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Prólogo
Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos

Tradicionalmente, as medidas de actuación propostas por todos
os fondos comunitarios dirixidas ao sector pesqueiro tiñan unha
orientación claramente encamiñada aos actores e aos medios que
estes empregaban para desenvolver a súa actividade profesional
extractiva, así como á dotación de infraestruturas portuarias ou á
concesión de axudas para a posta en funcionamento de novas
industrias. Ademais, buscaban a modernización dos centros de
traballo existentes, melloras no eido da comercialización e as
restantes medidas que se establecían nas convocatorias de axudas publicadas pola
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
Coa aprobación do Regulamento (CE) Nº 1198/2006 do Consello, de 27 de xullo de
2006, relativo ao Fondo Europeo de Pesca, e a normativa de aplicación e
desenvolvemento do mesmo introduciuse un eixe de actuación totalmente novidoso
para o sector pesqueiro. Esta

iniciativa supón un cambio á hora de entender a

aplicación das axudas e dos instrumentos financeiros no sector da pesca, e máis
concretamente, no desenvolvemento das zonas pesqueiras, que implicará a
participación de entidades ou grupos locais que representen a interlocutores públicos e
privados procedentes de distintos sectores socieconómicos locais.
O novo eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca supón, en definitiva, unha oportunidade
para que as poboacións pesqueiras poidan desenvolver o seu entramado
socioeconómico contando coa participación activa das organizacións representativas
dos profesionais do sector pesqueiro, partindo dunha visión zonal e da análise das
necesidades concretas de cada área. Esto posibilitará o desenvolvemento local, o
fornecemento da capacidade organizativa do sector pesqueiro, un estímulo á
innovación e unha diversificación para os profesionais do mar, buscando unha
continuidade e estabilidade deste progreso mais alá da propia existencia dos fondos
de financiación.

www.accioncosteira.es

Páxina | 3 |

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, consciente da importancia que este novo
enfoque do Fondo Europeo de Pesca supón para os distintos axentes aos que vai
dirixido este eixe 4, considera que é necesario facilitar os mecanismos que permitan a
maior eficacia na posta en marcha desta medida. Por esta razón, decidiu publicar a
presente Guía da Candidatura dos Grupos de Acción Costeira como ferramenta básica
de consulta na que se recolle toda a documentación e información necesaria para a
correcta presentación das candidaturas e o cumprimento dos requisitos necesarios
para levar a cabo as actuacións para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca
do litoral de Galicia.
Ademais de contar con esta Guía, todos os axentes poderán dispor do apoio da
Axencia Galega de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca, contemplada
na futura Lei de Pesca de Galicia, como entidade encargada do asesoramento,
impulso, apoio e fiscalización para todos os Grupos de Acción Costeira que se creen
de cara á aplicación do Fondo Europeo de Pesca.
Esperando e confiando no traballo que temos por diante tanto a Administración como a
sociedade das poboacións costeiras, esta Guía é a ferramenta que nos deberá
conducir nos primeiros pasos a dar na execución dun proxecto tan ambicioso como é o
da creación dos Grupos de Acción Costeira e na aprobación dun Plan Estratéxico de
desenvolvemento de cada unha das zonas onde van a traballar estes grupos.

Carmen Gallego Calvar
Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos
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1

1 INTRODUCIÓN
1.1 Obxecto desta guía
Desenvolvemento sostible das zonas costeiras

A presente guía é un documento práctico que pretende facilitar a información
necesaria ás asociacións ou entidades con interese en constituírse como Grupos de
Acción Costeira (en diante GAC).
Concretamente trata de explicar, por unha banda, os diferentes pasos para levar a
cabo pola asociación para ser seleccionada como GAC, e por outra banda dar a
coñecer como elaborar un Plan estratéxico zonal.
De maneira máis concreta os obxectivos desta son os seguintes:
o Permitir ás asociacións
orientarse con respecto aos
obxectivos do Fondo Europeo de
Pesca (en diante FEP).

o Orientar as asociacións na
secuencia de fases e actividades
no proceso de selección dos
GAC.

o Definir quen son considerados
potenciais GAC e requisitos
esixidos.

o Dar transparencia aos
procedementos que se seguirán
na avaliación das candidaturas.

o Ofrecer indicacións prácticas ás
asociacións para preparar o Plan
estratéxico zonal (PEZ).

o Responder ás preguntas máis
frecuentes das asociacións
candidatas.

Co fin de elaborar unha correcta presentación da candidatura polas entidades
aspirantes para ser recoñecidas como GAC e para a presentación do seu Plan
estratéxico zonal (en diante PEZ), rogámoslles que lean atentamente as indicacións
contidas nesta guía.

www.accioncosteira.es
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Nesta Guía e nos seus anexos atoparán, xunto ao formulario oficial de solicitude, toda
a información e documentación complementaria necesaria para a correcta
presentación das candidaturas e cumprimento dos requisitos necesarios para levar a
cabo as actuacións que permitan acadar o desenvolvemento sostible das zonas
costeiras galegas.
Á súa vez, esta información atoparase publicada na páxina web oficial do programa,
www.accioncosteira.es, co obxectivo de dar resposta ás diferentes cuestións
formuladas sobre o proceso de selección dos GAC nas sete zonas definidas da franxa
litoral galega.

Os GAC
Os GAC son asociacións
constituídas para o
desenvolvemento sostible
das zonas costeiras que
desenvolven parte do FEP
para Galicia.

Esta Guía vai dirixida a todas as
asociacións dos sectores
pesqueiro, social, económico e
público que desexen participar
nesta innovadora iniciativa da
Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos para dinamizar e
potenciar as zonas costeiras co
apoio financeiro do FEP.

Esta guía

1.2 Marco de referencia dos GAC
Política pesqueira común, Programa operativo español, rexións
de converxencia
Un dos puntos principais nos que incide a política pesqueira común (PPC) é a política
estrutural, cuxo obxecto é o de paliar as repercusións sociais e económicas dos
cambios na configuración do sector pesqueiro. Esta política pesqueira aplícase ás
rexións costeiras co mesmo obxectivo.
O Programa operativo español (en diante POE) do FEP 2007-2013 é consciente do
desequilibrio considerable entre as rexións de converxencia (as menos desenvolvidas
en España: Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Castela – A Mancha,
Estremadura, Rexión de Murcia, Cidade Autónoma de Ceuta e Cidade Autónoma de
Melilla) e as de non converxencia.
Páxina | 8 |
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España: Mapa das rexións NUT2 seleccionables para fondos estruturais
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Competitividade
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A petición do Consello, a Comisión Europea adoptou un documento que se anuncia
como unha estratexia europea para a xestión integrada de zonas costeiras. Esta
estratexia trata de avanzar cara á consecución dos obxectivos do Tratado da Unión
Europea en materia de desenvolvemento sostible e de integración do medio natural en
todas as demais políticas comunitarias aplicadas nas zonas costeiras. Por outra
banda, esta estratexia de desenvolvemento integral signifícase como a contribución da
Unión Europea para o cumprimento de acordos internacionais como o Programa 21 ou
o Código de Conduta para a Pesca Responsable.
O Plan estratéxico nacional (PEN), establece como principal criterio a selección das
zonas costeiras nas que a actividade pesqueira se atope claramente en declive. En
segundo lugar, terán prioridade as zonas nas que a súa actividade principal sexa a
www.accioncosteira.es
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pesqueira. E para rematar, teranse en conta as zonas cunha menor densidade de
poboación. Outros factores que axudarán a definir e medir o nivel de intervención
nestas zonas en declive son o cociente de emprego pesqueiro con respecto do
emprego total, os problemas socioeconómicos e estruturais relacionados co sector, as
zonas que sexan costeiras fronte ás interiores, a taxa xeral de paro, as variacións
radicais de poboación e a vinculación histórica ao sector extractivo.
As prioridades estratéxicas que marcan o programa español para o desenvolvemento
integrado das zonas costeiras no próximo período (2007-2013) teñen como fin último a
consecución dun desenvolvemento sostible destas zonas. As devanditas prioridades,
por orde de importancia, son:
o Manter a prosperidade
económica e social das áreas e
revalorizar os produtos da pesca
e a acuicultura.
o Manter e desenvolver os postos
de traballo: diversificación
económica e reestruturación
social.

o Potenciar a calidade ambiental
costeira.
o Promover a cooperación
nacional e transnacional entre
zonas de pesca.

Principios de actuación do eixe 4 do FEP

Enfoque territorial e local

Os fondos concéntranse nas zonas
pesqueiras que máis o necesitan.
Pódense deseñar solucións adaptadas ás
diferentes necesidades.

Estratexias integradas

As accións refórzanse entre si e traballan
nas fortalezas e debilidades das zonas
pesqueiras

Participación e partenariado

A estratexia mobiliza o coñecemento,
enerxía e recursos de actores locais.

Innovación

Colaboración e cooperación

Páxina | 10 |

Mercados e produtos novos, así como
novas formas de traballar, tanto no sector
pesqueiro como noutros sectores.

As zonas e comunidades pesqueiras
aprenden unhas das outras e encontran
aliados para fortalecer a súa posición na
economia global

www.accioncosteira.es

Guía da candidatura aos GAC
Fondo Europeo de Pesca: Eixe 4

Preténdese nas zonas costeiras alcanzar todo ou seu potencial a través dun proceso
de desenvolvemento sostible, mediante a explotación óptima de todas as súas
fortalezas, xa que se constitúen como zonas con alto potencial económico, ecolóxico e
turístico, de forma que reúnen moitas máis potencialidades que outras zonas do
territorio.
A grande ameaza detectada no DAFO, á que deben facer fronte as zonas pesqueiras
españolas, está representada por un mercado internacional cuxa enorme
competitividade afecta localmente a estas zonas pesqueiras, debido á tendencia dos
prezos á baixa, así como á existencia dun tecido industrial incipiente e débil en
determinadas rexións.
Un dos obxectivos prioritarios do Eixe 4 é mellorar o traballo no sector pesqueiro,
incentivando a diversificación económica, reorientando os investimentos cara ao
sector turístico-pesqueiro, cultural, ambiental, etc.
O obxectivo será manter a poboación nestas rexións (fomentando a substitución
xeracional) e lograr con iso a sostibilidade económica a longo prazo. A diversificación
económica permitirá mellorar as taxas de crecemento económico e emprego destas
zonas e aumentará a capacidade de elección dos traballadores á hora de buscar
novas fontes de ingresos.
Esta estratexia baséase no fomento de actividades económicas alternativas, como as
actividades turístico-pesqueiras (nas que hai que actuar para facilitar a súa posta en
marcha e funcionamento por parte das organizacións pesqueiras) e a potenciación das
políticas coordinadas sobre turismo e medio natural, así como outras actividades que
permitan a diversificación do sector.
Para alcanzar niveis adecuados de desenvolvemento social tamén é necesaria a
mellora dos sistemas que promovan a igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes e a promoción da pluriactividade dos pescadores, mediante a creación de
empregos adicionais fóra do sector pesqueiro a tempo completo ou a tempo parcial e o
desenvolvemento de infraestruturas e servizos para un turismo sostible. Levaranse a
cabo actuacións para cumprir outros obxectivos como a interrelación da pesca
profesional, a deportiva e a recreativa ou o desenvolvemento de infraestruturas para
un turismo sostible relacionado co sector.
Como obxectivo singular proponse así mesmo desenvolver diversas colaboracións
científicas e a creación de liñas específicas de I+D+i orientadas á diversificación das
actividades económicas que partan das propias zonas en declive. Existe tamén a
necesidade de elaborar estudos sobre a capacidade de carga turística do litoral e dos
espazos naturais protexidos para garantir a conservación do patrimonio
natural, cultural e histórico destas zonas.
O sinalado anteriormente témolo que enmarcar tamén dentro da estratexia sinalada no
Libro verde da comisión de sete de xuño de 2006, que propugna unha futura política
marítima da Unión dende a perspectiva europea dos océanos e os mares, e que pon
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énfase no medio mariño para o uso sostible dos nosos recursos mariños, compatible
co desenvolvemento do turismo costeiro.
Para levar a cabo as estratexias sinaladas anteriormente, deben adaptarse á contorna
pesqueira as figuras centrais na xestión dos procesos de desenvolvemento local,
dando lugar a grupos locais ou grupos de acción costeira. O seu fundamento
principal é servir de instrumento de dinamización e xestión de todos os procesos de
desenvolvemento integral das zonas pesqueiras en declive. Á vez, proponse a
creación de liñas de asistencia técnica e a creación de liñas de apoio financeiro a
estes grupos.
Para rematar, é importante recoñecer a importancia de fomentar o traballo en rede, co
obxectivo de difundir a información e intercambiar boas prácticas na xestión destes
procesos. Especialmente, proponse a constitución de redes comunitarias e
transnacionais que reúnan os protagonistas do desenvolvemento rural sostible e das
zonas de pesca a fin de fomentar o intercambio de experiencias e boas prácticas.
A implantación desta medida en Galicia ten unha grande importancia en canto á súa
dimensión social dado que, se podemos falar que en Europa máis do 50% da
poboación vive a menos de 50 quilómetros da costa, en Galicia esa cifra elévase a
máis do 70% da nosa poboación.
O orzamento do Fondo Europeo de Pesca para o eixe 4 é de 40 millóns de euros para
o período 2007-2013. Este crédito distribuirase por sétimas partes nas diferentes leis
anuais de orzamentos para o citado período. Segundo a Orde da Consellería de Pesca
e Asuntos Marítimos pola que se convoca o concurso de selección de GAC, o 7% do
orzamento total será destinado á reserva de eficacia.

