuestións 
relativas á organización do propio GALP.  
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Táboa 16. Principais acordos dos órganos sociais na Xunta Directiva. Datos dispoñibles ano 2019 

Acordos adoptados 2019 
Xunta directiva 

28/02 29/03 11/04 30/04 18/06 22/07 27/09 

Organización e 
xestión ordinaria 

Lectura da acta da sesión 
anterior 

• • • • • • • 

Rogos e preguntas •  • • • • • 

Outros        

Documentación 
social e 
planificación 

Aprobación, cambios ou 
modificacións da EDLP, ou 
Convenio coa Consellería 

•       

Aprobación, proposta ou 
modificación de estatutos 

       

Xestión social 

Renovación e xestión de 
cambios na Xunta directiva 

•       

Incorporación ou baixas de 
socios 

•     •  

Designación ou cambios na 
representación 

       

Xestión 
económica e 
financeira 

Información contable, estado 
de gastos, cotas de socios 

   •    

Financiamento e vulnerabilidade 
financeira 

       

Procedementos de contratación 
e asistencia técnica 

•       

Xestión económica e financeira        
Aprobación de orzamento 
anual (xestión e/ou 
sensibilización) 

   •    

Xestión de 
axudas 

Información de convocatorias 
de axuda 

•   •  •  

Procedemento de concesión e 
aprobación de axudas 

 • •    • 

Animación 
Asuntos relacionados con 
accións de animación 

   •  • • 

Cooperación 
Información sobre proxectos 
promovidos en colaboración 
con outros GALP 

•   • • • • 

 

 

No período comprendido entre 2016 e 2019 celébranse seis reunións da Asemblea 

do GALP Golfo Ártabro Norte. Os anos 2016 e 2017 teñen carácter anual, mentres 

que no 2018 celébranse 3 asembleas. No 2016 apróbanse cambios nas baremacións 
para a valoración dos proxectos do programa de axudas, de xeito que se adapten 
mellor aos obxectivos da EDLP. A asemblea do ano 2017 ten un carácter máis 
organizativo, abordando aspectos de rendición das contas anuais e a avaliación das 
accións levadas a cabo durante a anualidade. No ano 2018 organízanse tres 

asembleas xerais, que se desenvolveron con normalidade en relación aos estatutos 
e que tiveron a función de poñer en común coas entidades asociadas a actividade do 
GALP ao longo da anualidade. A asemblea do ano 2019 transcorre con normalidade, 
como un espazo no que dar conta dos gastos anuais e aprobación de contas, como 

en anos anteriores. 
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Táboa 17. Principais acordos dos órganos sociais na Asemblea 

Acordos adoptados 
Asemblea 

28/12/2016 28/06/2017 09/02/2018 23/05/2018 27/12/2018 30/05/2019 

Organización e 
xestión ordinaria 

Lectura da acta da sesión 
anterior 

 • • • •  

Rogos e preguntas •  •   • 

Outros    •   

Documentación 
social e 
planificación 

Aprobación, cambios ou 
modificacións da EDLP, ou 
Convenio coa Consellería 

  •  •  

Aprobación, proposta ou 
modificación de estatutos 

      

Xestión social 

Renovación e xestión de 
cambios na Xunta directiva 

    •  

Incorporación ou baixas de 
socios 

      

Designación ou cambios na 
representación 

      

Xestión 
económica e 
financeira 

Información contable, 
estado de gastos, cotas 
de socios 

 •    • 

Financiamento e 
vulnerabilidade financeira 

      

Procedementos de 
contratación e asistencia 
técnica 

      

Presentación e aprobación 
de contas anuais 

 •  •  • 

Aprobación de orzamento 
anual (xestión e/ou 
sensibilización) 

   •   

Xestión de 
axudas 

Información de 
convocatorias de axuda 

 •     

Procedemento de 
concesión e aprobación de 
axudas 

•    •  

Animación 
Asuntos relacionados con 
accións de animación 

 •     

Cooperación 

Información sobre 
proxectos promovidos en 
colaboración con outros 
GALP 

• •     
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2.4. Conflito de interese na dinámica dos órganos 

sociais. 
 

No período que analizamos neste apartado (2016-2019) desenvolvéronse catro 
anualidades do programa de axudas, habendo dúas convocatorias nalgunha das 
anualidades. O proceso de avaliación de cada proxecto comeza coa revisión da 
xerencia, que posteriormente emite unha proposta baremada de proxectos á Xunta 
Directiva. Este órgano, participado por entidades que poden ser beneficiarias do 

programa, estuda a proposta de proxectos e emite unha resolución que máis tarde é 
enviada á Consellería do Mar, para realizar o trámite da concesión ou non, da axuda.  

En relación aos posibles conflitos de interese que se poidan dar no momento da 
avaliación dos proxectos para a concesión do programa de axudas, tódalas persoas 
da Xunta Directiva asinan un documento de Declaración de Conflito de Intereses. De 
habelo, o xeito de proceder é que a persoa involucrada se ausente da reunión no 
momento da avaliación do proxecto que se está valorando. No ano 2016 a maioría 
de conflitos de interese teñen que ver co sector pesqueiro e co sector público, 

debido ao emprazamento no territorio de dous dos proxectos aprobados.  

Táboa 18.  Relación de procedementos nos que existe conflito de interese. Ano 2016 

Data da 
reunión 

Procedemento 

Programa 
(ID 

proxecto) 
Nome do proxecto Persoa / Entidade afectada 

18/08/2016 Galp2-001 Obradoiros de Cociña Mar e Terra 
César Longo Queijo, alcalde de 
Paderne 

18/08/2016 Galp2-003 Cetárea na Confraría de Barallobre 
Carlos Rey Puentes, Confraría de 
Barallobre 

18/08/2016 Galp2-004 

Actividade combinada de sendeirismo e kaiack 
para dar a coñecer o medio mariño do 
Concello de Cabanas e o seu entorno. 
Organización de evento deportivo relacionado 
co mar 

Jorge Carro Fernández, Club 
Cabanas KDM 

18/08/2016 Galp2-005 
A Virxe de Carmen na tradición mariñeira como 
valor cultural e turístico de Miño 

Mª José Crespo, da Confraría de 
Pescadores de Miño 

07/10/2016 Galp2-006 
Acondicionamento do espazo da exposición 
asociacionismo mariñeiro Eumés 

Mª Jesús López Iglesias, Confraría 
de Pescadores de Pontedeume 

07/10/2016 Galp2-013 
Estudo de sustentabilidade para espazo de 
incubación emprendedora 

César Longo Queijo, alcalde de 
Paderne 

 

No ano 2017 valóranse os proxectos produtivos e non produtivos nas Xuntas 
Directivas con datas 10/04/2017 e 04/10/2017. Nas actas reflíctese unha referencia 

explícita a lembranza que se fai ás persoas participantes da necesidade de 
ausentarse da sala no momento da votación de cada proposta, se causa conflito de 

interese. No ano 2018 danse 7 conflitos de interese, onde non hai predominancia de 
ningún sector sobre os outros. Seguindo o procedemento, as persoas implicadas 
auséntanse da sala e o proxecto é sometido a votación do resto de persoas da 

Xunta Directiva.  

 



Informe de avaliación intermedia da EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte 
 

27 
 

Táboa 19.  Relación de procedementos nos que existe conflito de interese. Ano 2018 

 

No desenvolvemento da Xunta Directiva da primeira convocatoria de axudas do ano 

2019, os conflitos de interese reflectidos na acta son as que se detallan na seguinte 
táboa. No transcurso da reunión, o equipo técnico lembra ás persoas asistentes que 

teñen que abandonar a sala só nos casos de que as persoas estean vinculadas de 

forma directa cos proxectos presentados (a través de cartas de adhesión ou 

convenios de colaboración), e non fai falla ausentarse por pertencer ás localidades 

nas que se promoven os proxectos.  

Táboa 20.  Relación de procedementos nos que existe conflito de interese. Primeiro semestre ano 
2019 

 

Data da 
reunión 

Procedemento 

Programa 
(ID 

proxecto) 
Nome do proxecto Persoa / Entidade afectada 

10/04/2018 Galp2-060 
Outro xeito de ver e coñecer a Ría de 
Ferrol e o Camiño Inglés 

Manuel Antonio Ramos Rodríguez, 
Concello de Narón 

10/04/2018 Galp2-053 
Adquisición dunha embarcación de apoio 
rutas kaiak e surfski 

Jorge Carro Fernández, Club 
Cabanas KDM 
Mª Jesus López Iglesias, Confraría de 
Pescadores de Pontedeume 

10/04/2018 Galp2-058 
Proxecto deportivo de traíña feminina en 
Mugardos 

Mª Teresa carnero Blanco, Confraría 
de pescadores San Tempo de 
Mugardos 

10/04/2018 Galp2-043 Paderne mira ao mar 
César Longo Queijo, alcalde de 
Paderne 

10/04/2018 Galp2-045 
Depuradora de mariscos – centro de 
expedición 

Isabel Maroño Vázquez, Confraría de 
pescadores de Ferrol 

10/04/2018 Galp2-047 Dinamización dos produtos da Ría de Ferrol 
Manuel Antonio Ramos Rodríguez, 
Concello de Narón 

10/04/2018 Galp2-050 
Marmar Outdoor: actividades náutico 
deportivas e no medio natural 

Mª José Faraldo García, Asociación 
de empresarios turísticos Refuxios do 
Mandeo 

Data da 
reunión 

Procedemento 

Programa 
(ID 

proxecto) 
Nome do proxecto Persoa / Entidade afectada 

29/03/2019 Galp2-091 
Adquisición de maquinaria: vehículo 
multifuncional 

Omar Enrique Lucci Muñoa, Confraría San 
Telmo de Mugardos 

29/03/2019 Galp2-071 
Modernización do mercado municipal de 
Mugardos: posta en valor dos produtos 
locais 

Mª Pilar Díaz Otero, Alcaldesa de 
Mugardos 

29/03/2019 Galp2-087 Festa de exaltación da ameixa 

Omar Enrique Lucci Muñoa, Confraría San 
Telmo de Mugardos 
Mª Pilar Díaz Otero, Alcaldesa de 
Mugardos 

29/03/2019 Galp2-078 
Aloxamento costeiro: “La Terraza”. Fase 
2 

Jose Manuel Fernández Lage, Confraría 
de Miño 
Teresa Mª Oujo Reino, Club náutico Miño 

29/03/2019 Galp2-086 
Dinamización dos produtos locais da Ría 
de Ferrol 

Manuel Antonio Ramos Rodríguez, 
Concello de Narón 

29/03/2019 Galp2-096 
Mellora da estrutura loxística no ámbito 
pesqueiro no Golfo Ártabro Norte 

Santiago Salgado Amado, Confraría de 
Pontedeume 

29/03/2019 Galp2-075 
Mellora do transporte de produtos de 
pesca 

Santiago Salgado Amado, Confraría de 
Pontedeume 

27/09/2019 Galp2-104 Centro de día Xuntanza 
Jorge López Pena, Confraría de 
pescadores de Barallobre 

27/09/2019 Galp2-101 Furgoneta con isotermo e remolque 
Jorge López Pena, Confraría de 
pescadores de Barallobre 

27/09/2019 Galp2-105 Remolque para embarcación 
Jorge López Pena, Confraría de 
pescadores de Barallobre 

27/09/2019 Galp2-109 Compra de vehículo comercial 
Santiago Sendón López Confraría de 
pescadores de Ferrol 
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2.5. Equipo técnico. 
 

O equipo técnico que compón o GALP e asegura o seu normal funcionamento, 

consta de tres persoas a tempo completo: unha persoa encargada da xerencia, unha 

persoa que exerce como técnica e outra na área de administración. 

 

Táboa 21. Composición do cadro de persoal do GALP 

Posto Nome da persoa 
Xornada 

Completa Parcial 

Xerencia Maria Antonia Fernández Abeledo •  

Técnica Isabel Eiriz Naveira •  

Administrativa Laura Platas Buyo •  

 

Os gastos asociados ao persoal que xestiona o programa de axudas ascenderon a 

un total de 275.405,12¤. Se nos dous últimos anos o importe é moi similar, no caso 
de 2016 é a metade debido a que foi o ano de posta en marcha do GALP e non 

contaba co persoal actual.  

 
Táboa 22. Gastos de xestión asociados ao cadro de persoal do GALP 

 Total 

2016 51.772,50€ 

2017 112.418,63€ 

2018 111.213,99€ 

Total 275.405,12 

 

Para complementar o normal funcionamento da actividade do GALP, contouse con 
apoio de distintas empresas para xestionar funcións diversas que non podían ser 
asumidas polo persoal interno do grupo. A continuación faise unha relación destas 

empresas externas e o tipo de asistencias técnicas que desenvolveron, o momento 
no que se contou cos seus servizos e o orzamento, así como a actividade na que 

prestou o seu apoio. A maioría de asistencias técnicas teñen que ver con tarefas de 
xestoría, auditorías administrativas das contas do GALP, ou na posta en 

funcionamento do programa e procesos de selección de persoal.  
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Táboa 23. Asistencias técnicas para a xestión ou funcionamento do Grupo 

Entidade prestataria 
do servizo 

Período Custo total Actividades que desenvolve 

ND 2016 435€ Xestoría 

ND 2016 3.872€ Asesoría fiscal 

ND 2016 4.658,5€ Consultoría Selección de persoal 

ND 2017 871,20€ Xestoría 

ND 2017 8.746,55€ Asesoría fiscal 

ND 2017 847€ Asistencia viabilidade económica 

José Antonio 

Montero 
2018 6.776,00€ 

Servizos de auditoría dos proxectos e dos gastos 

de xestión do GALP 

José Antonio 

Montero 
2018 484,00€ 

Adaptación a Regulamento de Protección de 

Datos 

Cidadanía Rede de 

Aplicacións Sociais, 

S.C.G. 

2018 2.480,50€ 

Asesoramento para elaboración documento de 

proposta modificación aspectos puntuais da EDLP 

do GALP 

Gestoría Celman, S.L. 2018 871,20€ Servizos laborais (nóminas e impostos) 

Gestoría Celman, S.L. 2018 847,00€ 
Viabilidade económica proxectos FEMP 

convocatoria 2018 
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3. ANÁLISE DA EFICACIA E RESULTADOS 

3.1. Introdución. 
 

Os convenios asinados entre a Consellería do Medio do Mar e todos os Grupos de 
Acción Local do Sector Pesqueiro, para a aplicación da estratexia de 
desenvolvemento local participativa, no marco do desenvolvemento sostible das 
zonas de pesca do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, son a base sobre a que 

asentar a análise da eficacia do Programa. 

A distribución dos Fondos no Convenio é de carácter anual facendo unha distribución 
equitativa de fondos en cada anualidade. Esta planificación non é de todo real, xa 
que en cada ano hai diverxencias entre o capital que figura no cadro orzamentario 
do convenio, e a cantidade total de axuda dispoñible para ese ano. Por este motivo, 
a análise faise tendo en consideración o volume de importe total asociado a cada 

partida de gasto. 

En canto á estrutura de gasto dos GALP, que se reflicte nos cadros do convenio 
establécense dous tipos de custos: os custos de funcionamento e os custos para a 

realización de operacións conforme á EDLP (programa de axudas).  

Os custos de funcionamento fan referencia ás actividades directamente executadas 
polo Grupo, supoñen como máximo o 25% do total do orzamento do que dispón o 

GALP. Estes custos fan referencia a dous tipos de actividades, tendo unha 
distribución porcentual diferente: 

 Custos de funcionamento: custos de explotación do grupo, persoal técnico 
contratado, asistencias técnicas para a xestión do programa e custos de 

auditorías, etc.  

 Custos de animación: actos de publicidade e divulgación tales como 
publicacións, web, xornadas informativas, congresos, seminarios técnicos e 
outras que teñan como finalidade a difusión da EDLP e das actuacións de 

desenvolvemento local contempladas no mesmo, estudos e traballos 
técnicos, así como actividades que teñan como obxecto o intercambio de 

experiencias e a formación, incluso no estranxeiro. 

Os custos elixibles, aqueles dedicados a axudas a proxectos, contémplanse na EDLP 
e deben corresponder con accións elixibles segundo o disposto no Regulamento 
(UE) 508/2014, do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (artigo 62 e seguintes)  e a 

normativa de aplicación e desenvolvemento do mesmo. Este tipo de gasto 
destínase ó financiamento de proxectos de carácter produtivo e non produtivo: 

 Os proxectos produtivos son aqueles que poden ser presentados por 
calquera persoa física ou xurídica que cumpra unha serie de requisitos: estar 
empadroado ou ter a súa sede social nalgún concello do ámbito, 
desenvolver o proxecto no mesmo ámbito territorial, cumprir os requisitos de 

ser unha PEME. 
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 Os proxectos non produtivos só poden ser presentados por: entidades da 
administración local (municipios, mancomunidades, etc.), confrarías de 
pescadores, asociacións do sector pesqueiro ou asociacións declaradas de 

utilidade pública. 

O anexo I do citado Convenio entre a Consellería do Mar e o GALP, para a aplicación 

da EDLP, recolle o cadro orzamentario para a aplicación da estratexia. 

Táboa 24. Cadro financeiro da EDLP. Distribución de anualidades 

 
Tipoloxía 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Programa 
de axudas 

Produtivos 598.968,83 598.968,83 598.968,83 598.968,83 598.968,84 2.994.844,16 

Non 
produtivos 

322.521,68 322.521,68 322.521,68 322.521,67 322.521,67 1.612.608,38 

Total 921.490,51 921.490,51 921.490,51 921.490,50 921.490,51 4.607.452,54 

Gastos de 
xestion 

Gastos de 
funcionamento 

245.730,80 245.730,80 245.730,80 245.730,80 245.730,81 1.228.654,01 

Gastos de 
animación 

61.432,70 61.432,70 61.432,70 61.432,70 61.432,71 307.163,51 

Total gastos 
de xestión 

307.163,50 307.163,50 307.163,50 307.163,50 307.163,52 1.535.817,52 

Total 
estratexia 

 1.228.654,01 1.228.654,01 1.228.654,01 1.228.654,00 1.228.654,03 6.143.270,06 

Fonte: Elaboración propia a partir do Convenio entre a Consellería do Mar e o Grupo de Acción Local do 
Sector pesqueiro Golfo Ártabro Norte. Febreiro de 2016. 

 

No grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte o orzamento 

global que figura no Convenio para a execución da EDLP é de 6.143.270,06 euros. O 
75% do orzamento vai destinado ao programa de axudas e o 25% restante para 
actividades de xestión. 

O 65% do importe do programa de axudas vai destinado a proxectos de carácter 
produtivo, en tanto que un 35% vai para proxectos non produtivos. Dentro dos 
gastos de xestión o 80% vai destinado á gastos de funcionamento e un 20% para 

actividades de animación.  
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3.2. Avaliación do grao do execución 2016 - 2019 
 

En relación á avaliación global do grao de execución, dáse conta do capítulo de 

gastos vinculados ao programa de axudas (artigo 62.1.b. do Regulamento do Fondo 
Europeo Marítimo e de Pesca, RFEMP) e funcionamento e animación (art. 62.1.d) que 
son os que se van a ter en conta para analizar o grao de execución da EDLP nas 

diferentes anualidades.  

