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ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA 

TÉCNICA DE APOIO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DE ANIMACIÓN 

“GOBERMAR. IMPULSO DA GOBERNANZA DO SECTOR PESQUEIRO NA MARIÑA-

ORTEGAL”  

Xustificación: 

O GALP A Mariña-Ortegal levou a cabo un traballo de avaliación intermedia do grao de execución 

da súa Estratexia de Desenvolvemento Local participativo (EDLP), na que se detectou que o 

número de iniciativas promovidas polo sector pesqueiro non é tan elevado como cabería desexar. 

Por este motivo decídese levar a cabo esta actividade de animación/sensibilización para conseguir  

dinamizar a dito sector e que se anime a impulsar iniciativas no programa de axudas do GALP, 

tanto a nivel individual como de forma conxunta entre varias entidades.  

Pensamos que é necesario reforzar a cooperación e o traballo conxunto entre entidades do sector 

pesqueiro en toda a cadea vertical da pesca (extracción, transformación, comercialización e 

servizos), para incrementar o valor dos produtos pesqueiros locais, reforzar a posición do sector 

pesqueiro, mellorar as súas condicións de traballo e habilitar espazos e procesos de participación 

no desenvolvemento do plan de acción.  

Obxecto do contrato: 

O GALP A Mariña-Ortegal acordou levar a cabo esta iniciativa para reforzar a gobernanza das 

entidades do ámbito pesqueiro, a través da participación e o traballo colaborativo, para mellorar a 

situación social e económica do sector, así como potenciar un papel máis activo e dinámico do 

sector pesqueiro promovendo a conservación e preservación dos recursos do mar. 

Os  obxectivos son os seguintes: 

• Dinamizar ao sector pesqueiro da Mariña e Ortegal para que impulsen e animen á 

presentación de proxectos, no programa de axudas do GALP. 

• Reforzar a cooperación e o traballo conxunto entre entidades do sector pesqueiro, en toda 

a cadea vertical da pesca: extracción, transformación, comercialización e servizos. 

• Elaborar unha folla de ruta que inclúa un catálogo de proxectos específicos e realistas para 

o sector, que serva como base para fomentar a presentación de solicitudes de axuda ao 

GALP, en liña co plan de acción da Estratexia. 

Este proxecto desenvolveranse ao longo do ano 2019 dende maio ata decembro.  
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Contido das propostas: 

Deberase presentarse unha proposta técnica suficientemente detallada co cronograma previsto, 

tendo en conta que a actividade se vai levar a cabo durante o ano 2019. 

Deberase presentar unha oferta económica suficientemente detallada e co IVE desglosado. 

Requisitos:  

A Asistencia Técnica deberá cumprir os seguintes requisitos:  

- Acreditará a súa capacidade para contratar cumprimentando o Anexo III que acompaña o 

anuncio. 

- Planificación e coordinación das actividades, sempre baixo a supervisión do equipo técnico 

do GALP e comunicando ao GALP o calendario de actividades que se van levar a cabo 

cunha antelación de 10 días. 

- Preparación dunha fase de diagnose da situación do sector a través da confección dun 

informe básico do sector sobre a súa dimensión social, económica e produtiva e 

elaboración de materiais de traballo de campo (guión de entrevistas, cuestionarios 

online...). 

- Realización do traballo de campo a través de entrevistas ao sector: confrarías (8) e o 

tecido empresarial (Cedeira, Viveiro e Burela) e realización de cuestionario online ás 

empresas transformadoras e comercializadoras do sector (arredor de 390), co fin de 

analizar debilidades, fortalezas e potencialidades do sector. 

- Traballo de gabinete para elaborar un documento de síntese dos traballos de campo e dun 

catálogo de proxectos referenciais e a presentación do mesmo ante o sector. 

- Levar a cabo unha xornada intensiva de 2 ou 3 talleres de traballo “workseashop” (talleres 

de xeración de proxectos do mar) para as empresas e confrarías, co obxectivo de 

dinamizar e incrementar a xeración de proxectos no programa de axudas do GALP. 

Preparación e convocatoria dos talleres e desenvolvemento dos mesmos con grupos 

operativos con confrarías e empresas. Os talleres rematarían cunha degustación de 

produtos do mar para os participantes. 

- Organización e celebración dun Foro de mellora da gobernanza do sector pesqueiro no 

territorio, como espazo de presentación pública e difusión dos resultados obtidos no 

proxecto, e cun ágape ao remate do mesmo. Este espazo tamén podería aproveitarse 

para construír unha estrutura formal de traballo que reforce o traballo conxunto de 

entidades na presentación de proxectos. 
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Prazo de execución: 

O prazo de execución rematará o día 23 de decembro de 2019, data na que deberán estar as 

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

Mariña-Ortegal.  

Prezo: 

O orzamento máximo de licitación é de 15.000,00 € (IVE excluído), non aceptándose ningunha 

proposta por enriba deste importe. 

Prazo e forma de presentación: 

O prazo de presentación rematará en 15 días naturais a partir do día seguinte da publicación 

destas especificacións técnicas (9 de maio ás 14:00 horas). 

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

enderezo galp.mar.marinaortegal@xunta.gal, senón deberanse presentar os documentos 

orixinais na oficina do GALP A Mariña-Ortegal:  

 

GALP A Mariña-Ortegal 

Rúa Misericordia, 35 Baixo 

27850 Viveiro (Lugo) 

Valoración das ofertas: 

O obxecto do contrato adxudicarase á oferta mais vantaxosa economicamente. 

 

En Viveiro, a 24 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

Asdo.: D. Javier Martínez Otero 

Presidente do GALP A Mariña-Ortegal 
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