40 millóns de euros
Galicia é unha zona de
converxencia a efectos do
Fondo Europeo de Pesca
2007- 2013, e ten
asignados 40 millóns de
euros de axuda pública.

Preténdese un enfoque integrado
da xestión das zonas costeiras a
través dos Grupos de Acción
Costeira.
Fomentarase a diversificación de
actividades económicas, o turismo e
o medio natural cunha especial
atención a igualdade entre mulleres
e homes.

Enfoque e fomento

Páxina | 12 |
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2

2 GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA : GAC
2.1 Definición
Grupo de entidades supramunicipal do mundo pesqueiro

Un GAC é un grupo de entidades sen ánimo de lucro de carácter supramunicipal de
cooperación e compromiso. Está formado por distintos axentes tanto públicos como
privados da zona, con especial protagonismo dos pertencentes e relacionados co
mundo pesqueiro.
A grandes liñas, o seu labor será:
o Integrar todos os colectivos
posibles dos sectores pesqueiro,
social, económico e público,
o Elaborar un Plan estratéxico
zonal (PEZ)

o Dinamizar e desenvolver as
accións previstas para cada zona,
dende unha perspectiva zonal de
desenvolvemento
socioeconómico.

Os GAC teñen que liderar estas accións, fomentando a participación activa das
organizacións representativas dos diversos sectores. Participación que é a clave do
éxito destas accións, xa que garanten o acerto das decisións que se adopten, por
canto se coñecerán con detalle cales son as necesidades concretas en cada área.
Estas accións permitirán ademais do desenvolvemento local e o fortalecemento da
capacidade organizativa do sector pesqueiro, a estimulación da innovación e unha
diversificación para os profesionais do mar, buscando a continuidade e estabilidade
sostible, isto é, máis aló da existencia dos fondos.
Os GAC, como manifestación do fenómeno asociativo, son a canle idónea para
fomentar a máis ampla participación social e dar cumprimento aos principios da
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gobernanza europea, é dicir, o goberno en rede, baseado no principio de
subsidiariedade, nos termos expostos na Carta Europea de Autonomía Local. Isto é, o
cumprimento destes obxectivos de abaixo cara arriba (planeamento ascendente),
coa finalidade de que todos participen na consecución do desenvolvemento sostible
das zonas pesqueiras. Sempre que sexa posible, o grupo deberá basearse en
organizacións existentes con experiencia. Ademais o FEP pretende que a maioría das
operacións estean dirixidas polo sector privado.
Para fomentar os GAC establécense distintas medidas subvencionables, incluída a
contribución ao financiamento dos custos de explotación e funcionamento (gastos de
xestión) dos grupos e a creación de capacidades colectivas para preparar estratexias
de desenvolvemento local.
O valor engadido deste novo Eixe 4 reside na forma en que se poñen en práctica as
accións que promove, tanto en e por medio das comunidades pesqueiras coma en e
por medio dos Grupos de Acción Costeira, é dicir, está baseado nun enfoque local
integrado nunha estratexia territorial, polo tanto, adaptado ao contorno. Unha
estratexia terra-mar, na que os GAC serán os protagonistas desta estratexia de
desenvolvemento local ascendente.

Un GAC
Un GAC é unha
asociación sen ánimo de
lucro, onde poden
participar o sector social,
económico, público e
pesqueiro, sendo este
último o predominante.

Os GAC lideran o proceso e
xestionan parte do FEP para o
desenvolvemento sostible das
zonas costeiras.

Lideran

2.2 Finalidades e obxectivos do GAC
Proxectos para levar a cabo nas zonas da costa litoral de Galicia
Os GAC deberán perseguir, e así o reflectirán nos seus Estatutos, os seguintes
obxectivos e finalidades acordes co eixe 4 do FEP:
x

Seleccionar os proxectos que se levarán a cabo na súa zona.

x

Participar en iniciativas zonais, rexionais, nacionais e internacionais que
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contribúan a potenciar o desenvolvemento socioeconómico do sector pesqueiro
da zona.
x

Servir ás entidades asociadas de centro receptor, canalizador e distribuidor de
toda a información relativa ao campo de acción do desenvolvemento local e
rexional.

x

Realizar a prospección e coñecemento das dotacións, recursos e proxectos
existentes no territorio en cada momento.

x

Ser factor de sensibilización das administracións, entidades públicas e
privadas, así como das institucións comunitarias europeas co obxecto de poder
optimizar o aproveitamento dos recursos endóxenos da zona de cara ao seu
desenvolvemento harmónico, equilibrado, sostido e integral.

x

Posibilitar entre os asociados o intercambio de experiencias e metodoloxías de
traballo e intervención no ámbito do desenvolvemento zonal e rexional.

x

Promover a cooperación interrexional e transnacional con outras asociacións
ou organizacións que teñan os mesmos obxectivos.

x

Calquera outra que favoreza o desenvolvemento sostible do territorio.

Así mesmo ademais dos obxectivos xerais comentados anteriormente, os GAC
deberán cumprir cos seguintes obxectivos transversais:
x

Fomentar, impulsar, programar e colaborar en actuacións dirixidas á
diversificación de actividades mediante a promoción de emprego múltiple para
pescadores polo medio da creación de traballos adicionais fóra do sector
pesqueiro, como por exemplo actividades turísticas a bordo de embarcacións.

x

Fomentar, impulsar, programar e colaborar en actuacións dirixidas á busca de
valor engadido para os produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura. É
dicir, trátase de achegar algo máis aos produtos pesqueiros que aumente a súa
calidade para a comercialización posterior.

x

Impulsar o exercicio profesional dirixido a fomentar a igualdade de
oportunidades entre as mulleres e os homes, ademais de desenvolver e aplicar
con disciplina, tanto o saber científico relativo ás relacións de igualdade de
oportunidades humano-sociais, como os servizos destinados a satisfacer as
necesidades e aspiracións das mulleres, tendo en conta a promoción da
igualdade de oportunidades. Polo tanto haberá de adoptar medidas que
fomenten a integración feminina no sector, respectando e conciliando a súa
vida familiar e laboral.

x

Promover actividades de carácter informativo, de investigación, prevención e
sensibilización, tendo como principais colectivos destinatarios o sector
pesqueiro, e prioritariamente as mulleres, a mocidade e os colectivos

www.accioncosteira.es

Páxina | 15 |

desfavorecidos vinculados ao citado sector. É transcendental a formación
destes colectivos para unha futura mellora do sector.
x

Fomentar, impulsar, programar e colaborar en actuacións dirixidas á protección
do medio natural nas zonas pesqueiras co fin de manter o seu atractivo,
rexenerar e desenvolver as vilas costeiras de pescadores, así como participar
nas actuacións de restablecemento do potencial produtivo do sector pesqueiro,
marisqueiro e acuícola danado como consecuencia de desastres naturais ou
industriais.

O carácter transversal implica que estes principios ou obxectivos deberán de
contemplarse en todas e cada unha das actividades do GAC.
Exemplo: calquera acción programada no PEZ por parte dun GAC ten que dar
cumprimento a obxectivos como o de fomentar a igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres.
O GAC, en si mesmo, debe ser un exemplo de igualdade na súa representación e no
seu funcionamento, facilitando e impulsando a participación das mulleres na toma de
decisións e no seu acceso á información e aos recursos.
Ademais dos puntos anteriores, é recomendable:
x

Que os GAC xeren unha rede de vínculos e contactos con outras asociacións
ou grupos, co obxectivo de fomentar sinerxías no territorio de actuación.
Exemplo: os GAC serían quen de cooperar e coordinarse cos Grupos de
Desenvolvemento Rural (GDR), que son uns grupos nacidos ao amparo do
programa europeo LEADER, que perseguen un fins similares no ámbito rural.

x

Sería desexable que os GAC non só limiten o seu horizonte de actuación ao
fomento de actividades ao abeiro do Eixe 4 do FEP, senón que é moi
aconsellable que poidan optar a outras axudas como grupo, aproveitando a súa
estrutura organizativa e a rede xerada.

2.3 Ámbito de actuación territorial
Sete zonas ao longo do litoral de Galicia
Para levar a cabo os obxectivos mencionados nos apartados anteriores, faise
necesaria a selección de distintas áreas xeográficas. A Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos identificou sete zonas ao longo do litoral de Galicia, que serán as
beneficiarias das axudas con cargo ao Eixe 4 do FEP.
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En cada unha destas zonas, seleccionarase un único GAC, o que potencia que
participen neste o maior número de axentes posible.
As zonas beneficiarias son:
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En resumo, un GAC por zona, en total sete Grupos de Acción Costeira en todo o litoral
galego. Os concellos aos que afecta o ámbito territorial de cada zona son os
seguintes:

Concellos

ZONA 1: A Mariña - Ortegal

Ribadeo
Barreiros
Foz
Burela
Cervo
Xove
Viveiro
O Vicedo
Mañón
Ortigueira
Cariño
Cedeira
Valdoviño

Concellos

ZONA 2: Golfo Ártabro

Narón
Neda
Fene
Mugardos
Ares
Cabanas
Pontedeume
Miño
Paderne
Bergondo
Sada
Oleiros
Cambre
Culleredo
Arteixo
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Concellos

ZONA 3: Costa da Morte

A Laracha
Carballo
Malpica
Ponteceso
Cabana
Laxe
Camariñas
Muxía
Vimianzo

Concellos

ZONA 4: Seo de Fisterra, Ría Muros - Noia

Cee
Fisterra
Corcubión
Dumbría
Carnota
Muros
Outes
Noia
Porto do Son

www.accioncosteira.es
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Concellos

ZONA 5: Ría de Arousa

Ribeira
A Pobra do Caramiñal

Boiro
Rianxo
Catoira
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa
Cambados
Ribadumia
A Illa de Arousa
Meaño
O Grove

Concellos

ZONA 6: Ría de Pontevedra

Bueu
Marín
Poio
Sanxenxo
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Concellos

ZONA 7: Ría de Vigo - A Guarda

Cangas
Moaña
Vilaboa
Soutomaior
Redondela
Nigrán
Baiona
Oia
O Rosal
A Guarda

Zonas
Existen sete zonas no
litoral galego.

So haberá un GAC en cada zona: en
total sete GAC

Número de GAC

2.4 Composición dos GAC
Proxectos para levar a cabo nas zonas da costa litoral de Galicia
Os GAC, como asociación que son, fomentarán a máxima participación no seu seo
de cantas asociacións sectoriais existan no seu ámbito territorial, non permitindo en
ningún caso a participación de persoas físicas ou xurídicas individuais con ánimo de
lucro.
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Consecuencia do seu carácter como asociación, o GAC non pode excluír ningunha
asociación dos sectores comprendidos no parágrafo seguinte, segundo os principios
informadores da Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de
asociación, na súa redacción dada pola Lei 62/2003, de 30 de decembro.
A asociación que aspire a obter o recoñecemento de GAC, deberá estar constituída
por entidades representativas dos seguintes sectores:

x

Sector pesqueiro: integrarano as
asociacións e entidades de
interese colectivo pesqueiro,
marisqueiro e acuícola con
personalidade xurídica propia.

x

Sector social: integrarán este
sector as asociacións
socioculturais, deportivas,
ecoloxistas, recreativas e
educativas, as asociacións de
mulleres e outras similares.

x

x

Sector económico: integrado
polas asociacións de
empresarios, de axentes
económicos e organizacións
sindicais.
Sector público: integrado polas
administracións públicas de
ámbito local e entidades do
sector público vinculadas ou
dependentes destas.

Poderán participar asociacións de ámbito suprazonal sempre que non existan
entidades da mesma natureza a nivel zonal.
Exemplo: non poderán participar federacións se existen asociacións a nivel zonal.
O GAC aprobará uns estatutos, segundo o modelo establecido no Anexo A.1., que
definirá os dereitos e obrigas das entidades asociadas, así como a súa organización e
funcionamento, que serán democráticos.
Ademais, e como consecuencia do regulamento do FEP, o sector pesqueiro terá
unha clara posición predominante na Xunta Directiva do GAC, representando polo
menos o 50% dos votos.

Entidades
O GAC é unha asociación
e non pode excluír a
integración de ningunha
entidade.

Está formado polos sectores
pesqueiro, social, económico e
público.
O sector pesqueiro é o líder do
GAC.