Para coñecer o grao de execución dos importes contemplados na EDLP tense en 

conta o importe executado nos diferentes anos do período contemplado (2016-
2019) e compárase co que estaba previsto executar para o conxunto do período 
(2016-2020). Hai que sinalar que no ano 2019 recóllense só os datos dos proxectos 
da primeira convocatoria, dado que na data de realización deste informe aínda non 

se emitiran as resolucións de aprobación dos proxectos presentados por parte da 
Consellería do Mar. No caso dos gastos de xestión recóllense os gastos aprobados 

ata outubro de 2019. 

No período 2016-2019 o grao de execución da EDLP foi do 49,7% do previsto para o 
conxunto do período. En función do tipo de gasto, o nivel de execución é levemente 
máis alto no caso do programa de axudas, 50,0%, que para os gastos de xestión, 

48,8%.  

Táboa 25. Importe executado do programa de axudas e gastos de xestión, en relación á EDLP para 
o período 2016-2019. Importe en €. 

 Executado Estratexia Grao execución 

Programa de axudas 2.303.146,30 4.607.452,54 50,0% 

Gastos de xestión 749.918,68 1.535.817,52 48,8% 

Total 3.053.064,98 6.143.270,06 49,7% 

 

Analizando estas cifras dun xeito gráfico, pódese observar que aínda queda 

pendente executar un 50,3% do previsto para o conxunto da EDLP, unha porcentaxe 

que é maior no caso dos gastos de xestión, 51,2%, que no programa de axudas, 

50,0%.  

 
Gráfico 1. Grao de execución global e execución por tipoloxía de gasto.  

   

50,0%
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En función dos importes pódese ver que dos 6.143.270,06¤€ que estaban previstos 
na EDLP para executar no período 2016-2020, lévanse executados un total de 
3.053.064,98¤€€. Dentro do programa de axudas o importe executado é de 
2.303.146,30¤€, sendo esta contía de 749.918,68¤€ no caso dos gastos de xestión. 

 
Gráfico 2. Grao de execución da EDLP para o período 2016-2019. Importe en €. 

 

 

Dentro do programa de axudas podemos observar o grao de execución en función 
dos obxectivos do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP). Segundo esta 
distribución os proxectos relacionados coa diversificación levan un maior grao de 
execución, 74,9%, mentres que esta porcentaxe é notablemente máis baixa para os 

de valor engadido, 25,0%. Así, nos proxectos de diversificación económica as 
cantidades executadas ascenderon a 1.104.728,09¤€ sobre un total previsto na EDLP 

de 1.474.384,82¤, mentres que os relacionados co aumento do valor engadido 
teñen executado no período 2016-2019 un total de 460.530,80¤€ sobre unha 

previsión de 1.842.981,02¤€ para o intervalo 2016-2020. Así a todo, hai que indicar 
que dentro dos importes executados non se teñen en conta os proxectos 
presentados á segunda convocatoria de 2019, polo que esta última cifra pode variar 

de maneira considerable. 

Os importes executados nos outros obxectivos FEMP teñen uns importes 
notablemente menores. Entre os proxectos vinculados á conservación e 

preservación do patrimonio cultural o importe ascendeu a 373.278,08¤€, cunha 
porcentaxe de execución sobre o previsto do 101,3%, polo que se sitúa por riba do 
previsto. Os vinculados ao obxectivo medioambiental supuxeron un importe de 
210.207,17¤€, o que implica un grao de execución do 38,0% sobre o total previsto na 
EDLP, en tanto que entre os proxectos vinculados á gobernanza a contía ascendeu a 

154.402,16¤, cunha execución do 41,9%€. 
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Táboa 26. Importe executado entre 2016-2019 e previsto na EDLP segundo obxectivos FEMP. Grao 
de execución 

 Executado Estratexia Grao execución 

Valor engadido 460.530,80 1.842.981,02 25,0% 

Diversificación 1.104.728,09 1.474.384,82 74,9% 

Medioambiente 210.207,17 552.894,30 38,0% 

Sociocultural 373.278,08 368.596,20 101,3% 

Gobernanza 154.402,16 368.596,20 41,9% 

Programa de axudas 2.303.146,30 4.607.452,54 50,0% 

 

No período analizado foron executados 1.319.126,38¤€ en proxectos produtivos e 
984.019,92¤€ en non produtivos. Dado que o importe previsto de execución no 

conxunto do período é máis alto no caso dos proxectos produtivos, o seu nivel de 

execución é claramente máis baixo, 44,0%, que no caso dos non produtivos, 61,0%. 

 
Táboa 27. Importe executado entre 2016-2019 e previsto na EDLP segundo tipo de proxecto. Grao 
de execución 

 Executado Estratexia Grao execución 

Produtivo 1.319.126,38 2.994.844,16 44,0% 

Non produtivo 984.019,92 1.612.608,38 61,0% 

Total 2.303.146,30 4.607.452,54 50,0% 

 

Se se amplia a análise cruzando a tipoloxía dos proxectos segundo obxectivos 
FEMP, pódese observar que no caso dos proxectos relacionados co medioambiente, 

e gobernanza só se executaron proxectos non produtivos, no caso do primeiro o 

nivel de execución está ao redor do 60%, en cambio descende no caso dos 
proxectos vinculados á gobernanza, 44,1%. No caso do obxectivo sociocultural, 

superase ampliamente o previsto para proxectos produtivos, máis do doble do 

contemplado na EDLP, mentres que descende entre os non produtivos ata o 62,7%. 

O nivel de execución é notablemente alto no caso dos proxectos produtivos e non 

produtivos relacionados co obxectivo de diversificación, 75,2% e 73,3%, 
respectivamente. Tamén acada unha porcentaxe de execución máis alta os 
proxectos non produtivos vinculados ao obxectivo de valor engadido, 66,0%. Por 
contra, a porcentaxe é moi baixa no caso dos proxectos produtivos relativos a este 

obxectivo, 13,4%. 
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Gráfico 3. Importe da estratexia e importe executado entre 2016-2019 segundo obxectivos FEMP. 

 

Para visibilizar o impacto económico que tivo o programa de axudas pódese  
recoller a contía total do investimento que realiza a persoa ou entidade promotora, 
incluíndo impostos indirectos. Así, o importe global que mobilizou o conxunto de 

proxectos aprobados ascendeu a 4.868.438,33¤€. Deste importe o programa de 

axudas financiou o 47,3%, 2.303.146,30¤€, mentres que a cantidade restante foi 

asumida polo promotor. 

Facendo unha comparativa entre as cifras dos proxectos aprobados e os gastos de 

xestión, hai que sinalar que por cada euro de xestión executado xeráronse 3,1€€ de 

financiación para o programa de axudas e 6,5€€ en proxectos.  

Por outra banda, a cantidade achegada do programa de axudas é levemente maior 
para os proxectos produtivos que para os non produtivos, sendo claramente maior 

o nivel de inversión dos promotores nos proxectos produtivos. Así, o importe total 
dos proxectos produtivos é de 3.406.361,75¤€, mentres que no caso dos non 
produtivos é de 1.462.076,58¤. Como resultado, o programa de axudas asume o 

38,7% do importe total dos proxectos produtivos e o 67,3% dos non produtivos. 

 

Táboa 28. Importe total dos proxectos aprobados e axuda concedida. 

 Produtivo Non produtivo Total 

Importe total dos 
proxectos 

3.406.361,75 1.462.076,58 4.868.438,33 

Importe axuda executada 1.319.126,38 984.019,92 2.303.146,30 

Porcentaxe 38,7% 67,3% 47,3% 
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Gráfico 4. Importe total dos proxectos aprobados e importe executado 

 

 

Como síntese deste apartado pódese destacar o nivel de execución alcanzado por 

parte do GALP, 49,7%, no período comprendido entre 2016 e 2019. Un dato que 
pode ser mellorado en función dos proxectos que se aproben para a 2ª 

convocatoria de 2019. 

O nivel de execución no programa de axudas é do 50,0% e do 48,8% nos gastos de 

xestión. Tamén se produce un maior nivel de execución nos proxectos vinculados ao 
obxectivo de diversificación económica, e entre os de carácter non produtivo, 74,9% 
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O impacto económico dos proxectos aprobados na zona é moi significativo, dado 

que o importe total dos proxectos foi de 4.868.438,33¤€, dos cales foron 

financiados 2.303.146,30¤€ a través do programa de axudas.  

Ao poñer en relación o importe dos gastos de xestión sobre os proxectos 

financiados para medir a eficacia do GALP, obsérvase que por cada euro destinado á 

xestión xerouse 3,1 euros de financiamento público a través do programa de axudas. 

Nos seguintes apartados vaise analizar o número, importe e destinatarios dos 
proxectos presentados e aprobados no marco das convocatorias anuais do 

programa de axudas do FEMP xestionados a través da Consellería do Mar. 
Enténdese como proxecto toda solicitude rexistrada por parte do Grupo e 
presentada segundo o modelo normalizado na Orde de axudas ao cal se lle asigna 

un código de referencia. 
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3.3. Proxectos presentados 
 

Previamente ao análise dos proxectos hai que definir os diferentes estados nos que 

se pode atopar o proxecto seguindo o procedemento de concesión de axudas: 

 Non admitido. Son as solicitudes que se presentan fóra de prazo ou que non 

conteñen a documentación necesaria e/ou non compren os requirimentos que 
realiza a Xunta Directiva do GALP. 

 Renuncia. Sempre e cando o promotor renuncie a continuar co proxecto en 

calquera momento do procedemento. Pode ser tras o requirimento da Xunta 
Directiva, tras a resolución do Consellería do Mar ou noutro instante. 

 Denegado. E cando a Consellería do Mar emite unha resolución denegatoria 
do proxecto. 

 Aprobado. Cando a Consellería do Mar aproba a concesión de axuda ao 
proxecto. 

 Lista de agarda. Fai referencia a proxectos anteriores á nova orde. 

 Pendente. Son proxectos que están presentados polo GALP á Consellería do 
Mar e sobre os cales aínda non hai resolución favorable ou desfavorable. 
Neste caso concreto refírense aos proxectos presentados á segunda 

convocatoria de 2019. 

 

No ano 2016 presentáronse en conxunto 13 peticións de axuda, dos cales foron 
aprobados un total de 7 proxectos. Un dos proxectos non foi admitido pola Xunta 

Directiva do GALP en tanto que en catro deles produciuse renuncia por parte da 
entidade promotora. A maiores hai un proxecto que foi denegado pola Consellería 

do Mar. 

Tendo en conta os proxectos finalmente aprobados, hai que facer constar que dos 7 

proxectos un total de 6 se sitúan dentro do obxectivo 2 da EDLP (creación de 

emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local) 
destinado á diversificación económica, en tanto que o proxecto restante se sitúa no 

obxectivo 4 (fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas 

pesqueiras) relacionado coa preservación e recuperación do patrimonio cultural. 

Por outra banda, todos os proxectos aprobados foron de carácter non produtivo, 

téndose presentado un total de 12 proxectos deste tipo. En cambio, só se presentou 
un proxecto produtivo (Cetárea da Confraría de Barallobre), no que houbo unha 

renuncia da entidade promotora. 
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Táboa 29. Lista de proxectos presentados e situación. Ano 2016 

Código Tipo Título Promotor Estado 

001 NP Obradoiros de cociña mar e terra Concello de Paderne Aprobado 

002 NP Embarcación de vixilancia 
Confraría de Pescadores 
de Ferrol 

Aprobado 

003 P Cetárea na Confraría de Barallobre 
Confraría de Pescadores 
de Barallobre 

Renuncia 

004 NP 

Actividade combinada sendeirismo-kaiak para dar 
a coñecer o medio mariño do Concello de 
Cabanas e o seu entorno. Organización de evento 
deportivo relacionado co mar 

Club Cabanas KDM Aprobado 

005 NP 
A Virxe do Carme na tradición mariñeira como 
valor cultural e turístico de Miño 

Asociación P. Sta. María de 
Miño 

Denegado 

006 NP 
Acondicionamento do espazo da exposición 
asociacionismo mariñeiro eumes 

Confraría de Pescadores 
de Pontedeume 

Aprobado 

007 NP 
Inmersión no Eume - Integración para persoas 
discapacitadas 

Asociación R. Pescadores 
Caaveiro 

Renuncia 

008 NP 
Posta en valor do patrimonio litoral dos concellos 
do GALP Golfo Ártabro Norte 

Asociación Vedoreira 
Non 
admitido 

009 NP 
Xornadas de promoción do produto da ameixa de 
Mugardos 

Concello de Mugardos Renuncia 

010 NP 
Cabanas A fraga feita mar. Posicionamento 
Estratéxico 

Concello de Cabanas Aprobado 

011 NP 

Documentación técnica para establecer a 
viabilidade e implantación dun viveiro de 
empresas ou centro de emprendemento no 
Concello de Miño 

Concello de Miño Aprobado 

012 NP 
Conservación e recuperación dos valores naturais 
na contorna do espazo marítimo de Chanteiro 

Concello de Ares Renuncia 

013 NP 
Estudo de sustentabilidade para espazo de 
incubadora emprendedora 

Concello de Paderne Aprobado 

 

O número de proxectos presentados en 2017 ascendeu a 26, co que se supera 
claramente a cifra do primeiro ano do período. En total aprobáronse un total de 15 
proxectos, mentres que non se chegaron a executar 11 dos presentados por 

diferentes circunstancias. Catro proxectos foron denegados pola Consellería do Mar, 

outros catro quedaron en lista de agarda, dous deles non foron admitidos pola 
Xunta Directiva do GALP mentres que noutro proxecto presentado houbo unha 

renuncia expresa da entidade promotora. 

Se presentaron un total de 8 proxectos produtivos e 18 non produtivos. Dos 

produtivos foron aprobados finalmente 6 proxectos, e 9 proxectos non produtivos. 

Por outra banda, presentáronse un total de 2 proxectos relacionados co obxectivo 1 

(mellora da competitividade do sector pesqueiro) para aumentar o valor engadido 
do sector pesqueiro, os cales foron aprobados (códigos 16 e 33). Porén, o maior 
número de proxectos presentouse dentro do obxectivo 2, 18 proxectos, dos cales 

foron aprobados un total de 11 proxectos.  

Dentro dos 3 proxectos relacionados co obxectivo 3 (fomento do aproveitamento 

sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras) relativo ao 
medioambiente, tan só foi aprobado 1. Os tres proxectos presentados restantes 
están vinculados ao obxectivo de patrimonio cultural, e tamén foi aprobado un único 

proxecto. 
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Táboa 30. Lista de proxectos presentados e situación. Ano 2017 

Código Tipo Título Promotor Estado 

014 NP 
Estudo e valorización requisitos arquitéctonicos posta 
en valor edificio Confraría de Pescadores 

Confraría de 
Pescadores de 
Mugardos 

Lista de 
agarda 

015 NP Festa do Polbo de Mugardos Concello de Mugardos Aprobado 

016 NP 
Mellora da mobilidade nos bancos marisqueiros da 
Confraría de Pontedeume 

Confraría de 
Pescadores de 
Pontedeume 

Aprobado 

017 NP Maridaxe co mar Concello de Paderne 
Lista de 
agarda 

018 NP Coñece o mar Concello de Ares Denegado 

019 NP Rehabilitación do edificio municipal Alboio de Quinin Concello de Ares Denegado 

020 NP 
Obras de restauración do Dique de A Cabana e a súa 
contorna 

Concello de Ferrol Aprobado 

021 NP Dinamización da Anguia do Xuvia Concello de Narón Aprobado 

022 NP Fene Mar Vivo 
Concello de Fene 
/Confraría Barallobre 

Aprobado 

023 NP 
Achegamento da cultura mariñeira a través dos 
deportes náuticos 

Club Deportivo Náutico 
de Miño 

Aprobado 

024 NP Surfski Center no Golfo Ártabro Club Cabanas KDM Aprobado 

025 NP Rampla Escola de Vela 
Club Náutico Ría de 
Ares 

Aprobado 

026 P 
Acondicionamento vestiarios e aula de formación 
Club Náutico Ría de Ares 

Club Náutico Ría de 
Ares 

Aprobado 

027 P Apartamentos Turísticos Auga 
Fátima Ameneiro 
Teijeiro 

Aprobado 

028 NP 
Inmersión no Eume - Integración para persoas 
discapacitadas 

Asociación R. 
Pescadores Caaveiro 

Non 
admitido 

029 P Apartamentos Turísticos Casiña A Pena 
Fernando A. Vázquez 
Ramos 

Denegado 

030 NP Volta Golfo Ártabro Ciclym Team Cabanas 
Non 
admitido 

031 NP Itinerario medioambiental costeiro Club Náutico Firrete Aprobado 

032 P Apartamentos Turísticos Real Mugardos 
Cortizas Inversiones, 
S.L. 

Denegado 

033 P Cetárea na Confraría de Barallobre 
Confraría de 
Pescadores de 
Barallobre 

Aprobado 

034 NP Cabanas navegando co Anduriño Concello de Cabanas 
Lista de 
agarda 

035 NP Fomento do Piragüismo no Concello de Narón Concello de Narón 
Lista de 
agarda 

036 NP 

Estudos técnicos para valorización medioambiental e 
desenvolvemento local sustentable nos corredores 
verdes dos estuarios dos ríos Xario, Baxoi, Lambre e 
Mandeo 

Concello de Miño Renuncia 

037 P Aloxamento Costeiro Hostal La Terraza de Miño 
Maria Carmen Pantín 
Morado 

Aprobado 

038 P Posta en valor da Cantina do Río Coves Río Coves, S.L. Aprobado 

039 P Apartamentos Turísticos Cantón de La Marina 
Cortizas Inversiones, 
S.L. 

Aprobado 

 

Dos 21 proxectos presentados en 2018 foron finalmente aprobados un total de 10 

proxectos. Tan só un dos proxectos presentados foi denegado por resolución 
expresa da Consellería do Mar, cinco proxectos non foron admitidos pola Xunta 

Directiva do GALP por non cumprir os requirimentos mínimos para a súa 
presentación, e catro proxectos quedaron en lista de agarda. Finalmente, nun dos 

proxectos produciuse unha renuncia da entidade promotora.  
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Dos 9 proxectos produtivos presentados foron aprobados 4 proxectos, en tanto 
que 1 foi denegado, 3 non foron admitidos polo GALP e noutro se produciu unha 
renuncia. No caso dos 12 proxectos non produtivos presentados a metade foron 
aprobados e 4 quedaron en lista de agarda. Finalmente 2 proxectos non produtivos 

non foron admitidos polo GALP. 

Os proxectos presentados neste ano seguen a concentrarse principalmente no 
obxectivo de diversificación, 14 proxectos, dos cales foron aprobados un total de 8 
proxectos. No caso dos 5 proxectos vinculados ao obxectivo de mellora do valor 
engadido do sector pesqueiro foron 2 os proxectos admitidos. Os outros dous 
proxectos presentados estaban relacionados co obxectivo medioambiental e  co 

obxectivo de preservación do patrimonio cultural, ambos non foron aprobados por 

diferentes razóns. 

