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PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A 

DIVULGACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS NATURAIS E PATRIMONIO CULTURAL DO 

TERRITORIO DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL E DA LABOR DESENVOLVIDA POLO GRUPO NO SEU 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN, ASÍ COMO POSTA EN VALOR DOS PRODUTOS PESQUEIROS LOCAIS, 

ENTRE OS PARTICIPANTES NA “III TRAVESÍA NAVEGA EL CAMINO”, DURANTE AS ESCALAS 

NOS PORTOS DE VIVEIRO E CEDEIRA 

1. Xustificación  

O GALP A Mariña–Ortegal ten como obxecto colaborar na gobernanza da zona, participando activamente 

na construción da capacidade organizativa da zona pesqueira, servindo de núcleo de converxencia e 

representación das persoas particulares, entidades e axentes socioeconómicos con interese no 

desenvolvemento integral e equilibrado da zona, para alcanzar entre outros os seguintes obxectivos:  

- Promover o desenvolvemento sostible poñendo en valor o patrimonio ambiental así como o patrimonio 

cultural do territorio. 

- Apoiar actuacións dirixidas a engadir valor aos produtos da pesca. 

Por este motivo, e coa intención de cumprir tamén cos obxectivos establecidos na EDLP do Grupo, 

pretendese levar a cabo esta actividade, xa que encaixa perfectamente nos mesmos: 

- Aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, a través de accións de divulgación e promoción 

dos produtos pesqueiros e marisqueiros locais, que reforcen a súa calidade diferencial. 

- Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local cara 

novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul, a través de accións 

informativas e comunicativas para a divulgación dunha maneira coordinada e vertebradora do territorio, 

así como de accións promocionais  para fomentar o coñecemento dos barrios mariñeiros e posta en valor 

do turismo náutico deportivo.  

- Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, a través de 

accións de divulgación e animación para un mellor coñecemento do medio natural e patrimonial. 

- Fomento do patrimonio cultural das zonas pesqueiras, a través de actividades de divulgación e 

animación que poñan en valor as tradicións mariñeiras, cultura e artes da zona costeira e relacionados 

co mar, así como os outros recursos culturais da zona.   

Tendo en conta todo o exposto, considerase que esta actividade é importante para o territorio, xa que se 

aproveita o evento para promocionar o territorio e darlle visibilidade ao GALP, non solo entre a 

poboación do seu ámbito territorial, senón nun senso mais amplo, entre a poboación de fora do mesmo. 

2. Obxecto da proposta presentada  

O obxecto da proposta presentada consiste en aproveitar este evento para subministrar información e 

fomentar a Estratexia do Grupo, co fin de chegar a un maior número de posibles beneficiarios potenciais 
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das axudas (provedores locais, empresas e asociacións sen ánimo de lucro), ofrecendo a axuda do 

equipo técnico do GALP para orientalos e dirixilos na solicitude de axudas. Tamén se trata de 

promocionar o territorio como destino turístico náutico, poñer en valor os recursos naturais e o 

patrimonio cultural do ámbito territorial do GALP, así como a posta en valor dos produtos pesqueiros 

locais, tal e como se recolle na EDLP do Grupo.  

3. Contido da proposta 

As propostas deberán conter unha breve memoria técnica na que o licitante exporá os contidos e 

medios humanos e materiais para levar a cabo as actividades previstas. Deberá incluír ademais un 

cronograma das visitas e actividades (tendo en conta que as actividades se levarán a cabo durante tres 

días no mes de xullo de 2018): 

- Viveiro 

 Organización de visita cultural guiada aos barrios tipicamente mariñeiros aos participantes na 

Travesía con contidos eminentemente marítimo-pesqueiros como:  

Barrio da Pescadería e Casco Histórico 

Museo do Mar de San Cibrao  

 Preparación (en Viveiro) de show-cooking e degustación de produtos pesqueiros locais e 

derivados típicos da zona costeira de A Mariña de Lugo.  

- Cedeira  

 Organización de visita cultural guiada: 

Barrios de crónicas e Museo Mares de Cedeira.   

Igrexa e entorno de San Andrés de Teixido.  

 Preparación (en Cedeira) de show-cooking e degustación de produtos pesqueiros locais e 

derivados típicos da zona costeira do Ortegal.  

 

Ademais deberá incluír nos seus servizos: 

 Medios para o desprazamento dos participantes por carretera, durante a súa estancia no 

territorio e calquera outro gasto que proceda. 

 Publicación da etapa na prensa náutica especializada coa finalidade de dar a coñecer a zona 

costeira da Mariña-Ortegal como destino Turístico Náutico. 

 Promoción e divulgación do GALP A Mariña-Ortegal, das súas funcións e dos aspectos mais 

relevantes da súa Estratexia. 

 Elaboración dunha memoria final de execución e resultados, na que se detalle polo miúdo cada 

unha das actividades e o desenvolvemento das mesmas, que tamén inclúa listado de 
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participantes cos seus datos e sinaturas, fotografías... O equipo técnico do GALP marcará as 

directrices para a elaboración deste documento. 

 

Así mesmo, deberá presentar unha memoria económica, na que se detallen os importes co IVE 

desglosado. 

4. Requisitos 

- Os distintos licitantes acreditarán a súa solvencia técnica de xeito que quede latente a súa capacidade 

para desenvolver o contrato. 

- Acreditarán a súa capacidade para contratar mediante unha declaración responsable e 

cumprimentando o anexo II que acompaña a estas bases.  

- Acreditarán así mesmo que non existe ningún tipo de vinculación coa entidade contratante.  

5. Prazo e forma de presentación 

- As propostas presentaranse no rexistro do GALP A Mariña-Ortegal, sito na Rúa Misericordia nº 35 

Baixo, 27850 Viveiro, ou por correo ordinario, adiantando neste caso a proposta por correo electrónico 

ao enderezo gac1@accioncosteira.es 

- O prazo de presentación rematará no prazo de quince días naturais contados a partir do día seguinte 

da publicación destas prescricións técnicas. 

6. Prezo do contrato  

O prezo máximo do contrato será de 13.000,00 € (IVE incluído) e farase efectivo unha vez rematadas as 

actividades e entregado o informe final de execución e resultados. 

7. Valoración das ofertas 

- 50 puntos á calidade técnica da proposta presentada 

- 40 puntos á oferta económica  

- 10 puntos si a empresa é do ámbito territorial do GALP 

En Viveiro, a 14 de maio de 2018 

 

 

D. José Basilio Otero Rodríguez 

Presidente do GALP A Mariña-Ortegal 
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