Composición do GAC
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2.5 Proceso de constitución da asociación aspirante a GAC.
Fases da constitución
A continuación darase explicación ás distintas fases que integran o proceso de
constitución da asociación polas entidades que a conforman, dun modo esquemático,
facendo un breve percorrido pola secuencia das distintas actividades e coa axuda dun
cadro sinóptico.
As fases que integran o mencionado proceso son:
Fase 1. Nesta fase a Consellería de Pesca iniciará todos os contactos necesarios,
coas entidades dos sectores definidos anteriormente, co obxectivo fundamental de
alcanzar en cada unha das zonas identificadas a cohesión destas e presentar unha
candidatura de GAC por cada zona territorial definida no apartado 3.
Fase 2. Esta fase centrarase na posta en marcha de accións de difusión,
comunicación e divulgación por parte das asociacións interesadas dos diferentes
sectores co obxectivo de detectar as predisposicións necesarias noutras entidades con
interese en formar parte dos futuros GAC.
Exemplo: xornadas de comunicación da iniciativa orientadas a dar a coñecer que son
os Grupos de Acción Costeira e cales son as súas finalidades, envío de cartas ás
entidades susceptibles de formar parte, etc.
Fase 3. Tras a fase de difusión e unha vez identificadas as entidades interesadas en
participar no proceso de asociación, para optar a ser recoñecidas como GAC, deberán
materializar a súa relación mediante a sinatura de acordos ou compromisos de cara
a iniciar a formalización da súa personalidade como asociación.
Exemplo: no caso de asociacións, corporacións, sindicatos, etc., estes deberán
adoptar un acordo de compromiso de asociación por parte dos seus órganos
competentes.
En caso de tratarse de administracións locais (concellos, deputacións, etc.), este
acordo debe ser adoptado polo pleno correspondente, para a súa aceptación.
Fase 4. Paralelamente ás fases 2 e 3 (do esquema inserido ao remate do apartado
2.5.1.), sería aconsellable iniciar as accións necesarias para levar a cabo a
constitución dun equipo de traballo mixto, constituído tanto por representantes das
entidades que integran a asociación e persoal técnico con experiencia na xestión e
participación de programas europeos ou de desenvolvemento local, co fin de garantir a
elaboración dun Plan estratéxico zonal (PEZ) en liña coas directrices establecidas na
orde de selección dos GAC da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
Fase 5. Como paso previo á presentación formal da candidatura, que constitúe o paso
último deste proceso, as entidades aspirantes a GAC, terán que celebrar a sesión
constitutiva que dea orixe á asociación e aprobar o Plan estratéxico zonal (PEZ).
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2.5.1 Proceso de elección de representantes da asociación:
A elección de representantes da asociación realizarase na sesión constitutiva e deberá
cumprir as seguintes etapas:
En primeiro lugar, deberá celebrarse a sesión constitutiva na que se aprobará:

o

A acta fundacional da asociación.

o

Os estatutos que a rexerán.

Nesta sesión constitutiva procederase á elección e nomeamento dos vogais da Xunta
Directiva. Estes vogais serán elixidos por e entre os membros da Asemblea Xeral dos
distintos sectores.
No proceso de elección dos representantes, non caberá a posibilidade de delegación
de voto, que terá que ser persoal, e as candidaturas haberán de presentarse no
mesmo acto da sesión constitutiva.
Exemplo: os membros da Asemblea Xeral pertencentes ao sector pesqueiro deberán
elixir de entre eles aos vogais do seu sector.
Como etapa final, a Asemblea Xeral elixirá os órganos directivos da asociación, de
entre os membros da Xunta Directiva, que serán os citados a continuación:

o

A Presidencia. Que haberá de recaer nun membro da Xunta Directiva
do sector pesqueiro.

o

A Vicepresidencia. Que haberá de recaer nun membro da Xunta
Directiva de calquera outro dos sectores.

o

A Secretaría.

o

A Tesourería.
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Proceso de constitución da asociación aspirante a GAC

Fase 1. Inicio de contactos coas asociacións co
obxecto de formar unha candidatura.

Consellería de
Pesca e Asuntos
Marítimos.

Fase 2. Difusión e sensibilización co obxecto de
detectar posibles entidades interesadas

Fase 3. Consecución de acordos de cara a
participar no GAC, a través de cartas de
compromiso ou acordos das asociacións
interesadas
Entidades

Fase 4. Creación dun grupo de traballo mixto
(representantes das entidades e técnicos), para
a elaboración do PEZ

Fase 5.
A.

Sesión constitutiva da asociación
aspirante a GAC.

B.

Aprobación estatutos e PEZ

C.

Nomeamento dos órganos directivos

Entidades

Asociacións

Fase 6. Presentación formal da candidatura

O PEZ
Na sesión constitutiva
procederase tamén a
aprobar o PEZ pola
Asemblea Xeral da
asociación.

www.accioncosteira.es
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constitución da asociación mediante
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Estatutos
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2.6 O proceso de selección dos GAC
2.6.1 Criterios de avaliación dos Grupos
Para obter a condición de GAC, sobre unha puntuación máxima de 200 puntos, os
grupos serán seleccionados consonte os seguintes criterios:
x

Criterios de solvencia técnica:
o

Proxecto de Plan estratéxico zonal:

As asociacións que aspiren a obter o recoñecemento como GAC deberán presentar un
Plan estratéxico da zona costeira que constitúa o seu ámbito territorial, onde figure
tanto a estratexia que hai que seguir na zona para o cumprimento dos obxectivos
fixados polo FEP coma os proxectos que teñan previsto realizar.
O PEZ é o instrumento máis importante e por iso a súa valoración constituirá a metade
da puntuación (100 puntos) que poida obter unha asociación. Ademais será necesaria
unha calidade mínima do Plan, de tal modo que se o PEZ no acada 50 puntos a
asociación non será recoñecida como GAC.
o

Experiencia na xestión de programas e proxectos financiados con
fondos europeos ou de desenvolvemento local desenvolvidos polas
entidades integradas no GAC:

A experiencia anterior neste tipo de programas europeos ou de desenvolvemento
local tamén será un factor positivo de avaliación do Grupo, xa que se poderán obter
por esta circunstancia un máximo de 20 puntos. É transcendental que a asociación
aspirante conte no seu seo con grupos con experiencia na xestión de programas
europeos ou de desenvolvemento local, xa que este labor non é unha tarefa sinxela e
o éxito da actuación dependerá moitas veces do valor engadido que estes socios
acheguen.
o A existencia dun equipo técnico vinculado á asociación:
As asociacións aspirantes poden sumar ata 15 puntos se teñen un equipo técnico
dedicado á xestión do GAC, que o asesore tanto no que respecta á propia asociación
como respecto do Plan e o seguimento da súa execución.
x

Criterios de representatividade:
o

Organizacións representativas do sector pesqueiro da zona:

Este criterio de representatividade valorarase con ata 20 puntos o número de
asociacións incluídas no GAC. Cantas máis asociacións representativas do sector
pesqueiro, máis puntuación. Preténdese agrupar o maior número posible de entidades
co fin de que todos participen na execución deste Fondo.
x

Criterios de coherencia:
o Accións de difusión e dinamización levadas a cabo polas entidades
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participantes na asociación:
Valorarase con ata 10 puntos todas as actividades cuxo obxecto sexa a difusión e
dinamización do Eixe 4 do FEP de xeito que todas as entidades que poidan formar
parte do GAC poidan participar. É importante que as asociacións aspirantes dean a
coñecer o programa dos GAC ao maior número de sectores posibles, mediante
seminarios, publicidade ou por calquera medio apto para a difusión, xa que non hai
que esquecer que se pretende participen o maior número de asociacións posibles.
Cantas máis entidades participen maior será a posibilidade de éxito do Plan
estratéxico zonal.
o Mecanismos de coordinación e complementariedade con outras
asociacións que existan no territorio:
Tamén poderán obter un máximo de 10 puntos as accións levadas a cabo polas
asociacións aspirantes tendentes a organizar e consolidar formas de coordinación con
outras entidades do territorio, con outros programas europeos, plans estratéxicos ou
de dinamización para evitar duplicidades e financiamentos solapados.
x Criterios de xénero: representación feminina nos cargos da asociación:
Este criterio ten unha grande importancia e por iso outorga unha puntuación de ata 25
puntos. Como principio horizontal de todas as políticas públicas da Unión Europea, a
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes ten que fundamentar todas as
actuacións levadas a cabo no marco da Unión Europea. Ademais, tras a aprobación
da Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e
homes, consolidouse o marco xurídico deste dereito fundamental recollido no art. 14
da Constitución Española, que haberá de informar así mesmo de todas as accións que
leven a cabo con implicacións de xénero. Como resumo podemos dicir que terá que
haber unha igualdade efectiva e real de representación feminina nos cargos da
asociación, sobre todo nos órganos directivos.

Criterios
Os criterios de
selección son a
solvencia técnica, a
representatividade,
a coherencia e o
criterio de xénero.

Para ser seleccionado como GAC cómpre ter a
mellor puntuación posible, por iso o Plan é o
elemento máis importante (suma ata 100 puntos e
ten que acadar un mínimo de 50). Tamén é
importante o respecto á representación feminina
na asociación e unha forte representación dos
sectores implicados, especialmente os que teñan
experiencia na xestión deste tipo de programas
ou posúan equipos de traballo especializado.

Selección
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2.6.2 Presentación das solicitudes: prazos e lugares
¿Cando é necesario presentar as solicitudes?

As solicitudes, xunto coa documentación complementaria, haberán de presentarse
antes do 15 de outubro de 2008.

¿Onde hai que presentalas?

O lugar de presentación das solicitudes e a documentación complementaria será:
o

Preferiblemente na sede dos servizos centrais da Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos, Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de
Compostela.

o

Ou en calquera dos lugares aos que fai referencia o artigo 38.4 da Lei
30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común (en adiante
LRXAPAC).

¿Que documentación é necesario presentar?
A documentación que hai que presentar por cada asociación formalmente para a súa
avaliación, como potencial GAC é a seguinte (encontrará modelos nos anexos desta
guía).
Ademais, no mesmo momento do rexistro da documentación, haberá de presentarse,
en formato dixital, copia de todos os documentos mencionados.
Documentación referente á asociación:
Actas de xuntanzas previas celebradas
Estatutos da asociación aprobados (Anexo A.1.)
Acta de constitución (Anexo A.2.)
Plan estratéxico zonal. PEZ, aprobado pola Asemblea Xeral
Formulario de solicitude debidamente cuberto (Anexo B.1.)

Documentación da persoa solicitante:
Fotocopia do NIF da persoa representante da asociación.
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Documentación acreditativa (reflectida no punto 2.6.1. da presente guía)
Experiencia en xestión de programas e proxectos financiados con Fondos Europeos ou de
desenvolvemento local desenvolvidos polas entidades integradas no GAC
Existencia dun equipo técnico vinculado á asociación
Organizacións representativas do sector pesqueiro da zona
Accións de difusión e dinamización levadas a cabo polas entidades participantes na
asociación
Mecanismos de coordinación e complementariedade con outras asociacións que existan
no territorio
Representación feminina nos cargos da asociación ou outros criterios de igualdade de
oportunidades

2.6.3 Avaliación das solicitudes
As solicitudes avaliaranse por unha comisión de valoración cuxos membros serán
designados pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
A comisión de valoración avalía conxuntamente os grupos e os PEZ:
A comisión, unha vez recibidas as solicitudes e durante a avaliación destas pode abrir
un período común de corrección de documentación e de consultas coas
asociacións que as presentaron. Neste tempo tamén pode convocarse ás asociacións
que coincidan nunha mesma zona costeira para que presenten unha proposta única,
xa que debe existir un só GAC por zona. De non chegar a un acordo a selección do
GAC seguirá o seu curso.
Este período péchase coa notificación pola comisión de valoración das modificacións,
corrección e documentación complementaria que deban presentar.
A partir desa notificación, a asociación aspirante ten un máximo de 15 días hábiles
para presentar as correccións ou modificacións requiridas. De non facelo en prazo
considerarase que desistiron da súa petición, aínda que este extremo deberá ser
notificado expresamente nos termos do artigo 42 da Lei 30/1992, de 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
Por último, a comisión emitirá un informe de valoración, que elevará ao órgano
instrutor para que emita unha proposta de resolución provisional no prazo de cinco
días hábiles dende a recepción do informe de valoración. A devandita proposta de
resolución provisional notificarase a todas as entidades que enviaran a solicitude.
A proposta provisional seleccionará un único GAC por cada zona costeira, e
establecerá unha lista de reserva coas asociacións non seleccionadas.
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A asociación proposta como GAC terá que formalizar debidamente a constitución da
asociación e trasladar o actuado ao órgano instrutor no prazo de dez días hábiles
dende a recepción da notificación da proposta de resolución.
Para formalizar debidamente a asociación, haberán de achegarse os seguintes
documentos no rexistro que se indica a continuación:

Descrición da documentación que achega acreditando a debida formalización da asociación
Identificación do solicitante, sinatura, NIF e cargo que ocupa na asociación
Certificación do secretario da asociación dando fe da debida formalización da asociación
(Anexo B.4.)
Dous exemplares dos estatutos asinados en todas as follas con sinaturas orixinais dos
promotores (Anexo A.1.)
Acta de constitución por duplicado exemplar na que se identifica a todos os promotores e se
especifica o lugar e data do seu outorgamento. Na acta débense recoller as sinaturas orixinais de
tódolos promotores, debe figurar a súa vontade de constituír a asociación e designarse os
membros dos órganos provisorios de goberno (Anexo A.2.)
Ingreso da taxa: segundo a lexislación orzamentaria vixente

Documentación acreditativa da personalidade
As persoas xurídicas acreditarán a súa existencia presentando copia compulsada da
escritura pública de constitución ou documento constitutivo co xustificante da súa inscrición no
correspondente rexistro

¿Onde presentar a formalización da asociación?
o

Nas asociacións de ámbito provincial: cando a zona costeira abarque só
unha provincia

Dirixida ao delegado/a provincial da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, da provincia correspondente, asinada pola persoa designada para
tal efecto na acta da asemblea extraordinaria ou polo representante da asociación
segundo os estatutos.
o

Nas asociacións de carácter autonómico: cando a asociación abrangue
máis dunha provincia (zonas 1 e 5)

A instancia dirixirase ao secretario xeral da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, asinada pola persoa designada para tal efecto na

Páxina | 30 |

www.accioncosteira.es

Guía da candidatura aos GAC
Fondo Europeo de Pesca: Eixe 4

acta da asemblea extraordinaria ou polo representante da asociación segundo os
estatutos.
Verificado o cumprimento do requisito da formalización debida, elévase polo órgano
instrutor, proposta de resolución definitiva ao órgano de resolución, ao día seguinte
da verificación do cumprimento do requisito sinalado.

Corrección
A comisión de valoración
dos Grupos e dos PEZ
pode establecer antes de
emitir o informe un
período de corrección de
deficiencias e de
consultas.

Logo da proposta de resolución
provisional, cómpre rexistrar
debidamente a asociación.