 

Táboa 31. Lista de proxectos presentados e situación. Ano 2018 

Código Tipo Título Promotor Estado 

041 NP 
Produto turístico "Remo tradicional no Golfo 
Ártabro Norte" 

Club de Remo de Ares Aprobado 

042 NP 
Rehabilitación do edificio municipal Alboio de 
Quinin 

Concello de Ares Aprobado 

043 NP Paderne mira ao mar Concello de Paderne 
Lista de 
agarda 

044 NP Proxecto paseo fluvial A Xunqueira Concello de Ares 
Lista de 
agarda 

045 P Depuradora de mariscos - centro de expedición 
Confraría de Pescadores 
de Ferrol 

Aprobado 

046 NP ActivaMares 

Concello de 
Ares/Asociación 
Scuba/Club Marítimo de 
Redes 

Aprobado 

047 P Dinamización dos produtos da ría de Ferrol Concello de Narón Denegado 

048 NP 
Proxecto de usos do Mercado Municipal de San 
Telmo 

Concello de Mugardos 
Non 
admitido 

049 NP A Industria da Salazón en Ares 
Asociación Cultural 
Xábrega 

Non 
admitido 

050 P 
Marmar outdoor, actividades náutico deportivas e 
no medio natural 

Marmar Outdoor, S.L. Aprobado 

051 P Casa Carmelita Marinera Laura Bárcenas Pérez Aprobado 

052 P 
Posta en marcha dos apartamentos turísticos 
Camino do Mar 

Remhi Salud y Belleza, 
S.L. 

Aprobado 

053 NP 
Adquisición dunha embarcación  de apoio para 
seguridade e inclusión de persoas discapacitadas.... 

Club Cabanas KDM Aprobado 

054 P 
Pisos turísticos en edificio de patrimonio histórico 
Real Vila de Mugardos 

Bestarruza Proxectos, S.L. 
Non 
admitido 

055 NP Embarcación auxiliar Regatas Escola de Vela Club Náutico Ría de Ares 
Lista de 
agarda 

056 NP 
Posta en marcha de ximnasio e pañol Club 
Náutico Ría de Ares 

Club Náutico Ría de Ares 
Lista de 
agarda 

057 P La Terraza, Mirando al Puerto de Ares Club Náutico Ría de Ares Renuncia 

058 NP 
Proxecto deportivo de traiña feminina en 
Mugardos 

Club do Mar de Mugardos Aprobado 

059 P Modernización instalacións Mesón Avellaneda Mesón Avellaneda, S.L. 
Non 
admitido 

060 NP 
Outro xeito de ver e coñecer a ría de Ferrol e o 
Camiño Inglés 

Club de Piragüismo de 
Narón 

Aprobado 

061 P Melloras tecnolóxicas embarcación Divina Daniel Lafuente García 
Non 
admitido 
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No ano 2019 produciuse un gran aumento do número de proxectos presentados, 
pasando dos 21 do ano anterior a un total de 46. Ata 26 proxectos foron aprobados 
neste ano, unha cifra que se pode ver ampliado dado que se está pendente da 
resolución da 2ª convocatoria do programa de axudas de 2019 onde se presentaron 
un total de 10 proxectos (que son os que figuran como pendentes no campo de 

Estado da táboa posterior). Por outra banda, 4 proxectos foron denegados, 2 
quedaron en lista de agarda, 3 non foron admitidos polo GALP e nun houbo renuncia 

de execución por parte da entidade promotora. 

A diferenza doutros anos, en 2019 foron presentados máis proxectos produtivos 
que non produtivos, 36 e 10, respectivamente. Ata 18 proxectos produtivos foron 

aprobados en 2019, estando 10 deles pendente de resolución por parte da 
Consellería do Mar. Dos restantes proxectos produtivos, 4 foron denegados 
mediante resolución, 1 quedou en lista de agarda e 3 non foron admitidos polo 
GALP. Atendendo aos proxectos non produtivos, foron aprobados 8 proxectos, nos 

restantes houbo unha renuncia e outro quedou en lista de agarda. 

Dos 46 proxectos presentados 20 están relacionados co obxectivo de aumentar o 

valor engadido do sector pesqueiro (obxectivo 1) e outros 20 co obxectivo de 
diversificación económica (obxectivo 2). 4 dos proxectos están vinculados ao 

obxectivo medioambiental (obxectivo 3), mentres que 2 están relacionados co 
obxectivo 5 da EDLP (reforzo da comunidade no desenvolvemento local e da 

gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais).  

Dentro dos proxectos presentados no obxectivo de valor engadido foron 
aprobados 9 proxectos, mentres que no de diversificación o número de proxectos 
aprobados ascendeu a 11. Finalmente todos os proxectos presentados para os 

obxectivos de medioambiente e gobernanza foron aprobados. 

 

Táboa 32. Lista de proxectos presentados e situación. Ano 2019 

Código Tipo Título Promotor Estado 

062 P 
Ampliación e posta en valor do Mesón 
Avellaneda SL 

Mesón Avellaneda, S.L. 
Lista de 
agarda 

063 NP Ares Ultamarino 
Concello de Ares + 
Confraría Pescadores Ares 

Lista de 
agarda 

064 NP 
Posta en valor paseo fluvial e áreas natureza A 
Xunqueira 

Concello de Ares Aprobado 

065 NP Ares Ultamarino 
Concello de Ares + 
Confraría Pescadores Ares 

Renuncia 

066 P 
Ampliación e posta en valor do Mesón 
Avellaneda SL 

Mesón Avellaneda, S.L. Aprobado 

067 P Freiduría Bocarte en Ares 
Cristina Fernández Sainz-
Maza 

Aprobado 

068 P Novo hotel en Pontedeume Eumeturismo SL Aprobado 

069/07
0 

NP Coñecemento e mellora da praia de Seselle Concello de Ares Aprobado 

071/072 NP 
Modernización do mercado municipal: posta en 
valor produtos locais 

Concello de Mugardos Aprobado 

073 P 
Subministro de equipo de protección catódica 
correntes IMP 

Félix Cudilleiro Vázquez 
Non 
admitido 

074 P Instalación de SONAR en embarcación pesqueira Juan Carlos Rey Rañales Denegado 

075 P Mellora do transporte nos produtos de pesca Manuel Fuentes Díaz Aprobado 

076 P Cafetería gastronómica mariñeira Stollen María Pilar Leira Amado Aprobado 

077 NP Ares co mar Concello de Ares Aprobado 
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Código Tipo Título Promotor Estado 

078 P La Terraza Miño Fase II 
María Carmen Pantín 
Morado 

Aprobado 

079 P 
Pisos turísticos en edificio de patrimonio histórico 
Real Vila de Mugardos 

Bestarruza Proxectos SL Aprobado 

080 P Peixería cocedeiro obrador 
Hermanos Amor Ageitos 
SL 

Aprobado 

081 P 
Adquisición de equipos para mellora envasado e 
etiquetado 

Xpack Galicia, SL Aprobado 

082 P 
Elaboración merchandising e turismo mariñeiro 
Camiño Inglés 

Chester Comunicación SL Aprobado 

083 NP 
Lancha a motor para fomento DXT e turismo 
mariñeiro Golfo Ártabro 

Club Náutico Firrete Aprobado 

084 P Investimentos en Gastrobar Amaragotas 
Jose Antonio García 
Regueiro 

Aprobado 

085 P 
Lama e Lume. Fabricación cerámicos decoración 
mariñeira e Camiño Inglés 

Patricia Mónica Maggiora Aprobado 

086 P Dinamización de produtos da Ría de Ferrol Concello de Narón Denegado 

087 P Festa exaltación ameixa Mugardos 
Confraría Pescadores San 
Telmo de Mugardos  

Denegado 

088 P Servizos de restauración mariñeira Casa Beade SL Casa Beade SL Aprobado 

089 NP Fene Mar Vivo II Concello de Fene  Aprobado 

090 P El Nueve Restaurante Mariñeiro en Ares Samuel Salgueiro Graña Denegado 

091 NP 
Adquisición maquinaria: vehículo marisqueiro 
multifuncional para o marisqueo a pe 

Confraría de Pescadoores 
San Telmo de Mugardos  

Aprobado 

092 P 
Posto alimentación mercado municipal 
Pontedeume 

Purificación Olimpia 
Painceiras Martínez 

Aprobado 

093 P Liña de souvenirs para o Camiño Inglés Musas y Dioses SL 
Non 
admitido 

094 P 
Posto de venda no mercado municipal 
Pontedeume 

Salvador Piñeiro Montero Aprobado 

095 P Compra de furgón isotérmico e balanza 
María Josefa Anido 
Vázquez 

Aprobado 

096 P 
Mellora estrutura loxística ámbito pesqueiro Golfo 
Ártabro Norte 

Francisco José Álvarez 
Rodríguez 

Aprobado 

097 NP 
Algas galegas, tesouro do mar. Formación e 
Grupos Traballo Expertos 

AVV OS Irmandiños O Val Aprobado 

098 P Apartamentos Cantón de Cora Valuaria Capital SL Aprobado 

099 P 
Adquisición cámara frigorífica para posto de peixe 
no Mercado Ares 

Mª Elena Castro Gómez Pendente 

100 P JC Global Consulting 
Julio Santiago Cantero 
Leiro 

Pendente 

101 P 
Furgoneta con isotermo e remolque para mellora 
da actividade diaria 

Francisco J. Fernández 
Fernández 

Pendente 

102 P Pensión mariñeira Albatros Labora&Touran, S.L.U. Pendente 

103 P Peixería Mares José Ramón García Bello Pendente 

104 P Centro de día Xuntanza María Victoria Deibe Arribe Pendente 

105 P Remolque para embarcación 
Juan Carlos López 
Sanjuán 

Pendente 

106 P Avante24 Silvia Alvariño Bujia Pendente 

107 P Liña de souvenirs para o Camiño Inglés Musas y Dioses SL Pendente 

108 P Vivendas turísticas Ría do Eume Delia Lamas Leira Pendente 

109 P Compra vehículo comercial 
Gustavo Chacartegui 
Pérez Castrillón 

Pendente 
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A modo de síntese, e para o conxunto do período 2016-2019 o GALP Golfo Ártabro 
Norte foi capaz de mobilizar diferentes axentes, entidades e institucións locais da 
zona para que presentaran un total de 106 proxectos. Máis da metade dos mesmos 
foron aprobados, 58 proxectos, en tanto que 10 proxectos foron denegados pola 
Consellería de Mar, 10 quedaron en lista de agarda e 11 non foron admitidos polo 

GALP, por non cumprir os requisitos de subvencionabilidade necesarios.  

No caso de 7 proxectos houbo renuncia do promotor e 10 dos proxectos 
presentados están pendentes da resolución expresa da Consellería do Mar, dado 

que son proxectos presentados á segunda convocatoria de 2019. 

Gráfico 5. Estado dos proxectos. Anos 2016-2019. 

 

En total presentáronse un total de 54 proxectos produtivos e 52 proxectos non 

produtivos. Houbo un número similar de proxectos produtivos e non produtivos 
aprobados, 28 e 30 respectivamente. Houbo máis proxectos produtivos denegados 

pola Consellería do Mar que non produtivos, mentres que o número destes últimos 
é claramente maior no relativo aos que quedaron en lista de agarda. Dos 11 

proxectos non admitidos polo GALP, 6 eran produtivos e 5 non produtivos, mentres 
que houbo un maior número de renuncias dentro dos proxectos non produtivos, 5 
fronte a 2 produtivos. Hai que indicar que a totalidade dos proxectos pendentes de 

resolución en 2019 son de carácter produtivo. 
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Gráfico 6. Estado segundo tipo de proxectos. Anos 2016-2019. 

 

A maioría dos proxectos presentados se sitúan no obxectivo de diversificación, 58, 
seguidos polos presentados en valor engadido, 29, e medioambiente, 10. O número 

de proxectos aprobados no obxectivo de diversificación é notablemente alto, 36, 
seguido en importancia polos de valor engadido e medioambiente, 13 e 5 
respectivamente. Entre as incidencias destacadas hai que sinalar que 9 dos 10 

proxectos que quedaron en lista de agarda están dentro do obxectivo de 

diversificación, en tanto que 7 dos 10 que están pendentes están asociados ao 

obxectivo de valor engadido. 

 

Táboa 33 Estado dos proxectos segundo obxectivo estratéxico EDLP. Anos 2016-2019. 

 Aprobado Denegado 
Lista de 
agarda 

Non 
admitido 

Pendente Renuncia Total 

Valor engadido 13 4 0 3 7 2 29 

Diversificación 36 3 9 5 3 2 58 

Medioambiente 5 0 1 1 0 3 10 

Patrimonio cultural 2 3 0 2 0 0 7 

Gobernanza 2 0 0 0 0 0 2 

Cooperación 0 0 0 0 0 0 0 

Programa de axudas 58 10 10 11 10 7 106 
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3.4. Importe dos proxectos 
 

Hai unha serie de conceptos empregados para analizar o capítulo de gastos 

vinculados ao programa de axudas (artigo 62.1.b. do Regulamento do Fondo 
Europeo Marítimo e de Pesca, RFEMP) que van a ser explicados para unha mellor 

delimitación: 

 Importe estratexia: recolle a cantidade consignada na EDLP para o 
desenvolvemento das actuacións. Tomamos como referencia os importes 

globais no conxunto do período, que figuran no Convenio. 

 Importe executado: suma dos importes xustificados ata a data do Informe 
(31/10/2018) e importes concedidos, segundo resolución da Consellería do 
Mar, a partires desa data de referencia. 

 Importe xustificado: é a cantidade que está certificada e auditada a 31 de 
outubro de 2019, tanto para o programa de axudas, como para gastos de 

funcionamento e animación. 

 Importe concedido: cantidade concedida mediante resolución expresa da 
Consellería de Mar nas diferentes convocatorias desa anualidade. É o importe 

que figura como “importe da subvención concedida”. Nos proxectos 

plurianuais esta cantidade está consignada para diferentes anos, se ben a 

dotación de crédito orzamentario asóciase ao exercicio no que se concede a 
axuda; cómpre ter en conta este aspecto. Inclúe tamén a cantidade concedida 

para o ano que figura nas resolucións dos proxectos plurianuais. Por tanto na 
base de datos debérase recoller o importe concedido por anos. Este dato é 

recollido tamén para os proxectos executados ou en execución. 

 Importe solicitado: recolle o importe de axuda total solicitada que é 
considerada subvencionable na proposta do GALP que remite á Consellería 
do Mar para a súa consideración. Fai referencia ao importe dos proxectos que 

se están executando nesa anualidade. Por tanto, poden ser proxectos 
executados nesta convocatoria ou proxectos plurianuais de anos anteriores. 

 Importe total do proxecto: recolle o importe do investimento total no que 
está orzamentado o proxecto, sumando tanto o que achega o promotor 
como a axuda concedida. Para facer a análise o importe solicitado e o 
importe total do proxecto farán referencia aos proxectos executados, en 

execución ou pendentes de executar. 
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Para o desenvolvemento do programa de axudas da EDLP para o período 2016-
2020 está previsto executar un total de 4.607.452,54¤€. Se comparamos esta 
cuantía co importe global movido entre os proxectos aprobados entre 2016 e 2019, 
observamos que os importes son moi similares, sendo algo máis alto o segundo, 

4.868.438,33€¤.  

O importe solicitado foi de 4.047.867,79¤ dos cales foron concedidos 
2.376.604,62¤€, o que supón o 58,7% do solicitado. Dese importe concedido foi 
executado ata o momento de redacción deste informe 2.303.146,30¤€, o que supón 

o 50,0% do total previsto na EDLP. 

 
Gráfico 7. Importes dos proxectos. Convocatorias 2016-2019. En €.  

 

 

O importe total movido polos proxectos produtivos aprobados é notablemente 

maior que nos non produtivos, 3.406.361,75¤€ e 1.462.076,58¤€, respectivamente. Esta 
circunstancia tamén se produce dentro do importe solicitado, 2.770.729,52¤ para 

proxectos produtivos e 1.277.138,27¤ para non produtivos. En cambio, as cifras 
tenden a equilibrarse cando falamos dos importes concedidos, dado que o importe 

dos proxectos produtivos, 1.326.051,93¤, e levemente máis alta que nos non 
produtivos, 1.050.552,69¤, e tamén no caso dos importes executados, 1.319.126,38¤ e 

984.019,92¤, respectivamente. 

 
Táboa 34. Importes dos proxectos. Período 2016-2019. 

 Importe total 
Importe 

solicitado 
Importe 

concedido 
Importe 

executado 
Importe 

estratexia 

Produtivo 3.406.361,75 2.770.729,52 1.326.051,93 1.319.126,38 2.994.844,16 

Non produtivo 1.462.076,58 1.277.138,27 1.050.552,69 984.019,92 1.612.608,38 

Total 4.868.438,33 4.047.867,79 2.376.604,62 2.303.146,30 4.607.452,54 
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Se poñemos en relación os diferentes importes co importe previsto na EDLP para o 
conxunto do período, pódese destacar que o importe total mobilizado en proxectos 
é maior que o contemplado no conxunto da EDLP, mentres que o importe solicitado 
representa o 87,9%. As porcentaxes descenden tanto por os importes concedidos, 

supón o 51,6% do contemplado na EDLP, e no executado, 50,0%. 

As porcentaxes sobre importe EDLP son maiores para os proxectos produtivos que 
para os non produtivos no caso dos importes totais e solicitados, esta tendencia 
cambia cando falamos das porcentaxes dos importes concedidos e executados 
sobre importe EDLP dado que son maiores para os non produtivos. Este indicador 
reflicte o maior nivel de execución dos proxectos non produtivos no período 

analizado segundo o previsto inicialmente na EDLP. 

 

Táboa 35. Porcentaxe dos importes en relación ao importe da EDLP. Período 2016-2019. 

 Importe total 
Importe 

solicitado 
Importe 

concedido 
Importe 

executado 
Importe 

estratexia 

Produtivo 113,7% 92,5% 44,3% 44,0% 100,0% 

Non produtivo 90,7% 79,2% 65,1% 61,0% 100,0% 

Total 105,7% 87,9% 51,6% 50,0% 100,0% 

 

En función dos seis obxectivos que figuran na EDLP pódese ver que o importe total 
dos proxectos tende a concentrarse moi notablemente no obxectivo de 
diversificación económica (obxectivo 2 da EDLP). Así, os 3.143.863,78¤ dos 
proxectos asociados a este obxectivo supoñen o 64,6% de todo o importe total 
movido polos proxectos aprobados, destacando o forte importe dos proxectos 

produtivos, 51,7% do total.  

O importe movido nos proxectos vinculados ao obxectivo de valor engadido 

(obxectivo 1), 865.094,87¤, supón o 17,8% do total, destacando algo máis os 

proxectos produtivos que os non produtivos. 

No resto de obxectivos o importe total só corresponde a proxectos non produtivos, 
destacando en maior medida os proxectos vinculados ao obxectivo de patrimonio 
cultural (obxectivo 4) cun 13,5% do importe total. Os proxectos de gobernanza e 

medioambiente (obxectivos 5 e 3) teñen unha presenza marxinal no importe total, 
2,1% e 2,0%, respectivamente. No caso de proxectos vinculados ao obxectivo de 
cooperación (obxectivo 6) non se ten aprobado ningún proxecto, polo que non vai a 

figurar ningún importe asociado aos mesmos. 
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Táboa 36. Importe total segundo obxectivo estratéxico e tipo de proxecto. Importe en € e 
porcentaxe. Período 2016-2019. 