Rexistro

2.6.4 Resolución pola que se selecciona o GAC
A resolución da selección, que será tomada no prazo de cinco días hábiles dende a
recepción da proposta de resolución definitiva, será ditada pola Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos e determinará:
o As asociacións seleccionadas como GAC
o A aprobación dos plans estratéxicos zonais:
-

Esta aprobación pode ser total ou parcial.

o A constitución da lista de reserva
En ningún caso poderá seleccionarse unha asociación como GAC se non se aproba o
PEZ, que deberá obter un mínimo de 50 puntos.
A resolución será notificada expresamente aos interesados segundo establece a Lei
30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.
A resolución esgota a vía administrativa, polo que cabe interpoñer os seguintes
recursos contra esta:
o Recurso, potestativo, de reposición, no prazo dun mes desde a notificación da
resolución.
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o Recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, desde a
notificación da resolución.
A resolución non soamente selecciona a asociación que acadará a condición de GAC,
senón que tamén aproba unha lista de reserva no caso que un GAC non cumpra
coas súas obrigas.
A lista de reserva constitúese como un mecanismo de seguridade para que no caso de
que algún GAC incumpra as obrigas ás que esta suxeito, a asociación que mellor
situada estea na lista ocupe o seu lugar e dea cumprimento os obxectivos do FEP.
Concretamente e a título enunciativo podemos citar as seguintes causas:
o O incumprimento da formalización da constitución da asociación.
o O incumprimento das obrigas establecidas na vixente lexislación de
subvencións.
Para activar a lista de reserva, será necesaria unha resolución da Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos que declare a perda da condición de GAC previa audiencia
da asociación afectada.
A asociación que a suceda deberá cumprir coas mesmas obrigas que a descualificada.

2.6.5 Formalización e sinatura do convenio de colaboración
Unha vez recoñecida a asociación como Grupo de Acción Costeira, deberá asinar un
convenio de colaboración coa Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, para obter a
condición de entidade colaboradora na xestión das axudas ao abeiro da lexislación en
materia de subvencións.
Os gastos de sensibilización e promoción en que incorra a asociación seleccionada
como GAC, previos á firma do convenio, serán subvencionados con cargo á dotación
de gastos de xestión.
A condición de entidade colaboradora do GAC comporta unha serie de obrigacións:
o Comunicar á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos calquera modificación
das condicións tidas en consideración para a concesión do seu
recoñecemento. Esta comunicación deberá producirse no prazo máximo de
15 días hábiles dende que se produce a devandita modificación.
o Someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que
efectúe a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, ás de control financeiro
que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, e ás que a
lexislación vixente atribúe a outros organismos da Comunidade Autónoma.
Como entidade colaboradora, o GAC non pode recibir subvencións para executar
proxectos de seu, sen prexuízo do financiamento dos seus gastos de xestión
consignados no PEZ.
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2.6.6 Gastos de xestión do GAC
Con todo, serán subvencionables os gastos das actividades directamente executadas
polo GAC, que como máximo serán o 20% do total do orzamento establecido en
cada Plan estratéxico zonal. Este gastos comprenderán:
1. Gastos de funcionamento: como máximo será o 10% do total asignado no PEZ.
Estes gastos comprenden custos de explotación dos grupos, gastos de persoal
técnico contratado polo GAC, asistencias técnicas para a xestión do programa e
custos de auditorías.
2. Gastos de sensibilización e promoción: como máximo será o 10% do total
asignado no PEZ. Estes gastos comprenden actos de publicidade e divulgación
tales como publicacións, web do proxecto, xornadas informativas, congresos,
seminarios, estudos e traballos técnicos e outras que teñan como finalidade a
difusión do PEZ e das actuacións de desenvolvemento local contempladas neste,
así como actividades que teñan como obxecto o intercambio de experiencias e a
formación, incluso no estranxeiro.
Estes gastos están financiados ao 100% e serán ingresados pola Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos nos termos establecidos no convenio de colaboración.

Funcionamento
Os gastos de
funcionamento do GAC
non superarán o 10%
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O GAC disporá doutro 10% para
gastos de promoción e
sensibilización.

Sensibilización
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A continuación achégase un esquema–resumo explicativo onde se identifican as
distintas etapas que integran o proceso de selección dos GAC:

Proceso de Selección dos GAC
Convoca selección
dos GAC y Nomea
a comisión de
valoración

Consellería Pesca

Asociacións
Presentan
solicitudes para
optar a ser
recoñecidos como
GAC

Avalía GAC e
plans en base
aos criterios
establecidos

Comisión
de valoración
1. Ábrese consulta
2. Corrección
documental do
GAC / Plan.
3. Convocatoria ás
distintas
asociacións
dunha mesma
zona

Documentación que han de
presentar:

Formada por:
- 3 membros da S.X.
- 3 membros das Subd. X
- 1 membro C. Economía
- 1 membro C. MA e DS
- 1 membro C. Medio Rural

- Actas de xuntanzas previas.
- Acta de constitución e
Estatutos.
- Fotocopia do NIF da
persoa
representante da asociación.
- Documentación acreditativa
de:
- Memoria do Plan
estratéxico zonal - PEZ
1. Experiencia
2. Equipo técnico
3. Representatividade
4. Accións de dif usión
5. Mecanismos de
coordinación con outras
asociacións.
6. Representación f eminina.

Resolución
GAC e plans
(1 por zona)
1. Formalización debida
da constitución
2. Rexistro e traslado ao
órgano instrutor
3. Sinatura do convenio coa
Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos

Asociacións
seleccionadas
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3 PLAN ESTRATÉXICO ZONAL (PEZ)

3

¿Que é o PEZ?
O Plan estratéxico zonal (en siglas PEZ) é un documento para elaborar por cada
unha das asociacións aspirantes a ser recoñecidas como GAC, no que se define unha
estratexia local de desenvolvemento sostible das zonas costeiras e se determina o
procedemento para a súa aplicación. Este Plan ten que ser garante do cumprimento
dos obxectivos do Eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca.
Debemos ter en conta que o Plan constitúe un dos elementos máis importantes á hora
da selección das asociacións aspirantes (un 50% da valoración total). Tamén cómpre
dicir que o Plan ten que acadar un mínimo de 50 puntos para poder ser seleccionada
unha asociación como GAC, polo que a calidade do Plan será decisiva.
Por tanto, o PEZ será o marco definitorio das accións e proxectos que se levarán a
cabo nas zonas costeiras para o desenvolvemento sostible destas, e así os
promotores que presenten proxectos haberán de estar ao disposto no PEZ, que tamén
establecerá os criterios de selección destes.
Cómpre realizar un estudo individualizado da situación socioeconómica, co obxectivo
de detectar as diferentes necesidades de cada unha das sete zonas identificadas,
garantindo o seu sostemento máis aló da duración do programa de axudas do FEP.
O PEZ haberá de adecuarse ao orzamento total asignado para a súa zona. Se ten
unha contía superior, só se adxudicará a porcentaxe fixada sen que se poida producir
incremento ningún, agás nos casos previstos para a aplicación da reserva de eficacia.
O contido mínimo que haberá de ter cada Plan distribúese en catro grandes
apartados:
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1. Diagnóstico do territorio mediante unha análise da situación
socioeconómica dunha zona pesqueira determinada que nos permita
saber cales son as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades
(DAFO), sempre coa mirada posta nos obxectivos establecidos no Eixe 4
do FEP.
2. Proposta estratéxica de actuación, onde se concretará a estratexia que
ten que seguir o GAC (de acordo cos obxectivos do FEP), as actuacións
previstas e os criterios de valoración dos proxectos, sexan produtivos ou
non produtivos.
3. Proposta de execución do plan, onde haberá que establecer o plan
financeiro, o cronograma de execución do PEZ, os gastos de xestión do
GAC e os sistemas de control e execución do PEZ.
1. Elementos transversais que informan de todas as políticas europeas,
como son o principio de igualdade de oportunidades, innovación,
información e publicidade e a sostibilidade das actuacións recollidas no
PEZ.
Agora, co obxecto de facilitarlle ao máximo ao lector desta Guía a elaboración do PEZ,
pasaremos a desenvolver detalladamente cada un destes catro grandes apartados:

3.1 Diagnóstico
Análise pormenorizada dos aspectos que hai que estudar
O diagnóstico consiste nunha análise pormenorizada dos aspectos que hai que
estudar e sobre os que terá incidencia o Plan. Este diagnóstico está constituído por
unha serie de indicadores que nos facilitarán a información necesaria para adoptar as
decisións adecuadas. Estes indicadores serán, a modo de exemplo, a poboación, o
nivel educativo ou formativo, o mercado de traballo, as infraestruturas pesqueiras,…

3.1.1 Estudo socioeconómico do ámbito territorial de actuación
O diagnóstico do territorio é un aspecto transcendental para asegurar o éxito da
intervención das diferentes accións e proxectos que se leven a cabo ao abeiro do PEZ.
É necesaria a identificación dos problemas existentes nas zonas costeiras para unha
correcta selección das alternativas. Entre outros, o PEZ terá que analizar as seguintes
variables:
o Poboación: a análise poboacional pretende estudar as tendencias
demográficas, relacionalas con outros indicadores como é o do mercado
laboral, e estudar o seu reparto por sexos e idades, etc.
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Para facer esta análise utilízanse, a modo de exemplo, os seguintes
indicadores:
 Poboación: pirámide comparativa da estrutura de poboación, poboación
de dereito, densidade de poboación, crecemento vexetativo de
poboación, taxa de emigración e inmigración, renda familiar bruta
dispoñible per cápita, distribución da poboación en función da renda per
cápita.
 Nivel educativo e de formación da poboación das zonas: descrición
comparativa do nivel educativo da poboación por sexos (segundo os
distintos niveis de ensino) e das circunstancias que reflictan un especial
déficit nesta materia, taxa de analfabetismo, nivel formativo por grupos
de idade,…
 Configuración territorial dos concellos: características dos grupos de
poboación en desvantaxe social e económica, migrantes, nivel de
pobreza,…

o Mercado de traballo: o Plan deberá describir as características do emprego na
poboación, de acordo coa idade, sexo e sector económico. Por exemplo
poderíanse citar, a modo exemplificativo, os seguintes indicadores que poden
ser consultados nas oficinas locais de emprego ou en estatísticas oficiais:


Taxa de actividade, taxa de ocupación e taxa de paro, distribución da
poboación segundo a súa relación coa actividade, contratación e
sectores de actividade, previsión de creación de emprego, desemprego
e xénero por actividades, especialmente na pesca.

o Actividade económica: neste campo o Plan haberá de analizar e describir as
variables fundamentais da actividade pesqueira, que amosen a necesidade de
actuacións e proxectos nese campo e fundamentalmente as asociadas á
diversificación do sector, creación de empresas noutros eidos e xeración de
postos de traballo fóra do sector pesqueiro. Exemplo de indicadores:
 Infraestrutura turística, actividades económica por sectores, empresas
existentes, etc.
o Infraestruturas: o Plan deberá describir e analizar as características do
transporte e as comunicacións, e mostrar as súas carencias e as especiais
circunstancias que impliquen a necesidade de actuación, sobre todo
centrándose naquelas infraestruturas relacionadas co sector pesqueiro.
Exemplos de indicadores poderían ser:
 Principais vías de comunicación en uso ou en proxecto, mobilidade,
loxística de transportes, sistema de transporte publico, movemento de
persoas (por sexos), infraestruturas turísticas,…

www.accioncosteira.es

Páxina | 37 |

o Situación ambiental da zona costeira: é moi importante describir os déficits
de infraestruturas ambientais, especialmente as relacionadas co ciclo da auga,
así como o tratamento e mais a eliminación dos residuos, a dotación de
espazos verdes, naturais, zonas protexidas, Rede Natura 2000 ou calquera
outro obxecto de protección ambiental, que sexa de especial interese no
marco do Eixe 4 do FEP. Por outra banda, sería conveniente tamén estudar a
prevención de catástrofes naturais ou non e a loita contra o cambio climático
que poden afectar de modo moi significativo aos produtos da pesca. Como
exemplo se propoñen:
 Superficie dos parques nacionais e naturais, monumentos naturais e
humidais protexidos, tratamento de residuos, saneamento, espazos
naturais singulares,…
Finalizada esta profunda análise, estaremos en disposición de elaborar un diagnóstico
correcto da situación (unha fotografía da realidade actual do sector) a través da
metodoloxía DAFO (debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades), que nos
permitirá tomar unhas decisións moito máis adecuadas as circunstancias.

3.1.2 Análise DAFO do territorio
Unha vez realizada a análise socioeconómica, faremos un diagnóstico a través da
metodoloxía DAFO (debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades) nas tres
dimensións clásicas: económica, ambiental e social.
A análise DAFO é a ferramenta estratéxica por excelencia máis utilizada. O beneficio
que se obtén coa súa aplicación é coñecer a situación real en que se atopan as zonas
costeiras, concretamente o sector pesqueiro en xeral, así como o risco e
oportunidades que lle brinda a situación conxuntural e estrutural. O obxectivo da
análise DAFO pretende que coa participación das partes involucradas na actividade
sexa posible identificar as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades que
poidan afectar en maior ou menor medida á consecución dos obxectivos fixados.
A denominación da ferramenta DAFO venlle dada polas súas iniciais, que fan
referencia aos seguintes conceptos:
x

x

D - Debilidades, tamén chamadas puntos febles: son aspectos que limitan ou
reducen a capacidade de desenvolvemento efectivo da estratexia da
organización. Constitúen unha ameaza para a organización e deben ser
controladas e superadas.
A - Ameazas: defínese como toda forza do contorno que pode impedir a
implantación dunha estratexia, reducir a súa efectividade, incrementar os riscos
desta ou os recursos que se requiren para a súa implantación.
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x

x

F - Fortalezas, tamén chamadas puntos fortes: son capacidades, recursos,
posicións alcanzadas e, consecuentemente, vantaxes competitivas que deben
e poden servir para explotar oportunidades.
O - Oportunidades: é todo aquilo que poida supor unha vantaxe competitiva
para a organización, ou ben representar unha posibilidade de mellorara en
termos xerais.