 

Importe Porcentaxe 

Produtivos Non produtivos Total Produtivos 
Non 
produtivos 

Total 

Valor engadido 460.899,46 404.195,41 865.094,87 9,5% 8,3% 17,8% 

Diversificación 2.515.321,79 628.541,99 3.143.863,78 51,7% 12,9% 64,6% 

Medioambiente 0,00 98.442,53 98.442,53 0,0% 2,0% 2,0% 

Patrimonio cultural 430.140,50 226.593,65 656.734,15 8,8% 4,7% 13,5% 

Gobernanza 0,00 104.303,00 104.303,00 0,0% 2,1% 2,1% 

Cooperación 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Programa de axudas 3.406.361,75 1.462.076,58 4.868.438,33 70,0% 30,0% 100,0% 

 

A tendencia marcada para o importe total tamén se mantén se tomamos en 
consideración o importe de axuda solicitada. De feito, volve a destacar o importe 

dos proxectos de diversificación, 2.529.451,10¤, un 62,5% do total, e sobre todo o 

dos proxectos produtivos, 60,1% do importe total. 

Os proxectos asociados ao obxectivo de valor engadido supoñen o 18,6% do 

importe solicitado, sendo maior o importe dos proxectos non produtivos, 9,5%. 

Os importes dos proxectos vinculados aos obxectivos de patrimonio cultural, 

gobernanza e medioambiente, concentran en conxunto o 18,0% do importe 

solicitado. 

 
Táboa 37. Importe de axuda solicitada segundo obxectivo estratéxico e tipo de proxecto. Importe 
en € e porcentaxe. Período 2016-2019. 

 

Importe Porcentaxe 

Produtivos Non produtivos Total 
Produtivo
s 

Non 
produtivos 

Total 

Valor engadido 365.643,77 385.446,17 751.089,94 9,0% 9,5% 18,6% 

Diversificación 1.977.916,75 551.534,35 2.529.451,10 48,9% 13,6% 62,5% 

Medioambiente 0,00 77.756,69 77.756,69 0,0% 1,9% 1,9% 

Patrimonio cultural 427.169,00 158.098,06 585.267,06 10,6% 3,9% 14,5% 

Gobernanza 0,00 104.303,00 104.303,00 0,0% 2,6% 2,6% 

Cooperación 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Programa de axudas 2.770.729,52 1.277.138,27 4.047.867,79 68,4% 31,6% 100,0% 
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Dentro do importe concedido pola Consellería do Mar pódese observar unha certa 
elevación da proporción destinada a proxectos de valor engadido e patrimonio 
cultural e gobernanza, representan o 20,1%, o 15,1% e o 4,0% do importe concedido. 
Os proxectos de diversificación seguen a concentrar unha porcentaxe moi alta, 

58,5%, se ben esta proporción descende en relación ao importe solicitado e total.  

Máis da metade do importe concedido vai destinado a proxectos produtivos do 
obxectivo de diversificación, en consonancia co alto importe solicitado. Os proxectos 
produtivos de diversificación concentran o 39,3% do importe, mentres que os 
produtivos de diversificación e valor engadido concentran o 19,2% e o 12,0%, 
proporcións máis altas que no caso do importe solicitado. Os proxectos produtivos 

de valor engadido representan o 8,1% do total. 

Finalmente, o importe concedido a proxectos de medioambiente representan o 2,4% 

do importe concedido.  

Táboa 38. Importe concedido segundo obxectivo estratéxico e tipo de proxecto. Importe en € e 
porcentaxe. Período 2016-2019. 

 

Importe Porcentaxe 

Produtivos Non produtivos Total Produtivos 
Non 
produtivos 

Total 

Valor engadido 192.758,20 285.422,90 478.181,10 8,1% 12,0% 20,1% 

Diversificación 933.293,73 455.924,86 1.389.218,59 39,3% 19,2% 58,5% 

Medioambiente  56.883,17 56.883,17 0,0% 2,4% 2,4% 

Patrimonio cultural 200.000,00 158.098,06 358.098,06 8,4% 6,7% 15,1% 

Gobernanza  94.223,70 94.223,70 0,0% 4,0% 4,0% 

Cooperación 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Programa de axudas 1.326.051,93 1.050.552,69 2.376.604,62 55,8% 44,2% 100,0% 

 

Por último, no referente ao importe executado no período 2016-2019, e en paralelo 

ao recollido para o importe solicitado o 57,5% concéntrase nos proxectos do 
obxectivo de diversificación, 1.323.635,55¤ en total. A unha notable distancia dos 
proxectos deste obxectivo sitúanse os de valor engadido, 473.870,82¤, e os de 

patrimonio cultural, 354.533,06¤, o primeiro concentra o 20,6% e o segundo o 15,4%. 

O importe executado en proxectos produtivos é claramente maior no caso do 
obxectivo de diversificación, concentra o 40,2% do importe global. En cambio nos 

proxectos de valor engadido, o importe executado é maior para proxectos non 

produtivos, 12,2%. 

Os proxectos de gobernanza teñen executado, 94.223,70¤ en tanto que os de 

medioambiente recollen 56.883,17¤.  
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Táboa 39. Importe executado segundo obxectivo estratéxico e tipo de proxecto. Importe en € e 
porcentaxe sobre o previsto na EDLP. Período 2016-2019. 

 

Importe Porcentaxe 

Produtivos 
Non 
produtivos 

Total Produtivos 
Non 
produtivos 

Total 

Valor engadido 192.758,20 281.112,62 473.870,82 8,4% 12,2% 20,6% 

Diversificación 926.368,18 397.267,37 1.323.635,55 40,2% 17,2% 57,5% 

Medioambiente 0,00 56.883,17 56.883,17 0,0% 2,5% 2,5% 

Patrimonio cultural 200.000,00 154.533,06 354.533,06 8,7% 6,7% 15,4% 

Gobernanza 0,00 94.223,70 94.223,70 0,0% 4,1% 4,1% 

Cooperación 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Programa de axudas 1.319.126,38 984.019,92 2.303.146,30 57,3% 42,7% 100,0% 

 

No seguinte gráfico ponse en relación o importe previsto na EDLP para tódolos 
obxectivos e a contía que ten executada actualmente. Tal e como se veu 

anteriormente o importe contemplado na EDLP para o período 2016-2020 era de 

4.607.452,54¤ dos cales van executados 2.303.146,30¤. 

O maior grao de execución concéntrase no obxectivo de diversificación, van 

executados 1.323.635,55¤ de 1.474.384,82¤ previstos, o que supón un 89,8%. O nivel 
de execución descende para os obxectivos de gobernanza, van executados 

94.223,70¤, o que supón o 51,1% do previsto. En cambio é maior no caso dos 

proxectos de patrimonio cultural, leva 354.533,06¤ un 96,2% de execución. 

No obxectivo de valor engadido están executados un total de 473.870,82¤, o que 
supón un grao de execución do 25,7%, en medioambiente o grao de execución aínda 
é máis baixo, 10,3%, cun importe de 56.883,17¤. Por último, no caso do obxectivo de 

cooperación non se executou ningunha cantidade dos 184.298,10¤ previstos. 

Gráfico 8. Importe da estratexia e importe executado segundo obxectivos EDLP. Período 2016-
2019. Importe en €. 

 

50,0%

0,0%

10,3%

25,7%

51,1%

89,8%

96,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Total

Cooperación

Medioambiente

Valor engadido

Gobernanza

Diversificación

Patrimonio cultural



Informe de avaliación intermedia da EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte 
 

51 
 

3.5. Entidades e persoas beneficiarias dos proxectos 
 

Neste apartado analízase o número e importe dos proxectos segundo a natureza 

das entidades e persoas promotoras. Unha das primeiras diferenciacións que se pode 

facer ten que ver coa súa natureza pública ou privada. 

Enténdese como pública toda entidade ou organismo que pertence a algunha das 
Administracións Públicas (local, autonómica, estatal e/ou europea), mentres que as 

privadas serían as restantes entidades. 

Partindo desta diferenciación, pódese indicar que ten solicitado unha cantidade 

notablemente máis alta as entidades privadas, 3.039.348,39¤, que as públicas, 

1.008.519,40¤.  

Esta prevalencia das entidades privadas séguese a manter a nivel de importes 
concedidos, 1.576.416,50¤ fronte a 800.188,12¤, e tamén en relación ao finalmente 
executado, 1.565.990,95¤ e 737.155,35¤. A porcentaxe de importe executado sobre 

o concedido é moi alto tanto para as entidade privadas, 99,3%, como para as 

públicas, 92,1%. 

 
Táboa 40. Importe dos proxectos segundo sector privado ou público. Anos 2016-2019 

 Importe solicitado Importe concedido Importe executado 
% executado/ 

concedido 

Privado 3.039.348,39 1.576.416,50 1.565.990,95 99,3% 

Público 1.008.519,40 800.188,12 737.155,35 92,1% 

Total 4.047.867,79 2.376.604,62 2.303.146,30 96,9% 

 

As entidades que máis importe solicitaron dentro do marco do programa de axudas 

foron as sociedades limitadas, as entidades locais e as persoas físicas, 1.975.828,43¤ 
861.163,30¤ e 719.855,33¤, respectivamente. As asociacións, as confrarías ou outras 

entidades teñen solicitado cantidades moito menores. 

A nivel de concesión destacan sobre todo as sociedades limitas e as entidades 

locais, entre ambas conseguen 1.623.008,43¤, un 68,3% do importe total conseguido 
polo GALP. As persoas físicas obteñen 357.086,71¤, mentres que asociacións, outras 

entidades e confrarías conseguen importes por baixo de 200.000¤.  

Esta prelación entre diferentes tipos de entidades tamén se mantén a nivel de 
importes executados, volvendo a destacar as sociedades limitadas e as entidades 
locais. En función dos porcentaxes de importe executado sobre concedido todas as 

entidades están preto ou por riba do 90%.  
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Táboa 41. Importe dos proxectos segundo a tipoloxía de entidade. Anos 2016-2019 

  Importe solicitado Importe concedido 
Importe 

executado 
% executado/ 

concedido 

Sociedade Limitada 1.975.828,43 927.812,93 925.725,69 99,8% 

Entidade Local 861.163,30 695.195,50 645.004,10 92,8% 

Persoa Física 719.855,33 357.086,71 352.248,40 98,6% 

Asociación 203.756,51 177.753,99 177.753,99 100,0% 

Confraría 132.133,06 107.542,82 104.042,82 96,7% 

Outras entidades 155.131,16 111.212,67 98.371,30 88,5% 

Total 4.047.867,79 2.376.604,62 2.303.146,30 96,9% 

 

O importe solicitado polo sector pesqueiro en 2016-2019 foi modesto, 247.986,85¤, 
sobre todo se o comparamos con outros sectores que solicitaron un total de 

3.799.880,94¤. Esta circunstancia condiciona sobre maneira as cuantías concedidas 
por parte da Consellería do Mar, 172.439,15¤ para o sector pesqueiro e  

2.204.165,47¤ para outros sectores.  

No referente ao importe executado, o do sector pesqueiro foi de 168.939,15¤ fronte 
aos 2.134.207,15¤ doutros sectores. Poñendo en relación o importe que foi 
executado sobre o que se concedeu, a porcentaxe para o sector pesqueiro foi case 

pleno, 98,0%, moi similar para os outros sectores, 96,8%. 

 
 
Táboa 42. Importe dos proxectos segundo sector pesqueiro e outros. Anos 2016-2019 

 Importe solicitado 
Importe 

concedido 
Importe 

executado 
% executado/ 

concedido 

Sector pesqueiro 247.986,85 172.439,15 168.939,15 98,0% 

Outros sectores 3.799.880,94 2.204.165,47 2.134.207,15 96,8% 

Total 4.047.867,79 2.376.604,62 2.303.146,30 96,9% 
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Gráfico 9. Importe dos proxectos segundo sector pesqueiro e outros. Anos 2016-2019 

 

 

Se tomamos en consideración o xénero das persoas que promoven os proxectos, 

obsérvase como os proxectos promovidos por mulleres demandan contías 

superiores no programa de axudas, 2.136.888,61¤ fronte a 1.910.979,18¤. As tornas 
cambian cando falamos de importe concedido, dado que é maior o percibido por 

promotores masculinos, 1.348.335,71¤ e 1.028.258,91¤.  

Os proxectos promovidos por mulleres teñen executado un total de 1.017.833,36¤, 

o que supón unha porcentaxe sobre o importe concedido do 99,0%. Esta 
porcentaxe descende para os homes, 95,3%, se ben a cantidade é superior, 

1.285.312,94¤. 

 

Táboa 43 Importe dos proxectos segundo a persoa promotora sexa muller ou home. Anos 2016-
2019 

 Importe solicitado Importe concedido 
Importe 

executado 
% executado/ 

concedido 

Muller 2.136.888,61 1.028.258,91 1.017.833,36 99,0% 

Home 1.910.979,18 1.348.345,71 1.285.312,94 95,3% 

Total 4.047.867,79 2.376.604,62 2.303.146,30 96,9% 
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O nivel de emprendemento segundo a idade das persoas promotoras toma como 
referencia ás persoas menores ou maiores de 40 anos. Así, o importe solicitado 
polos menores de 40 anos foi de 545.158,83¤, unha cantidade notablemente menor 
á dos maiores, 40, 3.502.708,96¤.  

As persoas maiores de 40 anos reciben axudas por importe de 2.041.892,75¤ 
executando o 97,5% deste importe. No tocante aos menores de 40 anos perciben 

334.711,87¤, do cal executaron o 93,2%.  

 

Táboa 44. Importe dos proxectos segundo a persoa promotora sexa nova ou non. Anos 2016-2019 

 
Importe 

solicitado 
Importe 

concedido 
Importe 

executado 
% executado/ 

concedido 

Menor 40 anos 545.158,83 334.711,87 311.860,38 93,2% 

Maior 40 anos 3.502.708,96 2.041.892,75 1.991.285,92 97,5% 

Total 4.047.867,79 2.376.604,62 2.303.146,30 96,9% 

 

3.6. Ámbito territorial 
 

Para analizar a distribución dos proxectos segundo os territorios que forman parte 

da zona costeira do GALP Golfo Ártabro Norte, tómase como referencia o domicilio 
social ou fiscal da entidade ou persoa promotora do proxecto. A través deste 
criterio pódese avaliar o impacto territorial do programa de axudas e o grao de 

concentración/dispersión das iniciativas. 

Os promotores procedentes dos concellos de Mugardos e Pontedeume teñen 
solicitado un maior importe que os doutros concellos, 1.162.618,00¤ e 937.854,30¤, 

respectivamente. Nun segundo nivel situaríanse os promotores procedentes de Ares, 

Fene, Miño e Narón que solicitan importes menores a 500.000¤. Os promotores de 

Ferrol, Cabanas e Paderne sitúanse no nivel máis baixo. No caso dos promotores do 
concello de Ferrol hai que indicar que só poden solicitar proxectos ás persoas do 

sector pesqueiro e as súas familias, por ser un concello densamente poboado.  

Os promotores do concello de Mugardos obteñen un maior importe que o dos 
restantes concellos, 640.465,95¤, seguido a certa distancia polos de Pontedeume, 
433.967,45¤. Os de Ares, Fene, Miño, Narón e Ferrol perciben cantidades menores 
que van desde os 299.784,33¤ do primeiro ata os 179.306,16¤ do último. 
Finalmente, os promotores de Cabanas e Paderne reciben cantidades inferiores aos 

100.000¤.  

A nivel de importes executados, os concellos segue a mesma orde que a 
comentada para os importes concedidos, volvendo a destacar o importe de 

Mugardos e Pontedeume. Nos concellos de Narón, Ferrol e Cabanas tense 
executado o total do importe concedido, situándose por riba do 90% os concellos 

de Mugardos, Pontedeume, Fene e Ares.  
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Táboa 45. Estado dos proxectos segundo concello. Anos 2016-2019 

 
Importe 

solicitado 
Importe 

concedido 
Importe 

executado 
% executado/ 

concedido 

Mugardos 1.162.618,00 640.465,95 633.613,35 98,9% 

Pontedeume 937.854,30 433.967,45 428.380,21 98,7% 

Ares 438.144,26 299.784,33 284.313,47 94,8% 

Fene 378.412,60 253.354,85 246.835,75 97,4% 

Narón 360.183,86 206.402,98 206.402,98 100,0% 

Miño 369.093,93 218.250,90 188.905,38 86,6% 

Ferrol 191.050,00 179.306,16 179.241,16 100,0% 

Cabanas 98.761,71 72.935,43 72.935,43 100,0% 

Paderne 111.749,13 72.136,57 62.518,57 86,7% 

Total  4.047.867,79 2.376.604,62 2.303.146,30 96,9% 

 

 

No gráfico seguinte exponse a distribución dos importes concedidos e executados 

segundo concello comentados anteriormente.  

 
Gráfico 10. Estado dos proxectos segundo concello. Anos 2016-2019 
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4. ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO PLAN DE 

ACCIÓN 

4.1. Introdución 
 

Ao inicio deste informe comentouse a metodoloxía seguida para a elaboración da 

avaliación intermedia. Podemos diferenciar dúas grandes fases:  

 Fase I: Análise de fontes de información. 

O proceso de traballo centrouse na análise de datos de carácter secundario, co 
obxectivo de realizar unha valoración de corte cuantitativo sobre o grao de 
execución do programa, tendo en consideración a información facilitada polo propio 

GALP. 

Esta información proporcionou unha visión sobre o alcance económico e financeiro 
que tivo a aplicación da estratexia no territorio. Contén información relativa aos 
gastos de xestión e do programa de axudas principalmente. A información, 

procedente das resolucións de axuda, contempla os importes xustificados á data de 

elaboración do Informe (30/11/2019), tendo en consideración para os importes 
executados, o orzamento restante das vindeiras anualidades nos proxectos de 
execución plurianual. 

Esta información foi sistematizada para a súa utilización nos traballos de campo, 

atendendo a diferentes factores de análise.  

 

 Fase II: Traballos de campo e presentación de resultados. 

Esta fase centrouse na incorporación da valoración do conxunto de axentes do 

territorio, que participan directa ou indirectamente no desenvolvemento e aplicación 
do programa. Deste xeito fomentouse a participación das entidades socias, pero 

tamén das entidades non socias, e de entidades/persoas beneficiarias ou non do 
programas de axudas; tamén se fomentou a participación aberta de calquera axente 
interesado, dado que os diferentes espazos de participación habilitados para este 

proceso foron abertos.  

A participación estruturouse a través de diferentes espazos:  

 Xuntanza con persoas e entidades beneficiarias. 

 Consulta ás Administracións Locais. 

 Mesas sectoriais. 

 Foro. 
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4.2. Xuntanza entidades e persoas beneficiarias 
 

Realizouse unha única xuntanza na Casa do Pescador en Miño á que asistiron 23 

persoas beneficiarias do financiamento do programa de axudas. Inicialmente fíxose 
unha presentación en plenario dos obxectivos da avaliación, da reunión e os datos 

de execución.  

Despois traballouse en dous grupos os contidos da avaliación, que fixeron referencia 

a tres cuestións, identificando os seus puntos fortes e febles: 

1. Como valora a situación actual da zona costeira en relación a:  situación do 

sector pesqueiro e a actividade pesqueira, a actividade económica, o 
emprego, o ámbito ambiental, o patrimonio, etc.? 

2. Como valora a contribución dos proxectos financiados polo GALP para o 
desenvolvemento do territorio en canto ao emprego xerado, a promoción do 
sector pesqueiro e dos recursos pesqueiros, a dinamización do turismo, a 

preservación do medio ambiente e a valorización do patrimonio ou outros 
aspectos? 

3. Como valora a dinamización e divulgación do programa do FEMP, as 

actividades que se fan, a chegada de información,...? 

 

Fotografía 1. Xuntanza entidades e persoas beneficiarias. 
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Por último fíxese unha posta en común das achegas a través dun plenario. A modo 

de síntese recóllense as seguintes conclusións: 

Táboa 46. Puntos fortes e febles da situación actual da zona costeira 

Puntos fortes Puntos febles 

 Zona con alto potencial de aproveitamento, 
que é necesario poñer en valor. Alto potencial 
turístico e patrimonial. 

 Potencial de crecemento no ámbito turístico 
 Maiores avances no coñecemento dos 

recursos. 
 Asignación de fondos á zona costeira. 
 Beleza e riqueza da zona costeira. 
 Elementos singulares do entorno: Camiño de 

Santiago, Fragas do Eume. 

 Riqueza patrimonial inmaterial: oficios e 
tradición mariñeira. 

 Escaso coñecemento dos recursos pesqueiros. 
 Furtivismo. 
 Problemas ambientais típicos das zonas 

costeiras. 
 Contaminación da Ría que afecta á produción 

marisqueira (zonas C). 
 Necesidade de preservación das zonas de 

pesca. 
 Falta de iniciativas para a conservación e 

promoción do patrimonio. 
 Patrimonio mariño e subacuático algo 

esquecido, malia a que se faga algunha cousa. 
 Patrimonio deteriorado. 
 Perda de patrimonio inmaterial ligado ao mar 

e ás súas actividades. 
 Zona en recesión económica. 
 Necesidade de vincular a cuestión pesqueira á 

ambiental 
 Zona castigada a nivel de salarios e emprego 

de caldiade. 
 Problemática de grandes áreas comerciais que 

afectan ao pequeno comercio local. 
 Aspectos externos como as cotas e as 

baixadas de prezo do produto pesqueiro. 
 Pouca implicación dos concellos. 

 Problemáticas de licenzas e ordenación no 
territorio. 

 

Táboa 47. Puntos fortes e febles da contribución dos proxectos para o desenvolvemento do 
territorio 

Puntos fortes Puntos febles 

 Boa ferramenta para mellorar a diversificación 
e o aumento de emprego no territorio. 

 Impacto no emprego. Creación de emprego 
en empresas consolidadas. 

 Fomento do autoemprego e emprego en 
pemes da zona. 

 Promoción de emprego de calidade 
 Importe de axudas elevado. 
 Ferrramentas de apoio importante para 

confrarías. 
 Contribúen á dinamización da zona en 

conxunto. 
 Ferramenta importante para xóvenes do 

sector pesqueiro que queiran emprender. 

 Con algunhas actividades promovidas 
desestacionalízase o turismo. 

 Poucos proxectos relacionados coa enerxías 
renovables. 

 Necesidade de destinar centralmente o 
programa a beneficiarios do sector pesqueiro. 

  Necesidade de promocionar o turismo 
vinculado ao sector pesqueiro. 

 Falta de industria transformadora dos 
recursos pesqueiros. 

 Distancia aos obxectivos. 
 Debilidade da actividade pesqueira. 
 Problemas derivados de aspectos 

relacionados coa arquitectura e licencias. 
 Complicacións e esixencias de varias 

administracións lastran a posta en marcha dos 
proxectos. 

 Dificultades para a xustificación de custos de 
aforro enerxético. 

 Dificultades nalgún proxecto para a creación 
de emprego. 

 Difícil xustificación dalgúns conceptos da 
memoria. 

 Orzamentos e proformas moi variables 
nalgúns gastos. 
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Táboa 48. Puntos fortes e febles na divulgación do programa FEMP 

Puntos fortes Puntos febles 

 Tramitación sinxela, en relación a outras 
axudas, áxil. 

 Emprego das RRSS na divulgación 
 Proximidade na atención e o acompañamento 

para a presentación de proxectos por parte 
do GALP. 

 Dispoñibilidade para o asesoramento  
 O GALP como importante ferramenta que 

dinamiza a creación de novas empresas. 

 O GALP fomenta o espíritu emprendedor 

 Prazos do procedemento bastante esixentes 
 Reticencias, temor incredulidades no programa 

de axudas 
 Necesidade de maior animación e divulgación 

do programa, sobre todo no sector pesqueiro 
 Trámites complexos e información repetitiva 

na memoria. 
 Apréciase que non hai claridade sobre os 

conceptos de denegación 
 Falta de claridade dos criterios de valoración 
 Dispersión administrativa 
 Necesidade de maior promoción e información 

máis clara 
 Bótase en falta máis información adicional nas 

RRSS 
 Falta dinamización a nivel dos concellos 

(Proporcionan información deficiente ou non a 
proporcionan) 

 Dificultades na cobertura das memorias. 

 Falta de publicidade 

 

4.3. Mesas sectoriais 
 

A estrutura de traballo foi similar en todas as mesas, recollendo as previstas na 

EDLP: mesa sector pesqueiro, mesa sector público e mesa económico e social. 

Realizouse unha presentación sucinta da execución do Fondo diferenciando os 

gastos de xestión e do programa de axudas. Despois da presentación, axudados por 
uns materiais que recollían a execución do plan de acción e obxectivos, realizouse un 

debate co fin de facer unha valoración do executado e ver que circunstancias foron 

as que motivaron o desenvolvemento ou non das diferentes liñas de acción da 
estratexia. Tamén se fixeron achegas co fin de ver como podía orientarse o traballo 

do GALP, no que resta do período de programación. 

A continuación expóñense as conclusións das diferentes mesas: 

Fotografía 2. Mesa sector público  
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Táboa 49. Principais conclusións da mesa do sector público 

SECTOR PÚBLICO 

 Problemática do saneamento da Ría de Ferrol, que non é financiable a través do 
Fondo, lastra a presentación de proxectos por parte de moitos dos concellos, xa que 
sin darlle resposta a iso é difícil poñer en marcha outras actividades. 
 

 É necesario fomentar a cultura da cooperación non só entre concellos, senón tamén 
entre estes e clubes, asociacións e confrarías de cada municipio. Xa se levan propostos 
proxectos conxuntos, pero son difíciles por cuestións de tempos e xestión dos 
acordos. 

 
 As dificultades na xustificación dos proxectos conxuntos dificulta a posta en marcha 

dos mesmos, xa que o comportamento do Fondo non é similar á dinámica que seguen 
moitas liñas de axuda. 
 

 Case todos os concellos experimentaron a raíz das eleccións cambio a nivel de 
representación política, co cal faise necesario seguir coa divulgación a nivel municipal, 
para poñer ao día sobre as potencialidades do fondo a moitos concellos; algúns deles 
non teñen persoal técnico de referencia que teña unha visión conxunta do programa 
en todo o período. Nalgúns casos incluso se descoñecen os proxectos promovidos nos 
propios concellos. 

 
 É necesario orientar a presentación de proxectos cara o ámbito ambiental, aproveitar o 

Camiño Inglés como elemento de cooperación e promover proxectos en liña coa 
execución, a nivel de obxectivos, da estratexia. 
 

 Nesta zona hai dificultades a nivel municipal derivadas do tamaño e territorio dos 
concellos; concellos como Paderne non teñen practicamente superficie de mar, co cal 
teñen máis dificultades para promover proxectos. 

 
 Todos os concellos son conscientes dos cambios que se produciron nas confrarías, co 

cal se considera que é necesario reforzar a divulgación neste ámbito. 
 

 Hai que facer un esforzo de captación de proxectos de carácter produtivo nos 
concellos, facendo unha labor de divulgación por parte dos técnicos locais. 

 
 Nalgúns concellos hai poucos recursos de técnicos co cal son os propios concelleiros 

os que teñen que asumir o traballo das solicitudes de axuda. 
 

 Coméntase o caso concreto da apertura do Mercado de Pontedeume, que é unha boa 
oportunidade para que xente do sector pesqueiro presente proxectos para a venda de 
produtos da zona. 
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Fotografía 3. Mesa sector pesqueiro.  

 

 

Táboa 50. Principais conclusións da mesa do sector pesqueiro 

SECTOR PESQUEIRO 

 A situación produtiva das confrarías da zona é moi complexa xa que descendeu o 
volume dunha forma moi considerable nalgunhas confrarías (Ferrol, Barallobre). 
 

 A proporción de persoas que están traballando nas confrarías é moi reducida (De 200 
persoas arredor de 30). A diminución do recurso leva a que moita xente non teña 
medios nin para afrontar o pagamento de seguros sociais e impostos. Esta dura 
situación a nivel económico provoca que incluso haxa débedas que fan xa inviable a 
presentación de proxectos por parte do sector. 

 
 No caso de Ferrol, incluso non poden afrontar a compra de semente, por non poder 

pagar o IVE. 
 

 Hai proxectos de comercialización que están funcionando ben nalgunha confrarías e 
igual se podería estudiar o tema de facer comercialización conxunta entre confrarías. É 
algo complicado, pero coas cantidades de produtos que se manexa nalgunhas 
confrarías é difícil poder atender a demanda do mercado. 

 
 É necesario facer labor de divulgación directa co sector, xa que os cambios de patróns 

e cabidos en moitas confrarías fixeron que haxa xente nova que non está moi ao 
corrente do funcionamento do Fondo. Habería que facer reunións directamente nas 
confrarías e dinamizar, xa que é moi complicado poder falar coa xente e que esta te 
escoite. 
 

 A trazabilidade do produtos e o feito de referencialo ao territorio, pode ser unha 
importante vía para darlle máis valor aos produtos no mercado. Neste sentido podería 
poñerse en marcha algún proxecto entre confrarías. 
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Fotografía 4. Mesas económico e social.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Táboa 51. Principais conclusións da mesa do sector económico e social 

SECTOR ECONÓMICO E SOCIAL 

 Importancia de poñer en marcha proxectos que dinamicen a xeración de emprego, 
sobre todo no emprendemento, porque hai xa se ten asegurada a creación dun posto 
de traballo, requisito indispensable para o Fondo. 
 

 Na zona están funcionando moi ben o tema dos viveiros de empresas ou espazos de 
networking privados, Moitos deles están completos e estanse buscando novos 
espazos. Este podería ser un proxecto interesante para poñer en marcha, xa que 
contribuiría á dinamización e creación de emprego entre xente moza.  
 

4.4. Consulta ás Administracións Locais 
 

Co obxecto de ampliar á información para a elaboración da avaliación intermedia, 
remitiuse un cuestionario a ADL e técnicos locais que colaboraron co GALP Golfo 

Ártabro Norte para o  desenvolvemento do programa de Fondos do FEMP.  

Remitiuse un cuestionario aberto que recollía os seguintes bloques: 

 Valoracións xerais sobre a situación actual da zona costeira 

 Valoración das iniciativas financiadas polo GALP na zona costeira. 

 Observacións 

Remitiron o cuestionario dos seguintes concellos: 

 Cabanas. 

 Ferrol. 

 Miño. 

 Narón. 

 Neda. 

 Paderne. 

As conclusións e recomendacións facilitadas foron incorporadas ao apartado de 
conclusións finais da avaliación, dado que axudaban a matizar e ampliar algún dos 

aspectos comentados noutros espazos de participación. 
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4.5. Foro 
 

O Foro foi un espazo de presentación dos resultados da avaliación, e de 

incorporación da visión de axentes internos e externos ao proceso. Ao marxe de 
servir como elemento de difusión do propio GALP e do programa do FEMP, foi un 
espazo de reflexión e de incorporación de impresións por parte do tecido social, 

empresarial e institucional da zona costeira.  

Realizouse un Foro para o conxunto da zona costeira o 13 de decembro de 2019 na 

casa do Foro. 

 
Fotografía 2. Foro da avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

Neste evento presentáronse os resultados do proceso de avaliación e validouse o 
informe de resultados. Así mesmo, achegáronse algunhas apreciacións que 

permitiron perfilar algunha das conclusións do presente informe ademais de poñer 

en valor o traballo realizado ata o momento.  

No foro, explicitouse a necesidade de dar continuidade ao traballo de dinamización 
do sector pesqueiro e o tecido económico da zona, para aproveitar en maior medida 

o potencial da zona marítima e conseguir un maior número de proxectos. 
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5. ANÁLISE DA ANIMACIÓN DO PROGRAMA 

   O principal obxectivo das accións de animación é o de divulgar ao GALP na zona 
costeira, como entidade xestora do programa de axudas do Fondo Europeo 
Marítimo e de Pesca, favorecendo o acceso a financiamento polas diferentes 
entidades do territorio. 

A animación do programa serve para mellorar a relevancia e utilidade dos fondos, 
ao tempo que busca a sintonía coa execución financeira do cadro orzamentario da 

EDLP do GALP. 

As actividades de animación centran o esforzo por dar a coñecer a actividade do 
GALP no territorio, achegando os recursos deste ao desenvolvemento local da 
zona.  Deste xeito, as actividades están dirixidas a diferentes sectores e axentes 
estratéxicos do territorio. Así é todo, é o ámbito pesqueiro o principal destinatario 

destas actividades de animación para a presentación de proxectos de diversificación 

da súa actividade económica. 

Neste período do programa de fondos, iníciase a actividade de animación do GALP 
no ano 2016. Cómpre indicar que este Grupo é de nova creación, co cal os esforzos 
iniciais por darse a coñecer son importantes. En anos posteriores, a animación xa se 

caracteriza por manter certa estabilidade na programación (Anos 2017-2019), 
traballando actividades de divulgación e posta en valor do sector pesqueiro, que 

perseguen a vinculación con outros colectivos, en especial co público escolar. Un 

claro exemplo son os programas “Ondas de Ilusións: escolas do mar” ou, “Vidas 

Mariñeiras”. Cara ao final do período analizado céntranse os esforzos en promover o 

emprendemento e a xeración de iniciativas empresariais. 

A programación das accións de animación que se desenvolveron encaixa dentro das 

liñas de traballo predifinidas na EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte. 

A continuación vanse a expoñer diferentes táboas coa relación de actividades de 
animación levadas a cabo polo GALP dende o ano 2016 ata o segundo trimestre de 

2019. Estas actividades son variadas e concéntranse en dar publicidade ao programa 
e ao GALP, poñer en valor a EDLP, poñer en valor a actividade e os recursos 
pesqueiros no territorio, poñer en valor o patrimonio e promover o intercambio de 

experiencias e o traballo en rede. 
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Táboa 52. Tipoloxía de actividades de animación. 

 Tipo de actividade  

 1 Difusión da estratexia no territorio de actuación 

2 Encontros, xornadas, seminarios, congresos 

3 Estudos, informes, publicacións 

4 Mapas, guías, material promocional, valorización e difusión do territorio, portais e páxinas web 

5 Intercambio de experiencias, viaxes, presenza en feiras e eventos, incluso no estranxeiro, etc. 

6 Proxectos sectoriais colectivos, de coordinación e accións conxuntas 

7 Valorización do patrimonio cultural inmaterial 

8 Outros gastos (indicar) 

 

Táboa 53. Síntese agrupada por temas das accións de animación. Período 2016 – 2018. 

 
2016 2017 2018 2019 

1.- PUBLICIDADE CONVOCATORIA DE AXUDAS E GRUPO 

Prensa 983,65€ 3.676,02€ 
  

Radio 
  

2.121,73€ 
 

Material promocional  4.280,83€ 7.293,49€ 2.817,49€ 665,50€ 

Vídeo, reportaxes promocionais 22.385,00€ 2.420,00€   

Redes Sociais 
  

 71,07€ 

2. XORNADAS DE DIVULGACIÓN, ENCONTROS, SEMINARIOS. 

Xornadas de divulgación 138,01€ 52,14€ 80,81€ 15,06€ 

Xornada presentación vídeo e degustación 852,04€    

Encontro de impulso ao emprendemento 
   

2.950,00€ 

Xornadas “Networking Emprende Ferrolterra” 
   

0€ 

Reunión Grupo BNI Albatros 
   

0€ 

Asistencia a xornadas  52,22€   

Asistencia técnica para a detección e 
oportunidades de negocio 

   6.116,74€ 

3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS     

Intercambio de experiencias e viaxes de estudio  13.938.85€ 16.148,76€ 621,15€ 

Actividades con REGP, REMP ou Farnet 
 

2.450,01€ 
 

504,62€ 

4. POSTA EN VALOR DA ACTIVIDADE PESQUEIRA DO TERRITORIO 

Vidas Mariñeiras 
 

18.184,44€ 16.488,52€ nd 

5. POSTA EN VALOR DOS RECURSOS DO MAR 

Ondas de Ilusións: Escolas do mar   9.432,59€ 9.027,10€ 8.681,75€ 

Concurso de cociña e coctelería  211,97€ 
  

Xornada de promoción de produtos de mar de 
tempada  

401,82€ 
  

Total gastos 28.639,53€ 58.113,55€ 46.684,41€ 19.625,99€ 
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Figura 7. Imaxe corporativa da campaña de sensibilización escola “Ondas de Ilusións” 

 

 
Táboa 54. Lista de accións de animación executadas. Ano 2016 

Ano/Código Nome da actividade 

01/2016 Redes sociais e blog informativo 

02/2016 Pack audiovisual (vídeo) 

03/2016 Material promocional do GALP: trípticos, cartelería, bolígrafos, mochilas, axendas, tazas) 

04/2016 Xornadas de divulgación 

05/2016 Publicidade en medios 

 

A oficina técnica co seu equipo de traballo empeza a traballar na difusión e 
divulgación da EDLP a partir do mes de xullo de 2016. É por isto, que a animación do 
programa de axudas do FEMP se asocia exclusivamente no ano 2016, ao terceiro 

trimestre.  

As actividades iniciais promovidas polo equipo técnico do GALP céntranse en dar a 

coñecer ao mesmo como entidade xestora do programa de axudas na zona costeira.  

Ao longo deste período o conxunto de actividades que se desenvolven centran 

unha parte importante do seu esforzo en promover o coñecemento do GALP e a 
súa actividade, para reforzar o posicionamento do Grupo no territorio, e reforzar ao 

mesmo tempo a captación de potenciais beneficiarias do programa de axudas FEMP 

2014-2020. 

Para isto, o GALP, neste último trimestre do ano 2016, activou a comunicación online 
(redes sociais,...) e a realización de xornadas de divulgación no territorio como medio 
preferente para chegar a súa poboación. Para estas actividades de promoción 
deseñouse e editouse material divulgativo para reforzar a publicidade e información 

do programa de axudas: trípticos e cartelería. Tamén se elaborouse merchandising 

do GALP, coa produción de mochilas, bolígrafos, axendas e tazas. 

Outra das actividades de animación realizada neste último trimestre de 2016 foi a 

realización dun pack audiovisual que contiña un vídeo promocional da zona costeira, 
un segundo vídeo promocionando as artes e produtos da pesca e un terceiro que 
contiña un spot publicitario. Estas actividades procuran reforzar o posicionamento do 
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GALP no territorio do Golfo Ártabro Norte, así como a proxección no exterior dos 

seus produtos. 