Análise DAFO

Fortalezas

Debilidades

Análise
interna

Capacidades distintas
Vantaxes naturais
Recursos superiores

Recursos e capacidades escasas
Resistencia ao cambio
Problemas de motivación das
persoas

Oportunidades

Ameazas

Novas tecnoloxías
Cambio nos hábitos sociais
Posicionamento estratéxico

Cambios no contorno económico,
social e ambiental

Análise
externa

Novos marcos legais

Durante a etapa de planificación estratéxica e a partir da análise DAFO débese poder
contestar cada unha das seguintes preguntas:
o

¿Como se pode deter cada debilidade?

o

¿Como se pode aproveitar cada fortaleza?

o

¿Como se pode explotar cada oportunidade?

o

¿Como se pode defender de cada ameaza?

3.2 Proposta estratéxica de actuación
Estratexia do GAC
3.2.1 Estratexia para seguir polo GAC con arranxo ás prioridades
establecidas no FEP
Cada GAC, segundo as conclusións vertidas pola análise socioeconómica e o DAFO,
e unha vez identificadas as necesidades particulares de cada zona costeira, deberán
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determinar ou concretar os obxectivos que hai que alcanzar, tendo en conta os eixes
como marco de actuación dos seus plans estratéxicos.
Os eixes de actuación serán os seguintes:

Eixes prioritarios de carácter

Eixes de carácter horizontal ou
transversal:

vertical ou sectorial:
x Fortalecemento da competitividade do
sector pesqueiro, en especial a través da
mellora da comercialización.
x Promoción económica: creación de
emprego e oportunidades económicas a
través da diversificación. Os proxectos
dirixidos á creación de emprego terán que
centrarse noutros sectores distintos ao
pesqueiro (diversificación), como pode
ser o turístico, mediante a creación de
centros
de
turismo
ecolóxico,
gastronómico,
deportivo
ou
de
aventura,…

x

Fomento da sociedade da información e
as novas tecnoloxías.

x

Fomento da igualdade de oportunidades.

x

Fomento da cooperación e da
participación.

x Mellora do contorno natural e a calidade
ambiental

x Promoción da cohesión social.

Destes eixes, cada GAC terá autonomía para orientar as súas actuacións no marco
dun ou varios dos eixes verticais ou sectoriais, debendo ter en conta a obrigatoriedade
de ter en consideración todos e cada un dos eixes transversais en cada unha das
accións que se leven a cabo polos promotores dos proxectos.

Exemplo: unha actuación que posibilite a creación de emprego deberá tamén incidir
nas novas tecnoloxías, na igualdade de oportunidades (tanto entre mulleres e homes,
como con colectivos con especiais dificultades como os discapacitados,…) e na
cooperación e participación.
Para acadar os obxectivos definidos previamente polo GAC, será necesario definir a
estratexia de actuación, debendo sempre ter presentes os eixes que configuran o
marco prioritario de actuación.
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A estruturación dos obxectivos, estratexias e accións

OBXECTIVOS

ESTRATEXIAS

ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3….

EIXES
SECTORIAIS

EIXES TRANSVERSAIS

3.2.2 Actuacións previstas de acordo cos eixes prioritarios establecidos
no PEZ
Unha vez definida/s a/s estratexia/s no punto anterior, cada GAC terá que levar a cabo
a concreción das distintas accións ou plans de acción que permitirán articulalas co
único fin de dar cobertura e cumprimento aos eixes marco que cada GAC decidiu
autonomamente.
Os GAC tamén poderán definir unha actuación vertebredora ou estruturante, é
dicir, unha actuación que pola súa incidencia nos diferentes eixes constitúa a peza
clave para o desenvolvemento do territorio. Normalmente estas actuacións afectan a
varios eixes, presentan un orzamento superior ao resto de actuacións previstas
podendo vincularse a actuacións produtivas e non produtivas.
Esta actuación estruturante consiste en realizar un gran proxecto que dinamice a zona
e que ampare e sirva de plataforma para outros máis pequenos, que se verán
beneficiados por esta actuación en maior medida que de facer pequenas actuacións
illadas.
Exemplo de ficha de acción:
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FICHA DE ACCIÓN
DENOMINACIÓN DA ACCIÓN

OBXECTIVO XERAL

DESCRICIÓN DA ACCIÓN

CRONOGRAMA

LOCALIZACIÓN

(posibilidade de insertar un pequeno mapa da zona onde se vai a desenvolver a

acción)

INDICADORES

EIXES PRIORITARIOS SECTORIAIS

PRESUPOSTO DA ACCIÓN
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3.2.3 Criterios de valoración de proxectos
O Plan estratéxico terá que establecer claramente os criterios obxectivos de valoración
dos proxectos que presenten os promotores logo de ser aprobado o PEZ para que
estes poidan acceder ás axudas que convocará a Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos.
Por outra banda, estes criterios haberán de ser baremados obxectivamente de acordo
cunha escala de puntuación que permita seleccionar os proxectos que obteñan unha
maior puntuación, xa que o outorgamento das axudas farase nun réxime de
concorrencia competitiva ao abeiro da lexislación de subvencións.
Tanto os criterios como os baremos de valoración dos proxectos serán libremente
establecidos por cada GAC no seu PEZ, respectando en todo caso o disposto na Orde
da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e o obxectivos do Eixe 4 do FEP. Cada
grupo á hora de establecelos deberá darlles especial importancia ás peculiaridades da
súa zona.
Os criterios dividirémolos nos que son aplicables a calquera proxecto e aqueloutros
que se aplican complementariamente aos anteriores para os proxectos produtivos.

Con carácter xeral, tanto para os
proxectos produtivos como para os non
produtivos
x

Viabilidade técnica do proxecto

x

Impacto sobre o territorio: económico, social
e ambiental

x

Aproveitamento de recursos endóxenos

x

Carácter innovador / dinamizante

x

Sostibilidade do proxecto

x

Capacidade de transferencia a outros
territorios

x

Igualdade de oportunidades e inclusión de
colectivos en situación de desvantaxe social

x

Adecuación coa estratexia establecida polo
grupo no PEZ

x

Valorización do patrimonio

x

Utilización de novas tecnoloxías

Con carácter
para
os
produtivos

específico
proxectos

x

Viabilidade técnica,
económica e financeira dos
proxectos

x

Creación/mantemento do
emprego.

x

Garantía de solvencia
económico-financeira e
empresarial do promotor

x

Utilización de factores
produtivos da zona

Concretamente propóñense os seguintes criterios de valoración:
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Exemplo: a continuación propóñense os seguintes sistemas de valoración de
proxectos produtivos e non produtivos. Estes sistemas son opcionais, pero
recoméndase a súa utilización a fin de normalizar os criterios seguidos polos
diferentes grupos.
Sistema de valoración de proxectos non produtivos
CRITERIOS

PUNTUACIÓN

Viabilidade técnica do proxecto

Máximo 30 puntos

Impacto sobre o territorio: económico,
social e ambiental

Máximo 20 puntos

Carácter innovador / dinamizante

Máximo 15 puntos

Aproveitamento de recursos
endóxenos

Máximo 15 puntos

Igualdade de oportunidades

Máximo 10 puntos

Utilización de novas tecnoloxías

Máximo 10 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN

MÁXIMO 100 PUNTOS

Sistema de valoración de proxectos produtivos
CRITERIOS
Viabilidade técnica, económica
financeira dos proxectos

PUNTUACIÓN
e

Máximo 25 puntos

Impacto sobre o territorio: económico,
social e medioambiental

Máximo 15 puntos

Carácter innovador / dinamizante

Máximo 10 puntos

Utilización de factores produtivos da
zona

Máximo 10 puntos

Igualdade de oportunidades

Máximo 10 puntos

Utilización de novas tecnoloxías

Máximo 10 puntos

Creación/mantemento do emprego

Máximo 10 puntos

Garantía de solvencia económicofinanceira e empresarial do promotor

Máximo 10 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN
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3.3 Proposta de execución do plan
Plans de execución
3.3.1 Plan financeiro
Todo instrumento de planeamento ten que conter un plan económico-financeiro onde
se demostre a viabilidade deste, dende unha perspectiva estritamente financeira.
Por iso o Plan conterá para as accións e proxectos que se pretendan levar a cabo ao
seu abeiro, unha distribución destas por eixes, anualidades e porcentaxe de
cofinanciamento.
Así mesmo distinguirase entre as actuacións de carácter produtivo e non produtivo,
polo diferente réxime xurídico aplicable a unhas e outras actuacións.
Cada GAC, á hora de elaborar o orzamento do seu Plan estratéxico zonal, deberá
respectar a seguinte planificación por anualidades (senda financeira). Por este motivo
o GAC non poderá informar favorablemente de proxectos, cando a dispoñibilidade
orzamentaria anual do seu PEZ supere os límites fixados a continuación:
1. Anualidade 2009: 42,84%
2. Anualidade 2010: 14,29%
3. Anualidade 2011: 14,29%
4. Anualidade 2012: 14,29%
5. Anualidade 2013: 14,29%
A primeira anualidade é superior ás doutros anos porque o Fondo se distribúe por
sétimas partes (correspondentes aos sete anos que dura o programa), e ao ser
acumulada a do ano 2007, 2008 e 2009, mostra esta porcentaxe. Por outra banda,
pretendese dar unha maior operatividade aos grupos no seu inicio, que lles permita
facer fronte ás dificultades iniciais que supón a posta en marcha dun programa destas
características.
Un exemplo de Plan financeiro sería o que aparece no anexo B.5..

3.3.2 Cronograma de execución do Plan
Consiste nunha lista de todos os elementos temporais dun proxecto coas súas datas
previstas de comezo e final.
Para crear un cronograma dun proxecto, o ideal é que as persoas encargadas do
proxecto teñan unha estrutura de descomposición do traballo, unha estimación do
esforzo para cada tarefa e unha lista dos recursos coa dispoñibilidade de cada un.
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Haberá que establecer os prazos previstos de execución do Plan, tendo en conta tres
aspectos moi importantes:
o

o

o

De non acadar unha execución ou grao de compromiso mínimo do 40%
dos orzamentos asignados a unha zona antes do 15 de Xaneiro de 2.011,
as contías asignadas a esta poderán reducirse e a diferenza incrementará a
reserva de eficacia.
A reserva de eficacia poderá incrementar as dotacións orzamentarias dos
grupos que teñan executado ou comprometido mais do 75% do Plan a 15
de Xaneiro do 2012, previa presentación dun Plan de actuacións
complementario, acorde coas actuacións establecidas no PEZ.
Os plans deberán de rematar antes do 30 de xuño do 2013, podendo
establecerse unha prórroga de execución dos plans de seis meses en
causas debidamente xustificadas polo GAC.

Un exemplo de cronograma sería o que aparece no anexo B.6..

3.3.3 Gastos de xestión
O GAC establecerá no PEZ, o orzamento necesario para os seus gastos de
funcionamento cos límites mencionados no apartado 2.6.6. da presente guía.
En total o orzamento poderá ser polo tanto do 20% do PEZ, sendo estes gastos
financiados ao 100%.

3.3.4 Sistemas de control e seguimento do Plan.
Todo Plan estará suxeito ao control e seguimento ao longo de toda a súa execución,
de tal modo que se establecerán os sistemas de control e seguimento necesarios para
garantir unha correcta execución con relación aos marcos (os eixes) de actuación
establecidos e con respecto a planificación orzamentaria e financeira.
Para elo será necesario levar a cabo a definición dun sistema de indicadores.
Os indicadores perseguen a obxectivización específica das prioridades estratéxicas
do Plan e que podemos clasificar en:


Indicadores de realización: indican a comparación entre o planificado e o
alcanzado. Exemplo: n.º de accións formativas / executadas, páxinas web
previstas / desenvolvidas, n.º de accións de divulgación previstas /
executadas, etc.
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Indicadores de resultado: son os que están intimamente relacionados
cos efectos directos e inmediatos que o plan produza sobre os
beneficiarios. Exemplo: n.º de persoas formadas, n.º de empresas
xeradas, etc.

Tamén poderá valorarse o impacto final do proxecto a través de indicadores de
impacto. Exemplo: diminución da taxa de paro, incorporación ao mercado de
traballo de persoas con eivas, incremento da actividade turística,…
Os indicadores son quen de medir o grao de cumprimento de acordo a estratexia
do Plan.
Como accións de seguimento, complementarias á creación dun sistema de
indicadores cada GAC deberá establecer o seu respectivo plan de accións
orientadas a garantir o correcto desenvolvemento das accións, como poden ser por
exemplo:


Avaliacións de execución do programa, internas ou externas.



Enquisas de satisfacción os beneficiarios



Paneis de traballo técnico para a análise cualitativa de resultados.