Táboa 55.  Lista de accións de animación executadas. Ano 2017 

Ano/Código Nome da actividade 

01/2017 Redes sociais e blog informativo 

02/2017 Reportaxe fotográfico 

03/2017 Material promocional (publicidade): trípticos, cartelaría... 

04/2017 Xornadas de divulgación 

05/2017 Publicidade en medios 

06/2017 Campaña escolar: “Ondas de ilusións: escolas do mar” 

07/2017 Vidas Mariñeiras: programa de formación audiovisual 

08/2017 Concurso de cociña e coctelaría 

09/2017 Xornada de promoción de produtos de mar de tempada 

10/2017 Intercambio de experiencias 

 

No ano 2017 as actividades de animación e divulgación continuaron con algunhas 
iniciativas xa programadas no último trimestre do ano 2016. A este respecto para 
unha maior difusión do programas de axudas inseriuse un anuncio nas redes sociais 
do Grupo. A utilización das redes sociais e o blog informativo supón un impulso 

importante á labor de dinamización e divulgación do programa de axudas, 

contribuíndo a divulgar as posibilidades de iniciativas do plan de acción do GALP. 

Realizáronse, ao igual que o ano anterior, xornadas de divulgación con entrega de 
material promocional. Realizouse a estes efectos unha reportaxe fotográfica dos 

concellos a efectos promocionais. Tamén se participou nalgún evento co obxectivo 

de dar a coñecer o GALP. 

Neste sentido, o GALP participou nun evento na escola de hostalería do IES Fragas 

do Eume, en Pontedeume, para promover os produtos do mar e, a súa vez, dar a 
coñecer o programa de axudas do FEMP 2014-20 dentro do plan estratéxico 

definido polo Grupo. 

No ano 2017 comeza a animación e divulgación dirixida á xente máis nova co 
obxectivo de divulgar e poñer en valor os recursos do mar e da zona litoral. A 

campaña escolar, “Ondas de ilusións: escolas no mar” conseguiu chegar a 560 

participantes de entre 8-12 anos dos centros públicos educativos dos nove concellos 

do territorio Golfo Ártabro Norte. O programa “Vidas Mariñeiras” tamén tivo un 

importante impacto entre a poboación escolar, e como consecuencia, entre as 
familias. Este programa estivo dirixido ao alumnado do ensino secundario e 

bacharelato do territorio do Golfo Ártabro Norte co obxectivo de crear producións 
audiovisuais que fixeran referencia aos oficios e cultura mariñeira así como aos 
recursos ambientais mariños. Como resultado deste participaron no programa 17 
centros de ensino do territorio do Golfo Ártabro Norte, sendo seleccionados tres 



Informe de avaliación intermedia da EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte 
 

68 
 

centros para a creación e formación audiovisual tal e como se recollían nas bases do 

concurso. 

No último trimestre do ano dende o GALP realizáronse diferentes insercións de 
anuncios publicitarios en medios de comunicación do territorio, dando a coñecer o 

programa de axudas. 

Para rematar esta anualidade, cómpre comentar a realización de varios intercambios 
de experiencias e visitas de estudo, así como, a participación no 5º Congreso da Rede 

Española de Mujeres de la Pesca. 

 

Táboa 56. Lista de accións de animación executadas. Ano 2018 

Código da 
actividade Nome da actividade 

03/2018 Material promocional (publicidade): trípticos, cartelaría... 
04/2018 Xornadas de divulgación 
05/2018 Publicidade en medios 
06/2018 Campaña escolar: “Ondas de ilusións: escolas do mar” 
07/2018 Vidas Mariñeiras: programa de formación audiovisual 
10/2018 Intercambio de experiencias 
 

Como se pode comprobar, nos correspondentes cadros de accións de animación do 
programa, estas teñen continuidade no tempo. No caso do ano 2018 reprodúcense 

moitas das accións xa programadas en anteriores anos. Exemplos disto son a 

campaña “”Ondas de Ilusións”” ou o programa formativo ““Vidas Mariñeiras””.  

Cabe destacar, entre as accións de animación, a realización de xornadas técnicas para 

a presentación de proxectos ao programa de axudas. 

Por outra banda, realízanse intercambios de experiencias entre GALP de Galicia e un 

GALP francés. 

Táboa 57. Lista de accións de animación executadas. Ano 2019 

Código da 
actividade Nome da actividade 

03/2019 Material promocional (publicidade): trípticos, cartelaría... 

04/2018 Xornadas de divulgación 

06/2019 Ondas de Ilusións: escolas do mar 

11/2019 Xornada de impulso ao emprendemento 

12/2019 Xornadas “Networking Emprende Ferrolterra” 

13/2019 Reunión Grupo BNI Albatros 

14/2019 Seminario Internacional FARNET 

10/2019 Intercambio de experiencias GALP Ría de Arousa 

16/2019 Asistencia técnica para a detección e oportunidades de negocio 
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As accións de animación ata o terceiro trimestre do ano 2019 centráronse 
especialmente na divulgación do programa de axudas a través da posibilidades que 
ofrece o plan de acción da EDLP. A divulgación acompáñase con información técnica 
para facilitar e mellorar a presentación de proxectos.  

A súa vez, apóstase por intercambiar coñecementos e saberes con outros territorios 
e experiencias que axuden coñecer e recoller novas ideas que axuden a posta en 
marcha de proxectos na zona costeira. 

Hai un impulso e interese na promoción de iniciativas emprendedoras, para o cal se 
realiza un encontro dinamizador. Do mesmo xeito, tamén se afonda nas 
oportunidades de negocio que pode supoñer ou xerar o propio fondo, a través dun 

programa de análise e xornadas de emprendemento. 

Durante este ano 2019 tamén se promove a divulgación e impulso da actividade e 
recursos pesqueiros entre o alumnado da zona costeira, e polo tanto unha maneira 

de chegar as familias. 

5.1. Relación cos obxectivos da EDLP 
 

As accións de animación que promove o grupo oriéntanse á filosofía que marcan os 
obxectivos establecidos na estratexia de desenvolvemento local participativo do 
GALP. Na seguinte táboa móstrase a relación de actividades de animación realizadas 

entre o ano 2016 e 2018 e a súa relación coas liñas de actuación da EDLP coas que 

están relacionadas e ás que fortalece en maior medida.  

Durante o período 2016 – 2019 destacan as accións orientadas a dar a coñecer a 

estratexia do Golfo Ártabro Norte e os fondos destinados a cada un dos obxectivos 
recollidos na estratexia. Para isto, realizáronse diferentes actividades de difusión e 

comunicación. A finalidade foi dar a coñecer as posibilidades que o Fondo Europeo 

Marítimo e de Pesca (FEMP) ofrece dentro do plan de acción elaborado polo GALP, 
así como o procedemento a seguir no caso de presentar solicitudes de axudas para 

proxectos.  

Dentro das accións de animación o GALP impulsou a participación en eventos e 
xornadas onde poñer en valor a actividade pesqueira e os seus produtos pesqueiros. 
Na mesma liña, promoveu a valorización dos recursos do territorio  

En resumo, ademais das accións xenéricas de difusión e divulgación da EDLP, as 
actividades de animación vinculáronse, principalmente, ao obxectivo de promoción 

do sector pesqueiro e aos produtos do mar, tendo presente ás xeracións máis 
novas.  

 

 

 



Informe de avaliación intermedia da EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte 
 

70 
 

 
Táboa 58. Relación entre accións de animación, obxectivos da EDLP e proxectos presentados. Anos 
2016-2019 

Accións 
desenvoltas 

Códigos 

OBXECTIVOS DA EDLP ANOS LIÑAS DE ACTUACIÓN 
DA EDLP 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 2019 

01 X X X X X X x 
 

x 
  

EDLP E GALP 

02 X X 
 

X 
  

x 
   

1.1.1. Poñer en marcha fórmulas para 
incrementar o valor do produto 
pesqueiro. 
1.1.2. Implicar o ámbito 
formativo/educativo e científico co 
desenvolvemento sostible do sector 
do mar. 
1.2.1. Dignificar as actividades do mar. 
2.1.2. Acadar a capacitación plena das 
persoas emprendedoras para que 
aproveiten mellor os recursos do 
territorio na promoción de iniciativas 
turísticas. 
4.1.1. Facer máis accesible a 
información e coñecemento sobre o 
patrimonio mariñeiro para a súa posta 
en valor. 

03 X X X X X X x x x x EDLP E GALP 
04 X X X X X X x x x x EDLP E GALP 
05 X X X X X X x x x 

 
EDLP E GALP 

06 X 
 

X 
    

x x x 

1.2.1. Dignificar as actividades e 
profesións do mar. 
3.2.1. Garantir a sostibilidade e o uso 
eficiente dos recursos do mar. 
 

07 X X X X X X 
 

x x 
 

EDLP E GALP 

08 X X 
     

x 
  

1.1.1. Poñer en marcha fórmulas para 
incrementar o valor do produto 
pesqueiro. 
1.1.2. Implicar o ámbito 
formativo/educativo e científico co 
desenvolvemento sostible do sector 
do mar. 
2.1.2. Acadar a capacitación plena das 
persoas emprendedoras para que 
aproveiten mellor os recursos do 
territorio na promoción de iniciativas 
turísticas. 

09 X X 
     

x   

1.1.1. Poñer en marcha fórmulas para 
incrementar o valor do produto 
pesqueiro. 
2.1.2. Acadar a capacitación plena das 
persoas emprendedoras para que 
aproveiten mellor os recursos do 
territorio na promoción de iniciativas 
turísticas. 

10 X X X X X X 
 

x x x EDLP E GALP 
11 X X X X X X 

   
x EDLP E GALP 

12 X X X X X X 
   

x EDLP E GALP 
13 X X X X X X 

   
x EDLP E GALP 

14 X X X X X X 
   

x EDLP E GALP 
15 X X X X X X 

   
x EDLP E GALP 

Nº total 15 14 12 13 12 12 5 9 6 9 
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5.2. Datos orzamentarios sobre a execución 
 

No período que estamos analizando o gasto en accións animación ascendeu á 

cantidade de 179.901,11 euros. Na táboa reflíctense os datos, diferenciados as 
cantidades xustificadas en cada anualidade. Cómpre indicar que no primeiro ano se 
contemplan gastos a partires do segundo trimestre, mentres que ano 2019 os que 
están aprobados ata o momento de realización do informe. Indicar que no caso de 
2019 as cifras globais non coinciden cos datos desagregados por capítulos, debido a 

que non se contaba con esa información desagregada.  

 

Táboa 59.Datos orzamentarios das actividades de animación. Importes executados.  

 
2016 2017 2018 2019 

Total gastos 28.639,53 58.113,55 46.684,41 46.306,90 

 

5.3. Execución das actividades 

Un aspecto interesante a ter en conta é o público ao que van dirixidas as actividades 
de animación, xa que o alcance destas actividades de difusión e promoción da EDLP 
no territorio pode ter un grande impacto. Na seguinte táboa preséntase información 
sobre o sector ao que van dirixidas as actividades de animación, xunto co número de 

persoas participantes na actividade, e segundo pertenzan ou non a algún colectivo 
específico. 

Unha das actividades que maior impacto ten nos públicos de maneira directa, sen 
contabilizar o impacto producido nas redes sociais ou medios de comunicación é a 
actividade dirixida a escolares “Ondas de Ilusións”. Nesta actividade participan mao 

redor de 1.00 alumnos e alumnos de centros públicos do Golfo Ártabro Norte. 

Dirixida tamén ao alumnado de secundaria e bacharelato está a actividade de 

formación audiovisual “Vidas mariñeiras”, na que se chegou con información a todos 
os centros da contorna. Esta actividade ten unha repercusión menor porque se 
centra na formación en pequenos grupos co obxectivo de elaborar curtametraxes 
sobre o mundo mariñeiro; participan directamente máis de 50 alumnas e alumnos na 
formación. 

Por outra banda, máis de 100 persoas participaron nas actividades específicas de 
emprendemento e detección de oportunidades de negocio. 

Malia todo, considérase que aínda é superior a cifra de impacto acadado, se ben non 
se conta con datos explícitos de todas as actividades, debido á que algunhas das 
mesmas van dirixidas ao público en xeral. 

Se temos en consideración a orientación das actividades por sectores podemos 
indicar que se realizaron actividades dirixidas todos os sectores e colectivos. Se ben 

podemos destacar, entre as accións de animación, as relacionadas coa posta en 
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valor dos recursos e a actividade pesqueira, dirixidas á xente máis nova; as 
actividades dos centros escolares. As actividades dirixidas ao público máis novo, no 
ámbito do ensino rexistraron unha alta participación.  

Código Nome da actividade 

01 Redes sociais e blog informativo 

02 Pack audiovisual 

03 Material promocional (publicidade): trípticos, cartelaría... 

04 Xornadas de divulgación 

05 Publicidade en medios 

06 Campaña escolar: “Ondas de ilusións: escolas do mar” 

07 Vidas Mariñeiras: programa de formación audiovisual 

08 Concurso de cociña e coctelaría 

09 Xornada de promoción de produtos de mar de tempada 

10 Intercambio de experiencias 

11 Xornada de impulso ao emprendemento 

12 Xornadas “Networking Emprende Ferrolterra” 

13 Reunión Grupo BNI Albatros 

14 Seminario Internacional FARNET 

15 Asistencia técnica para a detección de oportunidades de negocio 

 

Figura 2. Web do programa “Vidas Mariñeiras” 
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Táboa 60. Persoas beneficiarias das accións de animación. Ano 2016-2019 

 Persoas Sector Públicos 

2016 2017 2018 2019 
Pesqueir
o Público Econom. Social Socias 

do GALP 
Mesmos 
públicos 

Novos 
públicos Mulleres Menores 

de 40 

01 - - - - X X X X X X X X X 

02 - - - - X X X X X X X X X 

03 80 - - - X X X X X X X X X 

04 75 18 50 - X X X X X X X X X 

05 - - - - X X X X X X X X X 

06 - 
56
0 

653 200 
   

X 
     

07 - 20 26 - 
         

08 - - - - 
   

X 
     

09 - - - - X 
   

X X 
   

10 - 19 16 60 X X X X X X X X X 

11 - - - 40 X X X X X X X X X 

12 - - - - X X X X X X X X X 

13 - - - 69 X X X X X X X X X 

14 - - - - X X X X X X X X X 

15 - - - 60 X X X X X X X X X 

Total 115 617 745 429 12 11 11 13 12 12 11 11 11 

 

Por último, na seguinte táboa analízase o alcance das accións de animación segundo 
o impacto territorial. A maioría de accións están desenvoltas en relación á zona 
costeira, é dicir, á zona de actuación do GALP no seu conxunto, co potencial 

dinamizador que supón e coa importancia de poñer en relación aos distintos 
concellos. Tamén foron desenvoltas 2 actividades de animación tanto a nivel 

autonómico ou nacional como a nivel internacional, a través de accións relacionadas 
coas redes sociais e material audiovisual, para dar a coñecer as potencialidades do 
territorio tanto a nivel turístico como a riqueza dos produtos pesqueiros de calidade.  
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Táboa 61. Ámbito de actuación das accións de animación. Ano 2016 

 Ámbito de alcance da actividades 

Municipal Zona costeira Galego/nacional UE 

01 
 

x x x 

02 
 

x x x 

03 
 

x 
  

04 x x 
  

05 
 

x 
  

06 
 

x 
  

07 
 

x 
  

08 
 

x 
  

09 
 

x 
  

10 
 

x 
  

11 
 

x 
  

12 
 

x 
  

13 
 

x 
  

14 
   

x 

15 
  

x 
 

SUMA TOTAL 1 14 3 3 
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6. AVALIACIÓN DO PLAN DE COMUNICACIÓN. 

6.1. Accións desenvoltas 
 

Seguindo as pautas marcadas na estratexia de desenvolvemento local participativo, 

o Plan de Comunicación ten 4 obxectivos principais: 

 Dar a coñecer as problemáticas do territorio así como as súas 

potencialidades. 

 Publicitar o programa de axudas do FEMP, destinado ao desenvolvemento 
sostible da zona costeira do Golfo Ártabro Norte. 

 Difundir exemplos de iniciativas e de experiencias similares noutros territorios 
para motivar a captación de persoas beneficiarias. 

 Impulsar a participación e a implicación de todos os axentes locais de cara a 
posta en marcha da estratexia do GALP.  

Por unha banda, é a cidadanía, en xeral, as potenciais persoas beneficiarias do 

programa de axudas (do sector público, pesqueiro e asociativo, privado e turístico).  

Ademais da identificación do público diana ao que dirixir as comunicacións do GALP, 
na estratexia formuláronse unha serie de accións de comunicación a desenvolver ao 
longo do período do programa de axudas. Na seguinte táboa dáse conta da relación 

de accións a desenvolver, así como a execución que presentaron durante o período 

analizado. 

Táboa 62. Accións de comunicación previstas na EDLP  

Descrición das accións  
En execución 

Si Non 

Comunicación informal con persoas e colectivos x 
 

Emprego da rede asociativa do GALP, dinamización do tecido asociativo para favorecer a 
transmisión da información x 

 

Identificación de persoas e entidades interlocutoras e creación dunha base de datos x 
 

Blog x 
 

Newsletter 
 

x 

Correo electrónico x 
 

Redes sociais x 
 

Presentacións e eventos que permitan difundir actuacións concretas e promocionar a EDLP x 
 

Notas e dossieres de prensa x 
 

Edición de folletos informativos  x 

Manual de imaxe corporativa  x 
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6.2. Identidade corporativa, imaxe gráfica e edición 

de materiais 
 

O GALP Golfo Ártabro Norte adoptou a imaxe corporativa da Consellería, 
realizando aplicacións da mesma en liña coa identidade gráfica creada para todos os 
GALP en Galicia. Contar cunha imaxe identificativa dos GALP é clave para que a 
actividade promovida polos mesmos sexa recoñecida nos territorios de referencia. 
Por outro lado, é importante mostrar unha imaxe coherente entre os propios GALP 

de cada zona, xa que, en conxunto, compoñen unha rede que o público xeral 
percibe que perseguen obxectivos e valores similares en canto ao 

desenvolvemento sostible das zonas costeiras. 

A imaxe gráfica dos GALP empregouse en tódalas comunicacións levadas a cabo 

dende o GALP Golfo Ártabro Norte. 

 

Figura 3. Identidade corporativa do GALP Golfo Ártabro Norte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Exemplo de adaptación da Identidade corporativa do GALP Golfo Ártabro Norte 
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6.3. Medios de comunicación 
 

Comunicación off-line 

Comprende a difusión de contidos e xestión de información nos medios 

convencionais de comunicación (prensa, radio e televisión), medios especializados e 

medios locais.  

Durante o período 2016 – 2018 o GALP continuou apoiándose nos medios de 

comunicación tradicionais, especialmente os xornais, como canle de difusión da 
apertura das convocatorias do programa de axudas. Os xornais son contemplados 
como unha vía de achega a unha audiencia xeral do litoral, aínda que é imposible 

valorar a cantidade de xente alcanzada por este tipo de publicidade.  

As convocatorias de axuda publicítanse nas edicións locais, xa que a territorialización 
das edicións en papel fragmenta o territorio no que o GALP desenvolve a súa 
actividade. 