3.4 Elementos transversais do PEZ
Igualdade
de
sostibilidade

oportunidades,

innovación,

publicidade,

O Plan ten que prever unha serie de elementos transversais que afectarán a tódalas
actuacións levadas a cabo polo GAC. Este elementos son:
o O establecemento de mecanismos concretos e efectivos que garantan a
igualdade de oportunidades, especialmente a igualdade entre mulleres e
homes. Polo tanto haberá que implantar unha serie de medidas que permitan a
efectiva aplicación deste principio. Outros exemplos serían persoas con algún
tipo de discapacidade, colectivos especialmente desfavorecidos,…
o O plan deberá ter un enfoque innovador, tanto na súa formulación como en
relación ás accións que se prevexan subvencionar.
o Por outra banda, haberá de articular un plan de información e publicidade,
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que permita o coñecemento claro e completo do Plan e das actuacións que
prevé subvencionar como resultado do principio de transparencia. Ademais
esta divulgación levarase a cabo en todas as canles posibles (medios
comunicación, web, publicacións, xornadas,…).
o Por último o Plan establecerá como dogma fundamental que tódolos proxectos
e actuacións que se leven a cabo cumpran co obxectivo da sostibilidade, é
dicir, as actuacións teñen que pensar nun horizonte a medio-longo prazo,
sempre máis aló da duración das axudas, pensando na escaseza dos recursos
e o uso eficiente destes.

Estes elementos transversais deberán establecerse no PEZ mediante medidas e
actuacións concretas que garantan o seu cumprimento.
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Estrutura do plan estratéxico zonal (PEZ)

DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL

Poboación

Mercado de traballo

Educación

Actividade Económica

Infraestruturas

Situación
ambiental

Características
núcleos poboación

DAFO

PROPOSTA
ESTRATÉXICA
DE ACTUACIÓN

Eixes prioritarios de carácter
horizontal ou transversal

Eixes prioritarios de
carácter vertical

Criterios de valoración
dos proxectos

Produtivos

Non produtivos

Plan financeiro

Gastos de xestión
PROPOSTA DE
EXECUCIÓN DO
PLAN

Cronograma
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4 RÉXIME XURÍDICO APLICABLE
Neste apartado citaremos as principais normas aplicables ás actuacións mencionadas
nesta guía, sen prexuízo de seren de aplicación outras normas.
o Regulamento CE 1198/2006, do 27 de xullo de 2006, do Fondo Europeo de
Pesca.
o Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, na
súa redacción dada pola Lei 62/2003, de 30 de decembro.
o Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
o Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, e Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, en canto á súa condición de entidade
colaboradora, sen prexuízo do resto de normativa aplicable.
o Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de
axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.
o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
o Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración
Pública Galega.
o Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
o

Lei 7/2004 galega para a igualdade de mulleres e homes.
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5

5 ABREVIATURAS UTILIZADAS
x

FEP: Fondo Europeo de Pesca

x

GAC: Grupo de Acción Costeira

x

PPC: Política pesqueira común

x

POE: Programa operativo español

x

PEN: Plan estratéxico nacional

x

PEZ: Plan estratéxico zonal

x

GDR: Grupos de Desenvolvemento Rural
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6

6 INFORMACIÓN DE CONTACTO
A presente guía ten só carácter orientativo (non é unha norma). En caso de dúbida ou
necesidade de maior precisión cumprirá recorrer á normativa da convocatoria (tanto da
selección dos GAC como das axudas) que será publicada no Diario Oficial de Galicia.
Así mesmo, na fase de elaboración dos PEZ e presentación de proxectos, no suposto
de que se detecten cuestións non suficientemente resoltas nesta guía, procederase a
elaborar versións actualizadas desta, que se irán publicando na páxina web dos GAC
(www.accioncosteira.es).

Ademais, para calquera dúbida que xurda con respecto ao contido da presente guía
poderase contactar no seguinte enderezo:
Centro Tecnológico del Mar, Fundación CETMAR

R/ Eduardo Cabello, s/n E-36208 Bouzas-Vigo
Tel.: 986 24 70 47 (ext. 302) - Fax: 986 29 45 87 - http://www.accioncosteira.es
Se o desexa, tamén pode poñerse en contacto connosco no seguinte enderezo:
info@accioncosteira.es
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7

7 ANEXOS
7.1 Anexos A: Sobre a constitución da asociación aspirante:
7.1.1 Anexo A.1.: Modelo de estatutos

TÍTULO I
DENOMINACIÓN E RÉXIME LEGAL
Artigo 1. Da asociación.
1. Constitúese o Grupo de Acción Costeira de “.....................” (a partir de agora GAC)
como asociación para o cumprimento dos fins descritos no artigo 44 do Regulamento
1198/2006 do Consello do 27 de xullo de 2006 relativo ao Fondo Europeo de Pesca.
2. O GAC é unha entidade sen ánimo de lucro que se rexerá pola seguinte normativa:
a) Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, na
súa redacción dada pola Lei 62/2003, do 30 de decembro.
b) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, en canto á súa condición de entidade
colaboradora, sen prexuízo do resto de normativa aplicable.
c) Os presentes estatutos.
d) Regulamento de réxime interno, no seu caso, así como polos acordos
validamente adoptados pola súa Asemblea Xeral e órganos directivos dentro da
esfera da súa respectiva competencia.
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Artigo 2. Da capacidade xurídica.
O GAC, unha vez inscrito no rexistro correspondente, disporá de plena capacidade
xurídica para o cumprimento dos seus fins.
TÍTULO II
DOMICILIO SOCIAL E ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Artigo 3. Do domicilio social.
1. O GAC fixa o seu domicilio
concello.......................................

social

na

Rúa........................................

e

2. Poderán ser creados locais sociais noutras localidades pertencentes ao ámbito de
actuación do GAC mediante acordo da Xunta Directiva.
De producirse a creación dalgún destes locais, darase conta destes acordos aos
membros da Asemblea Xeral.
Artigo 4. Do ámbito territorial e da súa duración.
1. O GAC terá como ámbito de actuación o correspondente á zona costeira
....................................,
que
abarca
os
seguintes
concellos:
...........................................................................................................................................
2. A duración será indefinida e subsistirá mentres perdure a necesidade de
cumprimento dos seus fins.
TÍTULO III
OBXECTO SOCIAL E ACTIVIDADES
Artigo 5. Do obxecto social e dos obxectivos.
1. O GAC ten como obxecto social colaborar na gobernanza da zona, participando
activamente na construción da capacidade organizativa da zona pesqueira e 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 os seguintes obxectivos:
a) Constituír e decidir en todas as medidas amparadas polo Eixe 4 do FEP a
selección das operacións que deban levarse a cabo polo sector privado e
público, dentro da estratexia de desenvolvemento local establecida.
b) Participar en cantas iniciativas zonais, rexionais, nacionais e internacionais
contribúan a potenciar o desenvolvemento socioeconómico do sector pesqueiro
da zona.
c) Servir as entidades asociadas de centro receptor, canalizador e distribuidor de
toda a información relativa ao campo de acción do desenvolvemento local e
rexional.
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d) A prospección e coñecemento das dotacións, recursos e proxectos existentes no
territorio en cada momento.
e) Ser factor de sensibilización das administracións, entidades públicas e privadas,
así como as institucións comunitarias europeas co obxecto de poder optimizar o
aproveitamento dos recursos endóxenos da zona para o seu desenvolvemento
harmónico, equilibrado, sostible e integral.
f) Posibilitar entre as persoas integrantes das asociacións o intercambio de
experiencias e metodoloxías de traballo e intervención no ámbito do
desenvolvemento zonal e rexional.
g) Promover a cooperación interrexional e transnacional con outras asociacións ou
organizacións creadas ao abeiro do eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca.
h) Calquera outra que favoreza o desenvolvemento sostible do territorio conforme
os obxectivos establecidos no artigo 44 do Regulamento CE 1198/2006 do
Fondo Europeo de Pesca.
Con carácter transversal a todas as actuacións executadas polo GAC:
a) Fomentar, impulsar, programar e colaborar en actuacións dirixidas á
diversificación de actividades mediante a promoción de emprego múltiple para as
persoas empregadas no sector pesqueiro por medio da creación de traballos
adicionais fóra deste.
b) Fomentar, impulsar, programar e colaborar en actuacións dirixidas á procura de
valor engadido para os produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura.
c) Impulsar o exercicio profesional dirixido a fomentar a igualdade de oportunidades
entre as mulleres e homes, ademais de desenvolver e aplicar con disciplina,
tanto o saber científico relativo ás relacións de igualdade de oportunidades
humano-sociais, como os servizos destinados a satisfacer as necesidades e
aspiracións das mulleres, tendo en conta a promoción da igualdade de
oportunidades.
d) Promover actividades de carácter informativo, de investigación, prevención e
sensibilización, tendo como principais destinatarios o sector pesqueiro e,
prioritariamente, as mulleres novas e colectivos desfavorecidos vinculados ao
citado sector.
e) Fomentar, impulsar, programar e colaborar en actuacións dirixidas á protección
do medio natural nas zonas pesqueiras co fin de manter o seu atractivo,
rexenerar e desenvolver os pobos costeiros de pescadores, así como participar
nas actuacións de restablecemento do potencial produtivo do sector pesqueiro,
marisqueiro e acuícola danado como consecuencia de desastres naturais ou
industriais.
2. Para alcanzar os devanditos obxectivos, o GAC poderá desenvolver as actividades
seguintes:
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a) Accións de sensibilización do tecido socioeconómico das zonas vinculadas á
problemática, recursos, accións e proxectos que contribúan aos seus intereses
de desenvolvemento.
b) Deseñar, planificar, coordinar e realizar actividades socioculturais, tales como
seminarios, conferencias, xornadas, investigacións e estudos relativos á
problemática do desenvolvemento integral da zona, así como editar, no seu
caso, todo tipo de material en soporte escrito, audiovisual ou electro-ópticomagnético, de carácter especializado, didáctico ou meramente divulgativo.
c) Solicitar ante calquera instancia e executar, no seu caso, a realización de
calquera programa ou proxecto relativo ao desenvolvemento zonal e rexional, xa
sexa para executarse dentro do territorio nacional ou ben en calquera país
estranxeiro.
d) Deseñar, planificar, coordinar e executar cantas accións ou actividades sexan
necesarias para alcanzar unha adecuada formación e posta ao día permanente
de todos os colectivos socioeconómicos vinculados ao desenvolvemento zonal e,
especialmente, das persoas profesionais da pesca, do marisqueo e da
acuicultura.
e) Promover o intercambio de experiencias e metodoloxías de traballo, así como a
procura de liñas de actuación conxunta con entidades análogas.
f) Realizar as actividades de intermediación ou colaboración na xestión das axudas
(servir como entidade colaboradora, convocar e conceder axudas, seleccionar os
proxectos, xestionar os pagos, facer un seguimento da execución, etc.).
g) Realizar cantas actividades poidan resultar conexas, antecedentes ou
consecuentes das anteriores.
TITULO IV
DOS DEREITOS E OBRIGACIÓNS DAS PERSOAS ASOCIADAS
Artigo 6. Da adquisición de persoa asociada.
1. As asociacións deberán permitir a integración nelas 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, sen permitir en ningún caso a
participación de persoas físicas ou xurídicas individuais con ánimo de lucro.
2. A representatividade, a nivel local ou territorial da zona, das asociacións sectoriais
respectivas será avaliada pola Xunta Directiva do presente GAC co fin de evitar a
participación de asociacións sectoriais que non sexan representativas no territorio, ben
porque non teñan implantación na zona costeira ou ben porque as entidades non
posúan medios humanos, técnicos nin materiais e en definitiva non desenvolvan unha
actividade permanente na zona.
O disposto anteriormente non será aplicable ao sector público.
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3. Para adquirir a condición de membros das asociacións, deberán dirixirlle á
Presidencia do GAC unha solicitude, subscrita pola persoa representante legal
mediante acordo do órgano competente, na que se manifesta a vontade expresa de
adherirse ao GAC e de cumprir todos os fins recollidos nos seus estatutos e demais
regulamentos de orde interna. Esta solicitude deberá acompañarse da seguinte
documentación:
1
2
3
4

Copia dos estatutos debidamente rexistrados.
Relación de membros que integran a asociación.
CIF.
Memoria de actividades.

5. A persoa que presida a asociación trasladará a solicitude á Xunta Directiva, que
deberá resolver nun prazo non superior a un mes desde o traslado daquela.
6. En caso de non admisión pola Xunta Directiva, o/a solicitante pode recorrer ante a
próxima Asemblea Xeral. Neste suposto, devandito recurso será incorporado de xeito
automático como punto da orde do día na primeira sesión que celebre a Asemblea
Xeral, sexa ordinaria ou extraordinaria.
Artigo 7. Da perda da condición de persoa asociada.
1. A condición de membro da asociación perderase:
a) Por decisión voluntaria da persoa asociada, que o deberá solicitar por escrito.
b) Por sanción imposta pola Xunta Directiva, por incumprimento das obrigas
inherentes á condición de persoa asociada.
c) Por perda da representatividade ou dos requisitos necesarios para a condición de
socio/a.
d) Polo impago de cotas que se acorden pola Asemblea Xeral.
2. O acordo de expulsión, adoptado pola Xunta Directiva previa audiencia do/a socio/a
interesado/a, notificaráselle por escrito e contra o mesmo caberá recurso ante a
primeira Asemblea Xeral que se celebre.
De ratificarse o acordo de expulsión pola Asemblea Xeral, a persoa interesada poderá
recorrer ante a xurisdición ordinaria.
3. A baixa por calquera motivo do GAC non exime a persoa asociada de satisfacer as
obrigas e compromisos de calquera natureza que tivese pendentes.
Artigo 8. Dos sectores.
1. Para os efectos dos presentes estatutos, o GAC estará constituído por unha mostra
das entidades representativas dos seguintes sectores:
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a) Sector pesqueiro: integrarano as entidades de interese colectivo pesqueiro,
marisqueiro e acuícola con personalidade xurídica propia.
b) Sector social: integrarán este sector as asociacións socio-culturais, deportivas,
ecoloxistas, recreativas, educativas e as asociacións de mulleres e outras
similares.
c) Sector económico: estará integrado polas asociacións de empresarios/as,
organizacións sindicais e axentes económicos.
d) Sector público: estará integrado polas administracións públicas de ámbito local
e entidades do sector público dependentes destas.
2. Cada persoa asociada pertencente ao GAC necesariamente deberá adherirse a
algún destes sectores. En ningún caso poderá formar parte de máis dun sector.
3. Poderán participar asociacións de ámbito suprazonal sempre que non existan
entidades da mesma natureza a nivel zonal.
Artigo 9. Dos dereitos das persoas asociadas.
As persoas asociadas teñen os seguintes dereitos:
a) Participar con voz e voto na Asemblea Xeral.
b) Elixir e ser elixidas para formar parte da Xunta Directiva ou das comisións ou
comités que poidan crearse.
c) Aprobar, se procede, en Asemblea, o balance do exercicio e o orzamento anual.
d) Solicitar información sobre calquera aspecto da marcha do GAC que poida ser
de interese para esta.
e) Os demais que resulten das normas legais aplicables e dos Estatutos do GAC,
do regulamento de orde interna ou ben dos acordos validamente adoptados
polos órganos sociais.
Artigo 10. Das obrigacións das persoas asociadas.
Son obrigacións das persoas asociadas:
a) Asistir ás asembleas xerais e acatar os acordos validamente adoptados polos
órganos sociais.
b) Ocupar os cargos para os que resulten elixidas e desempeñar fielmente as
obrigacións inherentes aos devanditos cargos.
c) Desembolsar as cotas, no seu caso, que acorde o órgano competente do GAC.
d) Participar e realizar cantas tarefas lles sexan encomendadas pola Asemblea
Xeral, a Xunta Directiva ou as comisións ou comités que puidesen crearse.
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e) Cumprir os demais deberes que resulten dos preceptos legais e estatutarios ou
dos acordos validamente adoptados polos seus órganos sociais.
TÍTULO V
ÓRGANOS DO GAC
Artigo 11. Dos principios de funcionamento.
O GAC, de ampla base democrática, rexerase polo sistema de autogoberno e polos
principios de representación, de observancia, legalidade e de democracia interna no
seu funcionamento no marco da Constitución e, no resto do ordenamento xurídico,
pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.
Artigo 12. Dos órganos directivos.
1. Os órganos directivos do GAC son:
a)
b)
c)
d)

Asemblea Xeral.
Xunta Directiva.
Presidencia do GAC.
Vicepresidencia do GAC.

2. Son órganos administrativos do GAC:
a) A Secretaría.
b) A Tesourería.
Artigo 13. Da Asemblea Xeral.
1. A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno do GAC e estará integrada por
todas as persoas representantes das entidades enumeradas no artigo 6.1 que se
atopen en pleno uso dos seus dereitos sociais.
2. Todo o persoal membro efectivo ten dereito a voto.
3. Os cargos de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría e Tesourería serán elixidos
pola Asemblea Xeral na sesión constitutiva desta por un período de catro anos, que
poderá prorrogarse.
O feito de que o Grupo sexa un instrumento do FEP implicará que a Presidencia do
GAC haberá de recaer nalgún membro da Xunta Directiva do sector pesqueiro,
marisqueiro ou acuícola elixido polos membros do sector pesqueiro da Asemblea
Xeral. A Vicepresidencia do GAC recaerá nalgún membro dos outros sectores da
Xunta Directiva, que será elixida polos membros do resto de sectores da Asemblea
Xeral.
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4. As sesións da Asemblea Xeral poderán ser ordinarias ou extraordinarias.
5. A Asemblea Xeral ordinaria reunirase unha vez ao ano dentro dos tres primeiros
meses do ano.
6. A Asemblea Xeral extraordinaria reunirase tantas veces como sexa necesario,
previo acordo da Xunta Directiva, mediante convocatoria da Presidencia do GAC.
7. Así mesmo, e con carácter extraordinario, reunirase a Asemblea Xeral cando o
solicite, mediante escrito dirixido á Xunta Directiva, un mínimo de persoas asociadas
non inferior ao 10%, con expresión detallada das cuestións que deban integrar a orde
do día da convocatoria.
Recibida esta petición pola Presidencia, e dentro dos 15 días naturais seguintes,
procederase a efectuar a oportuna convocatoria para a celebración da asemblea xeral.
8. As asembleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente
constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela, presentes ou as persoas
representadas, a maioría absoluta das entidades asociadas.
En segunda convocatoria o quórum requirido será referido a unha cuarta parte das
persoas asociadas.
9. Entre a data da convocatoria e o día sinalado para a celebración da reunión da
Asemblea Xeral, en primeira convocatoria, haberán de mediar polo menos 15 días
naturais, podendo así mesmo facerse constar a data na que, se procede, se reunirá a
Asemblea Xeral en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra reunión poida
mediar un prazo inferior a media hora.
10. No caso de que non se previse na convocatoria a data da seguinte convocatoria,
deberá facerse esta con oito días de antelación á data da reunión.
11. A convocatoria da Asemblea Xeral será comunicada por escrito a cada unha das
persoas representantes das entidades sociais, con expresión detallada da
correspondente orde do día.
12. A delegación de voto ou representación soamente poderá realizarse nunha persoa
representante do mesmo sector, dos establecidos no artigo 8 dos presentes Estatutos.
Artigo 14. Das funcións da Asemblea Xeral.
1. Serán funcións da Asemblea Xeral:
a) Coñecer e aprobar, se procedese, a conta xeral de ingresos e gastos
anualmente, así como o orzamento anual de gastos e ingresos da entidade para
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

o exercicio seguinte, modificando as cotas e establecendo derramas
extraordinarias.
Censurar a xestión da Xunta Directiva, da Presidencia ou de calquera membro
desta.
O nomeamento das persoas integrantes da Xunta Directiva.
Acordar, no seu caso, a contía das cotas de ingreso e periódicas, así como a súa
forma de pago.
A disposición ou alleamento dos bens do GAC.
A solicitude de declaración de utilidade pública.
A constitución dunha federación ou a integración nela, se xa existise.
A modificación dos presentes estatutos.
A disolución do GAC.
A admisión de novas persoas asociadas ao GAC.

Artigo 15. Dos acordos da Asemblea Xeral.
1. Os acordos da Asemblea Xeral adóptanse como regra xeral por maioría simple de
votos.
A Presidencia do GAC ostenta voto de calidade en caso de empate.
2. O nomeamento das persoas que ostenten o cargo de vogais da Xunta Directiva
realizarase a través dos sectores establecidos no artigo 8.
Os vogais de cada sector só poderán ser elixidos polas persoas representantes da
Asemblea do respectivo sector.
3. Requiren o voto dos dous terzos dos membros da Asemblea Xeral os acordos
referidos nas letras c), f), i) e j).
Artigo 16. Da Xunta Directiva.
1. A Xunta Directiva, por delegación da Asemblea Xeral, asume a dirección da
entidade e estará integrada pola Presidencia, a Vicepresidencia, a Secretaría e a
Tesourería, que serán as mesmas que ocupen estes cargos na Asemblea Xeral, e
vinte e catro vogais, incluíndo a Presidencia e a Vicepresidencia.
2. A persoas que ostenten o cargo de vogais da Xunta Directiva son nomeadas na
Asemblea Xeral a proposta de cada un dos sectores segundo a seguinte
representatividade:
a) Doce representantes do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola.
b) Tres representantes sociais:
i. dous representantes das asociacións socio-culturais,
ecoloxistas recreativas e educativas.
ii. Un representante das asociacións de mulleres.
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c) Seis representantes económicos,
i. Tres representantes das organizacións sindicais,
ii. Tres representantes das asociacións de empresarios/as e demais axentes
económicos.
d) Tres representantes das administracións públicas locais e entidades do sector
público dependentes.
3. A delegación de voto ou representación soamente poderá realizarse nunha persoa
representante do mesmo sector, dos establecidos no artigo 8 dos presentes Estatutos.
4. A Secretaría e a Tesourería actuarán con voz pero sen dereito a voto.
5. Todos os cargos da Xunta Directiva son honoríficos e gratuítos e o seu
nomeamento farase por un período de catro anos, podendo ser reelixidos.
6. As persoas integrantes da Xunta cesarán por:
a) Falecemento.
b) Renuncia voluntaria.
c) Transcurso do prazo para o que foron elixidos.
Nos supostos b) e c) será necesario realizar un efectivo traspaso de poderes con
entrega de documentación e posta ao día á persoa sucesora, ou esperar a que a
Asemblea Xeral nomee temporalmente un/ha substituto/a.
O nomeamento dos novos membros rexerase polas mesmas normas que para a
primeira elección.
Artigo 17. Das funcións da Xunta Directiva.
1. Serán funcións da Xunta Directiva as seguintes:
a) Resolver o procedente sobre cantas cuestións afecten a boa marcha da
entidade e sexan sometidas á súa consideración pola Asemblea Xeral ou se
poidan suscitar con carácter de rogo ou pregunta por calquera das persoas
representantes das entidades asociadas.
b) Promover a administración da asociación de conformidade cos Estatutos,
regulamentos e decisións da Asemblea Xeral.
c) Nomeamento das persoas administradoras e representantes.
d) Propor á Asemblea admitir, suspender ou dar de baixa a membros do GAC con
suxeición ao previsto nos Estatutos.
e) A expulsión de persoas asociadas.
f) Cumprir e facer cumprir as normas estatutarias, de carácter regulamentario, no
seu caso, e os acordos que adopte a Asemblea Xeral.
g) Resolver as dúbidas que se susciten sobre a interpretación das normas
estatutarias, regulamentos e normativas internas e suplir as súas posibles
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h)
i)
j)

k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)

r)

s)
t)

omisións, sen prexuízo de someter as súas decisións á primeira Asemblea
Xeral que se celebre.
Aprobar as normas regulamentarias.
Estudo e informe dos orzamentos e contas anuais.
Presentar anualmente á Asemblea Xeral:
a. Informe económico-financeiro anual
b. A conta xeral de ingresos e gastos, explicativa da marcha da entidade
durante o exercicio.
c. Orzamento anual de gastos e ingresos.
Estudo, planificación e control das actividades económicas e financeiras da
asociación.
Organizar, coordinar as actividades e distribuír os traballos e responsabilidades
entre as persoas representantes das persoas asociadas, designando comisións
de estudo e traballo.
Planificar os programas e actividades que desenvolva pola asociación.
Coñecer e aprobar, se procedese, a memoria de actividades sociais realizadas
e das que se pretendan realizar.
Adoptar e executar accións de goberno e administración do GAC.
A xestión como entidade colaboradora de subvencións para a realización de
proxectos dirixidos ao cumprimento dos fins da asociación e recollidos no
capítulo IV do Título IV do Regulamento 1198/2006 do Consello, do 27 de xullo
de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Pesca.
A avaliación e elevación das propostas de resolución dos proxectos
presentados ao abeiro das convocatorias de axudas realizadas pola
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
Contratación do persoal e expedientes de contratación. Para o
desenvolvemento destas actuacións a Xunta Directiva poderá constituír mesas
de contratación cuxa composición será como mínimo de cinco membros, que
deberán formar parte da Xunta Directiva do GAC. Formará parte en todo caso
desta mesa a Presidencia do GAC ou Vogal en quen delegue.
Asesoramento á Presidencia.
En xeral, desenvolver cantas accións se dirixan ao mellor cumprimento dos
obxectivos e fins sociais, sempre que non estean atribuídos á Asemblea Xeral.