Os diferentes medios de comunicación local fanse eco da produción de información 
por parte do GALP nos diferentes eventos que organiza. A maiores, os momentos 
de difusión das convocatorias do programa de axudas, son os principais fitos que hai 

na relación cos medios. Dende o inicio do programa vense mantendo unha 

traxectoria constante de publicidade nos medios, sobre todo en prensa escrita, a cal 
se mantén dende o inicio do programa. A maiores súmase algunha reportaxe 
realizada. Ademais da publicidade das convocatorias dos programas de axuda, fanse 

comunicados ás web institucionais e envíos de notas de prensa cando a actividade do 
GALP acada unha dimensión pública, xa sexa participando en eventos, facendo 
seguimento dos proxectos que subvenciona, mediante entrevistas que teñen 

relación co sector pesqueiro, etc. 

Outra das vías de difusión foi a de contratación de cuñas de publicidade en radio, 
contabilizando ao redor de 100 cuñas en diferentes medios locais. 

Compre resaltar tamén que hai unha continuidade na produción de material de 
divulgación e publicidade do Galp e o do programa de axudas, sobre todo coa 

produción de diferentes artigos de merchandising, que soen ser usados como 
agasallos en diferentes xornadas e reunións do GALP. 

Completa este apartado a produción de material gráfico, un pack audiovisual e unha 
reportaxe fotográfica, aspectos xa comentados anteriormente. Este material 

utilízase como soporte nas redes do GALP e na relación deste cos diferentes 
medios ou soportes. Nos diferentes eventos realizados polo GALP, por exemplo a 
escolares, preséntase o vídeo promocional do GALP. 
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Táboa 63. Indicadores relativos á comunicación off-line 

 
Nº 

Número de roldas de prensa realizadas 1 

Número de xornadas informativas realizadas 10 

Número de anuncios publicados en diarios 15 

Outros 147 

No apartado de Outros apartado recóllense cuñas e microespazos de radio e 
notas e edicións especiais dos xornais. 

 

Comunicación on-line: difusión na páxina web e redes sociais.  

A. Sitio web https://galp.xunta.gal/golfo-artabro 

O GALP Golfo Ártabro Norte utilíza a páxina web corporativa dos Galp, da 

Consellería do Mar, como ferramenta principal de comunicación online co tecido de 
usuarios e entidades da súa contorna, e tamén de fóra. Mantén unha produción 

constante de información no que se refire á actualidade do Grupo, cunha inserción 
case semanal de novas sobre diferentes eventos e aspectos. A acción de 

dinamización ten unha importante canle de difusión por esta vía. 

Utilízase tamén a web no referente á información relativa ás diferentes 

convocatorias do programa de axuda, incrementando deste xeito a transparencia 
sobre este proceso e o acceso á información. Todas as resolucións emitidas polo 

GALP sobre o programa de axudas son accesibles por esta vía. 

Por último, tamén se publican todas as contratacións realizadas polo Galp, co 

obxectivo de favorecer a concorrencia e a participación empresarial nos diferentes 
procesos de licitación. Neste sentido a produción documental é máis reducida, se ben 

é totalmente accesible. 

 
Figura 4. Páxina web 

 

 

 

 

 

 

 

B. Blog https://galpgolfoartabronorte.blogspot.com/ 

https://galp.xunta.gal/golfo-artabro
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No ano 2016 ponse en marcha o bolg do grupo, o cal pretende ser unha ferramenta 
que potencie a interacción co público xeral, sendo unha canle de comunicación 
permanente para a difusión masiva de mensaxes, así como de captación de 
propostas e suxestións. No período de avaliado, o blog conta con máis de 17.180 
seguidores. 

O deseño pretende facilitar a información máis relevante sobre a actividade que 
desenvolve o GALP, presentando a información dun xeito sintético e claro. 

Este blog conta cun apartado referente ás entidade socias do GALP, no que se 
pode vincular a diferentes enlaces das súas páxinas web ou redes. Contén tamén un 
relatorio de novas das actividades de animación do GALP, así como, do conxunto de 

proxectos de cooperación nos que participa o GALP. Ten acceso tamén a material 
multimedia (vídeos promocionais e catálogo fotográfico) e por último, enlaces a 
diferentes páxinas de interese como por exemplo as da Rede Española de Grupos 
de Pesca, a de Farnet, ou a da Rede Española de Mujeres del Sector Pesquero. 

Existe un dossier de prensa, que da conta da produción de noticias do GALP, por 
parte dos diferentes medios de comunicación social (La Voz de Galicia, Diario de 
Ferrol, La Opinión, Ferrol 360, Galicia Ártabra DIgital, Periódico del Camiño, Faro de 

Vigo, Europapress e Le Telegramme). 

 

 

Figura 5. Blog 
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B. Redes sociais 

O grupo ten perfís propios de Facebook, Twitter e Instagram. É preciso ter en conta 
que estes canais de comunicación teñen unha penetración social limitada e 
segmentada, pero o alcance das publicacións e informacións que se comparten por 

estas vías poden acadar un público xeral moi amplo. 

A continuación preséntanse os principais indicadores de cada unha das redes sociais 
das que o GALP ten perfil de usuario. É preciso sinalar que os datos que se reflicten 
na táboa corresponden aos anos 2017 e 2019 xa que no ano 2016 foi para poñer 

activar as contas das redes sociais. 

 

Táboa 64. Indicadores relativos a redes sociais do GALP Golfo Ärtabro 

 
Nº publicacións Nº seguidores 

Alcance das 
publicacións 

Facebook 11 3.476 ND 

Twitter ND 600 ND 

Instagram 1 623 ND 

 

 

Durante os anos analizados leváronse a cabo moitas accións de comunicación do 
GALP de cara ao territorio, tanto no dixital como na comunicación tradicional. 

Ademais da comunicación habitual coas entidades, institucións e persoas promotoras 
que integran o día a día da actividade do GALP, o grupo pretende ser transparente 

coa información que difunde sobre a súa xestión, por iso actualiza a información 
periodicamente. Esta devolución constante do que acontece nos espazos e 
actividades do GALP fomenta que as persoas poidan acudir as actividades que lle 
interesen, ou informarse a posteriori dos acordos ou información máis relevante da 

acción levada a cabo. 

Hai que salientar que o GALP mantén unha actualización constante do conxunto de redes sociais 
nas que opera. 
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Figura 6. Redes sociais: facebook 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Redes sociais: twiter 
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Figura 8. Redes sociais: linkedin 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Redes sociais: Instagram 
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7. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE RSC 

A EDLP contempla a implantación da responsabilidade social corporativa a todos os 

niveis dentro do seu territorio de referencia a dous niveis: 

 A nivel interno: aplicando uns serie de criterios de responsabilidade na xestión 
ordinaria do GALP, e no conxunto de actividades que se promoveron.  

 A nivel externo: vinculando a propia RSC cos beneficiarios do programa de 
axudas, fixando deste xeito, criterios en común coas iniciativas postas en 

marcha.  

A propia EDLP incorpora elementos que responden directamente a criterios de RSC 

como:  

 A orientación cara a sostibilidade queda de manifesto na concepción global 

da estratexia e na súa misión. 

 A definición da Costa Sostible, reforza a aposta por xerar un territorio 
costeiro responsable, social, económica e ambientalmente.  

 O Plan de Acción inclúe medidas específicas vinculadas aos conceptos que se 
desprenden dos valores da nosa organización: a sostibilidade ambiental, 
social e económica, a especialización intelixente o bo goberno e a 

colaboración.  

 A animación do programa, coa posta en marcha do Pacto, reforzou esta 

política, establecendo medidas concretas a aplicar no GALP e nos proxectos 
financiados. 

 Os criterios de baremación de proxectos inclúen a valoración específica e 

destacada de medidas RSC para favorecer a aplicación nas actividades 
produtivas e non produtivas. 

 A constitución e gobernanza do GALP. Dende a proposta de modificación de 
estatutos, ata as medidas de gobernanza e xestión de axuda aplican os 

valores polos que apostamos (esixencia dos órganos de xerencia e goberno 

de definir, avaliar e implementar medidas RSC). 

 Plan de Participación. É en si mesmo unha aplicación dos principios de bo 
goberno; ademais incide na difusión doutros parámetros da política de RSC). 

 Plan de Comunicación. Incide na difusión da EDLP e da participación social. 
Ademais, establece mensaxes específicas para a difusión dos valores da nosa 

política de RSC. 

 

Máis concretamente, as medidas implementadas na execución da EDLP, por parte do 

GALP desenvolvéronse nos seguintes ámbitos de actuación:  

 Ámbito social: son medidas que afectan ao marco estatutario e ao ámbito 
societario do propio GALP, promovendo unha maior participación e 

gobernanza das entidades locais na xestión do fondo. Tamén medidas que 
afectan á sociedade en xeral, e outros axentes vinculados directamente co 
fondo, como persoas beneficiarias, potenciais beneficiarias, etc. 



Informe de avaliación intermedia da EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte 
 

84 
 

 Ámbito organizativo: son aspectos relacionados coa difusión do programa, 
intercambio de experiencias, accións innovadoras, ou que impliquen melloras 
na xestión do GALP, ou na mellora do programa de axudas, etc. Tamén 
accións que posibiliten un maior achegamento ás políticas de conciliación da 
vida laboral ou profesional, persoal e familiar. 

 Ámbito económico: son medidas que fomenten unha contratación ambiental e 
socialmente responsable, que promovan políticas de mellora da eficiencia do 

gasto público, etc. 

 Ámbito ambiental e patrimonial: son medidas que contribuén á valorización ou 
preservación dos recursos ambientais e patrimoniais da zona costeira. Recolle 

actuacións que promoven métodos de pesca máis sostibles e fomenten o 
consumo local dos produtos pesqueiros. Tamén medidas é contribúan á 
redución da pegada de carbono e promoción de enerxías limpas, así como a 
preservación e valorización do patrimonio da zona costeira, material ou 

inmaterial, ligadas ou non ao sector pesqueiro. 

 

A continuación, preséntanse as diferentes medidas contempladas nos diferentes 

ámbitos para comprobar a súa realización efectiva.  

 
Táboa 65. Medidas de RSC no ámbito organizativo (1) 

MEDIDAS REALIZACIÓN COMENTARIOS 

Mecanismos de participación do GALP dirixidos ás persoas socias.    

Contraste de datas e horarios mais axeitados para as reunións. X 
Tense en conta os horarios de 
traballo das persoas 
convocadas 

Comunicación de convocatorias en tempo e con antelación suficiente. X 
Por correo electrónico e 
whatsApp 

Información de acordos asemblearios. X 
Preparan as actas 
correspondentes 

Uso de diferentes soportes de comunicación para información (internet, 
teléfono, contacto directo). 

X  

Xuntanzas informativas en tódolos concellos do GALP. X  

Xuntanzas informativas coas asistencias técnicas das confrarías. X  

Xuntanzas informativas coas agrupacións de marisqueo a pé e a flote.  
Non funcionan como 
agrupacións 

Xuntanzas informativas coas agrupacións de Recursos específicos.   

Mecanismos de participación dirixidos aos grupos de interese.   

Xuntanzas informativas coas asistencias técnicas das confrarías, coas agrupacións 
de marisqueo a pé e a flote, e coas agrupacións de Recursos específicos. 

X  

Patróns maiores e persoal técnico   

Visitas de estudo de ámbito nacional e internacional. X  

Acollida de visitantes ámbito nacional e internacional. X Grupo de Cerdeña  

Encontros en distintos concellos do GALP. X  
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Táboa 66. Medidas de RSC no ámbito organizativo (2) 

MEDIDAS REALIZACIÓN COMENTARIOS 

Mecanismos para o intercambio de experiencias ou divulgación de boas prácticas de 
emprendemento e innovación.  

 
 

Contacto fluído con outros GALP de ámbito nacional e internacional. X  

Contacto cos GDR e asistencia aos seus  encontros. X 
GDR Mariñas – 
Betanzos ; GDR 
Seitura 22 

Asistencia a encontros de emprendemento. X  

Relación con Asistencias Técnicas dos concellos. X  

Mecanismos para a difusión de iniciativas innovadoras que teñan lugar no territorio.   

Publicacións en prensa e revistas de tirada nacional e internacional. X  

Roldas de prensa.   

Entrevistas en radio e TV. X  

Visitas de estudo. X  

Xornadas promocionais. X  

Accións para a incorporación de novas persoas socias ao GALP.    

Xuntanzas informativas en tódolos concellos do GALP. X  

Reunións específicas con confrarías e asociacións do sector pesqueiro.   

Talleres de traballo.   

Accións para favorecer a capacitación das persoas que conforman a Xunta Directiva.    

Información pormenorizada sobre o funcionamento do GALP. X  

Organización de xornadas formativas e charlas.   

Identificación de necesidades formativas ou preferencia de cursos nos que participar.   

Seguimento de entidades ou institucións e dos cursos que ofertan.   

Traslado de motivación para que asistan aos cursos. X  

Participación equilibrada en accións formativas.   

Participación en cursos en formato online  .   

Posta en valor dos coñecementos aprendidos.   

Seguimento de horas dirixidas á formación e recoñecemento das horas de dedicación.   

Mecanismos para favorecer o equilibrio entre homes e mulleres na Xunta Directiva   

Establecemento dun día fixo para as reunións das asembleas.   

Fomentar a participación equitativa de homes e mulleres.   

Linguaxe corporativa non discriminatoria. Cursos de formación para mulleres, en 
liderado, xestión e organización do tempo, motivación ou outros temas de interese. 
Deseño participativo e implementación dun plan de igualdade e visibilización do 
compromiso coa igualdade. 

 

 

Lograr a paridade de xénero entre as persoas representantes e suplentes.   

Promover a paridade entre persoas representantes titulares: cotas de participación.   
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Táboa 67. Medidas de RSC no ámbito económico 

MEDIDAS REALIZACIÓN 

Criterios de compra para seleccionar os provedores de bens e servizos.  X 

Reciclaxe de material de oficina. X 

Consumo responsable de enerxía para calefacción, equipos informáticos con modo de aforro de 
enerxía, etc. 

X 

Fomento da inserción sociolaboral de persoas en situación o risco de exclusión.  

Mantemento das condicións laborais relativas a seguridade social. X 

Accións de apoio á economía social (promoción do cooperativismo, etc)  

Esixencia na contratación para que os produtos/provedores garantan condicións laborais dignas.  

Apoio aos produtos/organizacións de comercio xusto, compra pública responsable,... como 
alternativa que garante condicións laborais dignas, transparencia e respecto ao medio ambiente. 

 

Reciclaxe de material de oficina. X 

Consumo responsable de enerxía para calefacción, equipos informáticos con modo de aforro de 
enerxía, etc. 

X 

 
 
 
 
Táboa 68. Medidas de RSC no ámbito ambiental e patrimonial 

MEDIDAS REALIZACIÓN COMENTARIOS 

Accións destinadas á difusión e preservación do patrimonio natural e cultural.   

Contacto e apoio ás actividades deseñadas por colectivos (asociacións 
ecoloxistas, turismo responsable). 

X 

Reserva de Biosfera 
Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo; 
CEIDA 

Deseño de accións de promoción do patrimonio. X  

Asistencia a actos, charlas, exposicións. X  

Divulgación do patrimonio e dos seus recursos na web.   

Divulgación de proxectos de medidas de contención para catástrofes 
naturais. 
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8. INDICADORES DE EXECUCIÓN 

8.1. Indicadores do Fondo Europeo Marítimo e de 

Pesca 
 

Co obxectivo de homoxeneizar o conxunto de indicadores contemplados nas 
diferentes EDLP tomase como referencia o estipulado no Regulamento do FEMP 

508/2014 e no Regulamento de disposicións comúns 1303/2013 concretamente: 

 Aplicación da EDLP, recolle o sinalado no artigo 62.1.b do Regulamento 
508/2014 e o artigo 35.1.b do Regulamento 1303/2013. 

 Actividades de funcionamento e animación, recolle o sinalado no artigo 62.1.d 

do Regulamento 508/2014 e o artigo 35.1.d do Regulamento 1303/2013. 

Os indicadores que se van a sinalar son agregacións de indicadores contemplados 

nas diferentes EDLP. Hai que facer un exercicio previo de agregación dos diferentes 

resultados obtidos nas diferentes medidas, liñas e obxectivos de cada unha delas. 

Hai que sinalar que tanto nos indicadores do FEMP como nos da EDLP tense en 

conta os datos dos proxectos aprobados na primeira convocatoria de 2019, estando 

pendente as resolucións da segunda convocatoria, polo que os datos do período 
2016-2019 deberán de ser completados tendo en conta os resultados das 

resolucións da Consellería do Mar. 

Dentro do primeiro indicador, número de empresas de nova creación (IF01), 
crearonse un total de 12 novas empresas no período 2016-2019, destacando en 

maior medida o ano 2019 coa creación de 6 empresas. O número de empregos 
creados (IF02) foi un total de 32,55 medido en termos de unidades de traballo a 

tempo completo (UTAS), tendo unha maior presenza o emprego creado feminino 

que o masculino, 26,25 fronte a 6,3.  

Os proxectos aprobados poden mellorar a calidade e a diversificación dos negocios 

existentes, polo que contribúen a consolidar emprego xa existente (IF03). Desta 
maneira, o GALP Golfo Ártabro Norte, a través do programa de axudas, fomentou a 

consolidación de 39 traballos, 16 de mulleres e 23 de homes no período analizado.   

En referencia ao tipo de proxectos que son apoiados polo programa de axudas do 
GALP, houbo un total de 23 proxectos de diversificación (IF04), estes proxectos 
teñen que ver tanto con proxectos relacionados con actividades turísticas e ou 

hostalería que incorporan elementos e actividades do sector pesqueiro, como outros 
que van destinados á consecución de novas utilidades para os recursos pesqueiros.  

O número total de mulleres incorporadas a actividades de formación (IF05) foi de 
935, onde destaca o datos para 2017 que concentrou a un total de 456 mulleres 

formadas. 
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Táboa 69. Indicadores de execución do programa de axudas en relación aos obxectivos FEMP.  
Período 2016-2019. 

8.2. Sistema de indicadores da EDLP 
 

Tal e como se detalla na EDLP, hai unha serie de indicadores que dan resposta aos 

artigos 62 e 35 do Regulamento do FEMP 508/2014 e do Regulamento 1303/2013 

de disposicións comúns:  

 Aplicación da EDLP, artigo 62.1.b do Regulamento 508/2014 e o artigo 35.1.b 
do Regulamento 1303/2013. 

 Actividades de cooperación, artigo 62.1.c do Regulamento 508/2014 e o 

artigo 35.1.c do Regulamento 1303/2013. 

 Custes de funcionamento e animación, artigo 62.1.d do Regulamento 

508/2014 e o artigo 35.1.d do Regulamento 1303/2013. 

Os indicadores sobre aplicación EDLP recollen os datos sobre proxectos ata a 
primeira convocatoria do ano 2019. Os indicadores de cooperación recolle a 

información ata decembro de 2018, mentres que os de funcionamento recollen 
datos de importe executada ata o momento de elaboración do informe, mentres 

que os datos sobre actividades ata o 1º semestre de 2019. 

O gasto público total en proxectos produtivos foi de 1.117.964,28¤, sendo algo 
menor en non produtivos, 984.010,12¤. Os 58 proxectos financiados, 28 produtivos e 
30 non produtivos, xeraron un total de 12 novas empresas. A nivel de emprego 

axudaron a crear 32,55 postos de traballo a tempo completo e contribuíron ao 

mantemento de 39.  

A nivel de obxectivos estratéxicos da EDLP, téñense executado un total de 36 

proxectos vinculados ao obxectivo de diversificacion (obxectivo 2), mentres que 13 
están relacionados coa mellora do valor engadido do sector pesqueiro (obxectivo 
1). Neste período executáronse un total de 5 proxectos no obxectivo de 
preservación medioambiental (obxectivo 3) e 2 proxectos en cada un dos 
obxectivos relativos a recuperación patrimonial (obxectivo 4) e gobernanza 

(obxectivo 5). No obxectivo de cooperación (obxectivo 6) non se ten executado 

Código Indicador  2016 2017 2018 2019 
Resultados 
acumulados 

IF01 Número de empresas creadas  0 2 4 6 12 

IF02 
Número de empregos creados 
(UTAS) 

Total 0 4,5 4,3 23,75 32,55 

Mulleres 0 4,5 3 18,75 26,25 

Homes 0 0 1,3 5 6,3 

IF03 
Número de empregos mantidos 
(UTAS) 

Total 6 9 7 17 39 

Mulleres 2 4 4 6 16 

Homes 4 5 3 11 23 

IF04 
Número de proxectos de 
diversificación 

 3 7 4 9 23 

IF05 
Número de mulleres en 
formación 

 211 456 268 0 935 
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ningún proxecto. Pódese observar que en función dos resultados esperados para o 
conxunto do período 2016-2020, están máis lonxe do obxectivo o gasto público 
total en proxectos produtivos, faltan 1.876.879,88¤ para conseguilo, que nos non 
produtivos, a 628.598,26¤ do mesmo. O investimento total dos proxectos 

financiados está moi por riba da metade do esperado para o conxunto do período.  

Creáronse máis empresas  e empregos dos previstas para o período 2016-2020. 
Porén, o emprego mantido está por baixo da metade prevista, 39 dos 80 postos 
previstos. Na actualidade tense cuberto o obxectivo de proxectos non produtivos 
financiados, 30, estando por baixo os produtivos. Porén, o seu número está máis 
preto do obxectivo que o importe do gasto público, o que responde á menor 

envergadura económica dos proxectos aprobados sobre o previsto.  

No obxectivo de diversificación (obxectivo 2) tense superado o número de 
proxectos aprobados para o período, 36 sobre 25, estando relativamente cerca no 
caso do obxectivo de valor engadido (obxectivo 1), 13 de 17 previstos. No obxectivo 
medioambiental (obxectivo 3) van executados 5 dos 8 previstos, mentres que nos 
de preservación do patrimonio (obxectivo 4) e gobernanza (obxectivo 5) van 

executados 2 en cada obxectivo, estando previstos 8 e 4, respectivamente. 

Dos 3 proxectos previstos para executar no obxectivo de cooperación (obxectivo 6) 
non se ten executado ningún. Por último, os proxectos aprobados impulsados por 

mulleres se situaron nun nivel moito máis alto do previsto para o conxunto do 

período, 22 sobre 8 previstos. 

 
Táboa 70. Indicadores sobre a aplicación da EDLP. Período 2016-2019. 

Código 
Descrición indicador Resultados 

acumulados 
2016-2019 

Resultados 
esperados   
2016-2020  

1.1 Gasto público total en proxectos produtivos 1.117.964,28 2.994.844,16 

1.2 Gasto público total en proxectos non produtivos 984.010,12 1.612.608,38 

2 Investimento total nos proxectos financiados 4.868.438,33 7.900.000,00 

3.1 
Número de empregos creados nos proxectos financiados 
(UTAS) 

32,55 20 

3.2 
Número de empregos mantidos nos proxectos financiados 
(UTAS) 

39 80 

4 Número de empresas creadas nos proxectos financiados 12 10 

5 Número total de proxectos financiados 58 65 

5.1 
Número total de actividades/operacións subvencionadas 
de carácter produtivo 

28 35 

5.2 
Número total de actividades/operacións subvencionadas 
de carácter non produtivo 

30 30 

5.3 Número total de proxectos financiados no obxectivo 1 13 17 

5.4 Número total de proxectos financiados no obxectivo 2 36 25 

5.5 Número total de proxectos financiados no obxectivo 3 5 8 

5.6 Número total de proxectos financiados no obxectivo 4 2 8 

5.7 Número total de proxectos financiados no obxectivo 5 2 4 

5.8 Número total de proxectos financiados no obxectivo 6 0 3 

5.9 Número total de proxectos impulsados por mulleres 22 8 
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Entre 2016 e 2018 o GALP Golfo Ártabro Norte ten participado en 6 proxectos de 
cooperación diferentes, situándose preto do obxectivo previsto para  o período 
2016-2020, 8 proxectos. No referente ao importe gastado non se contaba co dato 
exacto no momento de realización do informe, polo que non se pode saber cantos 

dos 130.000 euros previstos van executados. 

Táboa 71. Indicadores sobre proxectos de cooperación. Período 2016-2018. 

Descrición indicador Resultados 
acumulados 
2016-2018 

Resultados 
esperados   
2016-2020  

Número total de proxectos de cooperación nos que participa 6 8 

Importe gastado en proxectos de cooperación ND 130.000 

 

Entre 2016 e 2019 van gastados algo menos da metade prevista en gastos de 
explotación, 749.918,68¤ sobre 1.535.817,52¤ previstos. Hai que indicar que durante o 
ano 2016 a incorporación de persoal foi paulatina e non se completou ata 2017, 

ademais de que para 2019 se recollen os datos aprobados ata novembro dese ano.  

Se no que respecta ao importe dos gastos de animación vai gastado máis da 
metade prevista, 179.901,11¤ dos 307.163,51¤ previstos, no referente aos gastos de 

funcionamento vai aprobado menos da metade, 570.017,57¤ sobre 1.228.654,01¤. 

Por outra banda van executadas a metade das actividades de animación previstas, 
actividades que beneficiaron a 1.906 persoa, moi por riba do obxectivo previsto para 
o conxunto do período 2016-2020, 1.000 persoas.  

 

Táboa 72. Indicadores sobre os costes de funcionamento e animación. Período 2016-2019. 

Descrición indicador 
Resultados 
acumulados    
2016-2019 

Resultados 
esperados         
2016-2020  

Importe total dos gastos de explotación 749.918,68 1.535.817,52 

Importe do gasto de animación do programa 179.901,11 307.163,51 

Importe do gasto de funcionamento do programa 570.017,57 1.228.654,01 

Número de actividades/operacións de animación realizadas 15 30 

Número de accións formativas/xornadas nas que participa o 
GALP 

ND 25 

Número de persoas beneficiadas das actividades de animación 1.906 1.000 
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9. CONCLUSIÓNS 

Hai unha presenza bastante equilibrada das entidades segundo sector nos órganos 
sociais do GALP Golfo Ártabro Norte. Están representadas todas as confrarías da 
zona, todos os concellos, e, tamén unha boa representación plural das entidades 
sociais da zona. A participación nos órganos sociais é distinta se falamos da Xunta 
Directiva, onde acode ao redor do 70% dos integrantes, ou da Asemblea, algo 

menos da metade. 

Ademais da mellorable participación nas Asembleas tamén se deberá mellorar a 
representación feminina nos órganos sociais, sobre todo dentro da Xunta Directiva 
que tras a renovación de cargos emprendida a finais de 2018 minorou notablemente 

a presenza de mulleres.  

As xestións relacionadas co programa de axudas, as accións de animación así como 

as actividades relacionadas coa organización do propio GALP son os principais temas 
tratados nas xuntanzas dos órganos sociais. Do normal funcionamento dos órganos 
sociais tamén da conta o boa xestión realizada no caso de conflitos de interese 
dentro da Xunta Directiva, activándose o procedemento en todos os casos que foi 

necesario. Así a todo, apreciase unha necesidade de ampliar a base social do GALP e 
mellorar os mecanismos de participación para lograr unha maior implicación do 

sector pesqueiro e o tecido económico da zona. 

As tres persoas que compoñen o equipo técnico do GALP recibiron apoio 
complementario de asistencias técnicas para a realización de actividades de xestoría, 
posta en marcha do programa ou con procesos de selección do persoal. Por cada 

euro gastado na xestión do programa se ten xerado 3,1¤ de financiamento público e 

6,5¤ en proxectos. 

En relación á execución financeira, o grao de execución global foi do 49,7% no 
período comprendido entre 2016 e 2019, unha porcentaxe que se pode ver 

incrementada se temos en conta os resultados da segunda convocatoria do 

programa de axudas de 2019. Dos 6.143.270,06¤ de gasto público previstos na 
EDLP para o período 2016-2020, lévanse executados un total de 3.053.064,98¤. O 
grao de execución no programa de axudas, 50,0%, é moi similar ao dos gastos de 

xestión, 48,8%. En ambos apartados o gasto foi de 2.303.146,30¤ e 749.918,68¤, 

respectivamente.  

Hai claramente un desequilibrio na execución de proxectos produtivos e non 

produtivos, 44,0% e 61,0%. Aínda que o importe é algo maior para os primeiros o 
gasto previsto na EDLP era notablemente maior que para os proxectos non 
produtivos. Tamén se observa que nos proxectos destinados ao obxectivo de 

diversificación económica do sector pesqueiro (obxectivo 2 da EDLP) o grao de 
execución é moi alto, 89,8%, sendo claramente mellorable o nivel de financiamento 

dos proxectos destinados a aumentar o valor engadido do sector (obxectivo 1), só 
hai un 27,7% de execución, e nos relacionados coa cuestión medioambiental 
(obxectivo 3), 10,3%. O nivel de execución é moi alto nos proxectos vinculados ao 
patrimonio cultural (obxectivo 4), 96,2%, se ben os importes son modestos. Non se 
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chegou a executar proxectos de cooperación (obxectivo 6), mentres que o nivel de 

execución nos de gobernanza (obxectivo 5) foi do 51,1%. 

Máis da metade dos proxectos presentados ao programa de axudas foron 
aprobados, en concreto 58 proxectos. Destaca notablemente o número de 
proxectos aprobados asociados á diversificación, 36 proxectos, seguido a unha 
notable distancia polos relacionados co valor engadido, 13 proxectos. A 
presentación de proxectos vinculados a mellora do valor engadido, ao 
medioambiente, patrimonio cultural, gobernanza e cooperación debe de ser 
mellorado nas próximas convocatorias de axudas dado que hai un número baixo de 

proxectos.  

O programa de axudas foi capaz de xerar unha cantidade global de 4.868.438,33¤ 

no desenvolvemento dos proxectos, dos cales financiou case a metade, 
2.376.604,62¤. Do importe financiado lévase executado un total de 2.303.146,30¤, 
unha cifra, a de execución, que se concentra sobre todo en proxectos de 

diversificación, 1.323.635,53¤. 

O financiamento a través do programa de axudas orientase claramente a entidades 
de carácter privado, sobre todo sociedades limitadas e persoas físicas, destacando 

no ámbito público as entidades locais. O importe concedido a entidades do sector 
pesqueiro é moi baixo, polo que é un aspecto claramente a mellorar. Porén, hai un 

certo equilibrio no financiamento de proxectos promovidos entre homes e mulleres, 
e unha incidencia baixa nos proxectos promovidos por xente nova. A nivel territorial, 

recibiron financiamento entidades de 9 dos 10 concellos que configuran o GALP, a 
única excepción foi Neda onde non houbo ningún proxecto presentado, sendo nos 

concellos de Mugardos e Pontedeume onde se concentra maior financiamento.  

Os beneficiarios de axudas neste período valoran positivamente o apoio prestados 

polo GALP á hora de tramitar os proxectos, e a contribución destes á mellora do 
tecido produtivo e económico da zona marítima, ou o fomento do emprego e da 
diversificación económica do sector pesqueiro. Por contra, as dificultades no 
procedemento e na xustificación dos proxectos, as dificultades do sector pesqueiro 
para presentar proxectos ou a necesidade de maior número de actividades de 

animación e divulgación do programa son algúns dos factores críticos máis 

comentados. 

Os axentes do sector pesqueiro sinalan o descenso de volume dos recursos e a 
perda de traballadores nas confrarías como elementos que dificultan o seu normal 
funcionamento. É necesario ter unha maior labor de divulgación sobre o 
funcionamento do Fondo entre o sector dado o cambio xeracional que se produciu 

nos órganos sociais das confrarías. A mellora da trazabilidade e comercialización dos 
recursos, así como o valor diferencial dos recursos do territorio son liñas que se 

deberían de materializar a través dos proxectos. 
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O impacto do programa de axudas no territorio foi importante, dado a súa 
contribución na creación de 32,55 postos de traballo a tempo completo, á 
consolidación de 39 postos e a creación de 12 empresas. Ademais, serviu para crear 
23 novas iniciativas de diversificación do sector e formar a 935 mulleres da zona 

marítima. 

O GALP conta cunha presenza ben estruturada nas redes sociais, participando nas 
plataformas que contan cunha maior e mellor proxección na súa contorna. Tamén 
ten desenvolto actividades de comunicación máis convencional como xornadas, 
anuncios e presenza nos medios, tendo como obxectivo principal a publicidade dos 
programa de axudas e a convocatoria para eventos organizados polo propio GALP. 

A mellora das actividades comunicativas, e unha mellor e maior atención a públicos 
específicos, pode contribuír a asentar a presenza e o impacto do GALP no conxunto 

da zona marítima.  

No período analizado téñense executado un total de 15 actividades de animación nas 
que teñen participado un total de 1.906 persoas. Obsérvase unha boa segmentación 
das actividades en función do tipo de público, recollendo actividades destinadas á 

xeracións máis novas, ao sector pesqueiro e ao conxunto do tecido económico. Os 
seus obxectivos alíñanse co previsto na EDLP e contribúen tanto á posta e valor dos 

recursos e cultura mariñeira como ao fomento da diversificación e comunicación do 

sector con outros sectores económicos. 
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10. ANEXOS 

10.1. Participación reunión beneficiarias 
 

 
Reunión: mesa do sector pesqueiro 

 

 
Data e lugar: 15/10/2019 Casa do Pescador. Miño 

   

 
Participantes: Entidade: 

 ASG ND 

1 Delia Lamas Leira Delia Lamas Leira 

2 Enrique M. Ocampo Beceiro Buceo Ferrol 

3 Esther Cobas Pena Cipse, S.L. 

4 Francisco J. Fernández Fernández Francisco J. Fernández Fernández 

5 Francisco Jesús Carpente Cabana Labora&Touran, S.L.U. 

6 Gustavo Chacartegui Pérez Castrillón Confraría de Ferrol 

7 Ignacio Palmero Club Náutico Ría de Ares 

8 Isabel Eiríz Naveira GALP 

9 José M. Pantín Morado La Terraza 

10 José Manuel Fernandez Lage GALP 

11 José Ramón García Bello José Ramón García Bello 

12 Juan Jose Portela Federación Galega de Vela 

13 Mª Inmaculada Sánchez Leira Río Coves, S.L. 

14 María Antonia Fernánde Abeledo GALP 

15 María Paloma Fornos Hermanos Amor Ageitos SL 

16 María Pilar Leira María Pilar Leira Amado 

17 María Rodríguez Meizoso XPACK GALICIA, SL 

18 María Teresa Beade Cal Casa Beade SL 

19 Pablo Gabriel Chechile Antelo Cipse, S.L. 

20 Pedro Cortizas Díaz Valuaria Capital SL 

21 Salvador Piñeiro Montero Salvador Piñeiro Montero 

22 Vanesa Carpente Fachal Eume Asesoría 

23 Victoria Deibe Arribe Centro de Día Xuntanza 
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10.2. Follas de sinatura da reunión de beneficiarias 
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10.3. Participación das mesas sectoriais 
 

 
Reunión: mesa do sector público 

 
Data e lugar: 22/10/2019 Casa do Pescador. Miño 

 
Participantes: Entidade 

1 Yolanda Vázquez Bosto Concello de Pontedeume 

2 Ángeles Pantín Morado Concello de Miño 

3 José Manuel Pantín Morado Concello de Miño 

4 Pamela Anido Sueiro Concello de Paderne 

5 Isabel Margaretho Fernández Concello de Miño 

6 Angel Montenegro Montenegro Concello de Ares 

7 Román Romero Franco Concello de Narón 

8 Alejandro Fernández Cortés Concello de Narón 

9 Eduardo Rodríguez Rey Concello de Neda 

10 Iago Varela Martínez Concello de Cabanas 

11 Ana María Alonso Yáñez Concello de Ferrol 

12 César Longo Queijo Concello de Paderne 

13 Ángela Piñeiro Carrera Concello de Pontedeume 

14 José Manuel Fernández Lage Confraría de Miño 

15 María Antonia Fernández Abeledo GALP Golfo Ártabro Norte 

 

 
Reunión: mesa do sector pesqueiro 

Data e lugar: 22/10/2019 Casa do Pescador. Miño 

 
Participantes: Entidade: 

1 Jorge López Peña Confraría de Barallobre 

2 Yolanda Vázquez Concello de Pontedeume 

3 Santiago Sendón López Confraría de Ferrol 

4 José Manuel Fernández Lage Confraría de Miño 

5 María Antonia Fernández Abeledo GALP Golfo Ártabro Norte 

6 Jorge López Peña Confraría de Barallobre 

 

 
Reunión: mesa do sector social 

 
Data e lugar: 22/10/2019 Casa do Pescador. Miño 

 
Participantes: Entidade: 

1 Luís González Rey AJE Ferrolterra 

2 Laura Pérez Prados AJE Ferrolterra 

3 Roberto Hermida Piñon COfer 

4 Pablo Focia Sotelo Asociación de empresarios de Miño 

5 Francisco Javier Castro García Asociación VV Irmandiños O Val 

6 José Francisco Castro Vilariño ASC Vedoreira 

7 Jorege Carro Fernández  Club Cabanas KDM 

8 José Soto Martínez A. .Turismo 

9 María José Faraldo Martínez Asociación de Turismo 

10 Yolanda Vázquez Concello de Pontedeume 

11 Teresa María Oujo Reino Club Deportivo Náutico de Miño 
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10.4. Follas de sinatura das mesas sectoriais 
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10.5. Listados de participación do Foro. 
 

 
Reunión: Foro anual 

 
Data e lugar: 13/12/2019 Casa do Pescador. Miño 

 
Participantes Entidade 

1 María Rodríguez Meizoso XPack Galicia 

2 Andrés Prieto López XPack Galicia 

3 Ana Vilariño Rey Confraría Miño 

4 Miguel Estévez Campos Confraría Miño 

5 Paloma Fornos Recuero Hnos. Amor Ageitos S.L 

6 Francisco Javier Fernández Fernández Confraría Barallobre 

7 Pablo López Franco Marmar Outdoor 

8 Juan Carlos López Sanjuan Confraría Barallobre 

9 Juan Carlos Rey Rañales Confraría Ares 

10 Isabel Eiriz Naveira GALP Golfo Ártabro Norte 

11 Farruca Maristany Manso Concello de Ferrol 
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10.6. Folla de sinatura da Foro 
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