2. Para o exercicio destas competencias, a Xunta Directiva poderá apoiarse no equipo
técnico e de xestión do propio GAC ou solicitar o apoio de expertos/as externos na
materia.
Artigo 18. Das reunións da Xunta Directiva.
1. A Xunta Directiva reunirase, con carácter ordinario, dúas veces ao ano, e, con
carácter extraordinario, cando, pola urxencia dos asuntos que se deban tratar, o
dispoña a Presidencia ou ben o solicite razoadamente algún ou algúns dos seus
membros, sendo obrigada a asistencia destes, excepto por causa xustificada.
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2. As reunións da Xunta Directiva serán convocadas por escrito, con indicación da
orde do día. As ordinarias convocaranse cunha antelación de setenta e dúas horas, e
as extraordinarias con vinte e catro horas de antelación, polo procedemento máis
adecuado.
3. O quórum de constitución, en primeira convocatoria, será a maioría simple, e en
segunda convocatoria calquera que sexa o número de asistentes.
En ambos os casos haberá de estar presente a Presidencia ou Vicepresidencia e a
Secretaría.
4. O quórum de votación necesario para a adopción de acordos válidos será o da
maioría simple de asistentes á reunión.
Artigo 19. Da Presidencia do GAC.
1. A Presidencia asume a representación legal da entidade para todos os efectos,
tanto en xuízo como fóra dela, e ostenta o voto de calidade en caso de empate nas
votacións.
2. Correspóndelle dirixir, ordenar e arbitrar os debates, tanto na Xunta Directiva como
na Asemblea Xeral, así como:
a) Convocar e fixar a orde do día das reunións da Xunta Directiva e da Asemblea
Xeral, presidíndoas.
b) Ordenar os gastos e pagos da entidade, asinando, xunto coa Tesourería, os
talóns, recibos e outros documentos análogos.
c) Autorizar coa súa firma cantos escritos e comunicacións esixa a marcha da
entidade, así como visar os documentos autorizados pola Secretaría,
especialmente se teñen o carácter de certificacións.
d) Executar os acordos sociais e asumir e realizar cantas encomendas se lle
confíen, tanto por acordo da Xunta Directiva como pola Asemblea Xeral.
e) Visar as actas das reunións e vixiar a execución dos acordos adoptados.
f) Subscribir contratos a nome da asociación, outorgar poderes a terceiros,
interpor reclamacións administrativas e ante a xurisdición ordinaria e as
especiais, aceptar donativos, legados e herdanzas, exercitar accións e opor
excepcións.
g) A xefatura do cadro de persoal da entidade.
h) Redactar a memoria social anual da entidade.
i) A comunicación permanente e relación a cantos asuntos sexan de competencia
do GAC coas Administracións Públicas.
3. A Presidencia cesará por:
a) Falecemento.
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b) Renuncia voluntaria.
c) Transcurso do prazo para o que foron elixidos.
Nos supostos b) e c) será necesario realizar un efectivo traspaso de poderes con
entrega de documentación e posta ao día á persoa sucesora, ou esperar a que a
Xunta Directiva nomee temporalmente unha substituta.
O nomeamento da nova Presidencia rexerase polas mesmas normas que para a
primeira elección.
Artigo 20. Da Vicepresidencia.
1. O/a vicepresidente/a substituirá o/a presidente/a en caso de ausencia, enfermidade
ou vacante, e desempeñará as funcións que nel delegue o/a presidente/a.
2. O/a vicepresidente/a cesa polos mesmos motivos que o/a presidente/a. Así mesmo,
élle aplicable todo o previsto no apartado 3 do artigo anterior en canto sexa
compatible.
Artigo 21. Da Secretaría.
Á Secretaría correspóndelle o exercicio das funcións propias do seu cargo, así como:
a) Actuar como tal en todas as reunións. Na Xunta Directiva actuará con voz pero
sen dereito a voto.
b) Custodiar os libros e documentos, excepto os de contabilidade, selos e o
ficheiro da entidade.
c) Dirixir, organizar e coordinar o desenvolvemento administrativo da entidade.
d) Redactar e anotar nos libros correspondentes as actas das reunións da Xunta
Directiva e da Asemblea Xeral, e expedir certificacións destes co visto e prace
da Presidencia.
e) Levar a correspondencia ordinaria.
f) Levar o inventario de bens nun libro establecido para o efecto.
Artigo 22. Da Tesourería.
Á Tesourería corresponderalle:
a) Actuar como tal en todas as reunións. Na Xunta Directiva actuará con voz pero
sen dereito a voto.
b) Recadar os fondos da entidade, custodialos e investilos do modo que
determine a Xunta Directiva.
c) Efectuar os pagos ordenados pola Presidencia.
d) Velar pola boa orde económica da entidade, así como polo máis adecuado
investimento orzamentario, de acordo cos obxectivos e fins da asociación.
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e) Dirixir e ordenar a contabilidade.
f) Confeccionar a conta xeral de ingresos e gastos, así como o orzamento anual
de gastos e ingresos.
Artigo 23. Dos/as vogais da Xunta Directiva.
1. As persoas que ostenten o cargo de vogais desempeñarán as funcións xenéricas do
seu cometido, sen prexuízo daqueloutras que procedan e que concretamente a cada
un deles lles sexan atribuídas por acordo da Xunta Directiva.
2. Os/As vogais cesarán por:
a) Falecemento.
b) Renuncia voluntaria.
c) Transcurso do prazo para o que foron elixidos/as.
Nos supostos b) e c) será necesario realizar un efectivo traspaso de poderes con
entrega de documentación e posta ao día á persoa sucesora, ou esperar a que a
Xunta Directiva nomee temporalmente unha substituta.
TITULO VI
REXIME ECONÓMICO
Artigo 24. Do patrimonio inicial.
O GAC carece de patrimonio inicial e fixará o seu orzamento anualmente.
Artigo 25. Das contas anuais.
Anualmente con referencia ao último día do exercicio económico de cada ano,
elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria que será posta a
disposición das persoas representantes das entidades sociais, durante un prazo non
inferior a 15 días ao sinalado para a celebración da asemblea xeral ordinaria, que
deberá aprobalas ou censuralas.
Artigo 26. Do orzamento.
Anualmente e no primeiro trimestre de cada ano, será aprobado o orzamento pola
Asemblea Xeral ordinaria, con referencia ao último día do exercicio económico de
cada ano.
Artigo 27. Da dispoñibilidade de fondos.
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Para a disposición de fondos das entidades bancarias onde o GAC os teña
depositados, terán recoñecidas as firmas na entidade bancaria correspondente a
Presidencia e a Tesourería, para a utilización conxunta deles.
Artigo 28. Do destino dos recursos.
Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuídos entre
persoas representantes nin entidades sociais os recursos obtidos polo GAC.
Artigo 29. Dos recursos económicos.
A asociación nutrirase dos seguintes recursos económicos:
a) Das cotas ordinarias e derramas extraordinarias que poidan establecerse.
b) Das doazóns e legados a favor do GAC.
c) Das subvencións que lle poidan ser concedidas por calquera institución pública
ou privada, local, provincial, autonómica, nacional ou estranxeira.
d) Calquera outro ingreso permitido pola lexislación vixente.
Artigo 30. Das cotas e contribucións das persoas asociadas.
A contía das cotas e contribucións das persoas asociadas será proposta pola Xunta
Directiva e aprobada en asemblea xeral, que determinará así mesmo o modo en que
se farán efectivas.
TÍTULO VII
SUPOSTO DE DISOLUCIÓN DO GAC
Artigo 31. Da disolución do GAC.
O GAC establécese por tempo indefinido e poderá disolverse, no seu caso, nos
supostos seguintes:
a) Por vontade das persoas asociadas, mediante acordo adoptado pola Asemblea
Xeral extraordinaria convocada para o efecto, e co quórum que determina o
artigo 15.2.
b) Por ser imposible a consecución dos fins para os que foi constituído.
c) Por incumprimento reiterado dos fins para os que foi creado.
d) Por sentenza xudicial firme.
e) Polas causas determinadas no artigo 39 do Código Civil.
f) Polas restantes causas previstas na lexislación vixente.
Artigo 32. Da liquidación do GAC.
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1. No caso da disolución a Asemblea Xeral elixirá entre as persoas que a integran a
tres delas para constituír a correspondente Comisión Liquidadora, e a de maior idade
ostentará a súa Presidencia.
2. A Comisión Liquidadora farase cargo do patrimonio existente, satisfará as
obrigacións pendentes e cobrará os créditos pendentes se existisen.
3. O remanente, en caso de existir, será entregado a calquera entidade legalmente
constituída que se dedique a fins idénticos ou, na súa falta, análogos aos deste GAC.
4. A Comisión, así mesmo, solicitará a cancelación dos asentos no Rexistro.
5. En caso de insolvencia, a Comisión haberá de promover inmediatamente o oportuno
procedemento concursal ante o xulgado competente.
En..........., a............de...........de 2008
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7.1.2 Anexo A.2.: Acta de constitución da asociación:
ACTA DE CONSTITUCIÓN DA ASOCIACIÓN
LUGARDECONSTITUCIÓN
DATAEHORADECONSTITUCIÓN
ZONAPESQUEIRA
ASISTENTES
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR
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D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR
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ACORDAN
1ºConstituírunhaasociaciónaoabeirodaLeiorgánica1/2002,do22demarzo,reguladorado
dereitodeasociaciónquesedenominará:

Eterácomofinsosseguintes:

2ºAprobarosestatutos(achégansecomoanexo)polosquesevairexeraentidade,queforon
lidosnestemesmoactoeaprobadosporunanimidadedosreunidos.

3ºDesignarosvogaisdaXuntaDirectivadaentidadepolosdistintossectoresdaAsembleaXeral,
cuxacomposiciónéaseguiente:
A)Representantesdosectorpesqueiro,marisqueiroeacuícola:(12)
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR
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D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR
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D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR
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B)Representantesdosectorsocial:(3)
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

C)Representantesdosectoreconómico:(6)
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR
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D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR
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D)Representantesdasadministraciónspúblicaslocaisesectorpúblicodependente:(3)

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)
ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

SECTOR

4ºEleccióndosórganosdegobernodaentidadepolosdistintossectoresdaAsembleaXeral,de
entreosvogaisdaXuntaDirectiva:

Presidencia:(sectorpesqueiro)
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
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Vicepresidencia:

Sector:(económico,social
oupúblico)

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

Secretaría:
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

Tesourería:
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concelloeprovincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL

E sen máis asuntos que tratar levántase a sesión, cando son as ______ horas do día
______ de ______________ de _______

Sinaturadetodososmembros:
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Presidencia:

Vicepresidencia:

Secretaría:

Tesourería:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:

Vogal:
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RestodeAsistentes
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7.1.3 Anexo A.3.: Solicitude de inscrición da asociación:

PROCEDEMENTO

INSCRICIÓN
DA
ASOCIACIÓNS

CONSTITUCIÓN

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

X1710A

SOLICITUDE

DE

D./D.ª
_____________________________________________________________
(DNI ________________),
cargo que ocupa na asociación
___________________________________________________________________
actuando en representación da asociación
____________________________________________________________________
con domicilio__________________________________________________________,
correo electrónico _______________________________
e NIF______________.
EXPÓN:
Que para darlle cumprimento ao disposto no artigo 10 da Lei orgánica 1/2002, do 22
de marzo, reguladora do dereito de asociación, xunta coa presente solicitude:
- Acta fundacional, que inclúe os estatutos por duplicado exemplar, asinada por todos
os promotores.
- Copia do DNI dos promotores, se son persoas físicas e, se son persoas xurídicas,
certificado do acordo adoptado polo órgano competente no que apareza a vontade de
constituír a asociación e formar parte dela e a designación da persoa física que a
representará.
- Xustificante do pagamento da taxa administrativa.
SOLICITA:
Que, de conformidade co establecido no artigo 22 da Constitución e conforme a
documentación presentada, inscriba a asociación denominada:
_________________________________________________________________
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LEXISLACIÓN APLICABLE:

(Para cubrir pola Administración)

RECIBIDO

N.º EXPTE.

ESTATAL:
DATA DE

- Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo

ENTRADA

- Real decreto 1497/2003, do 28 de novembro

AUTONÓMICA:
- Decreto 336/1996, do 13 de setembro
- Decreto 276/1997, do 25 de setembro

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

En ____________________, a ___de
_______________de _____.

SR./SRA. DELEGADO/A PROVINCIAL DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DE ______________
ou, se é de ámbito autonómico:
SR./SRA. SECRETARIO/A XERAL DA CONSELLERÍA
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

www.accioncosteira.es
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7.2 Anexos B: Sobre a selección do GAC
7.2.1 Anexo B.1.: Modelo de solicitude para o concurso de selección do GAC:
ANEXO I. MODELO DE SOLICITUDE

Nº EXPEDIENTE
PROCEDEMENTO
CONCURSO DE SELECCIÓN
DE GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA

DATA SOLICITUDE

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO
SOLICITUDE

1. DATOS DO CANDIDATO A GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC)
DENOMINACIÓN
ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL
DATOS BANCARIOS
ENTIDADE

ZONA COSTEIRA
TELÉFONO DE CONTACTO

SUCURSAL

CONCELLO

FAX

PROVINCIA

ENDEREZO ELECTRÓNICO

D.C.

2. DATOS DO/A REPRESENTANTE
SEGUNDO APELIDO
PRIMEIRO APELIDO
CARGO QUE OSTENTA

CIF

NOME

Nº CONTA

DNI

NOMEADO POLO ACORDO DO

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
PLAN ESTRATÉXICO ZONAL (PEZ)
OUTRA DOCUMENTACIÓN REFERIDA AO GRUPO CONSONTE O ARTIGO 6 DA ORDE
A entidade solicitante autoriza á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos para, de conformidade co artigo 13.4 da Lei
4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na administración pública galega, publicar na súa páxina web
oficial os datos referidos ás subvencións concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización
para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da publicación na páxina web. Así mesmo, autoriza á
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións,
convenios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás subvencións
concedidas.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos pola que se convoca concurso de selección de Grupos de
Acción Costeira, de -- de -------, de ------------SINATURA DO SOLICITANTE

__________________de ________________de _________
SR. SECRETARIO XERAL DA CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS.
Edificio administrativo San Caetano, s/n
Santiago de Compostela
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7.2.2 Anexo B.2.: Relación de entidades asociadas:

RELACIÓNDEENTIDADESASOCIADAS
Nº

DENOMINACIÓN

TIPODEENTIDADEOUCOLECTIVO
1.ENTIDADESPÚBLICAS
1.1 CONCELLOS
1.2. ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO LOCAL
1.2 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS LOCAIS

ENDEREZO

Nº

CIF

OBSERVACIÓNS

2.ENTIDADESDOSECTORPESQUEIRO,MARISQUEIRO
OUACUICOLA
2.1. CONFRARÍAS
2.2. ASOCIACIÓN DE MEXILLOEIROS
2.3. OUTRAS ASOCIACIÓNS DO SECTOR
3.ENTIDADESDOSECTORECONÓMICO
3.1. ASOCIACIÓNS DE EMPRESARIOS/AS E
PROFESIONAIS
3.2. ORGANIZACIÓNS SINDICAIS
3.3. CÁMARAS OFICIAIS
3.4. FUNDACIÓNS
3.5. OUTRAS ASOCIACIÓNS DO SECTOR
4.ENTIDADESDOSECTORSOCIAL
4.1. ASOCIACIÓNS DE MULLERES
4.2. ASOCIACIÓNS SOCIOCULTURAIS
4.3. ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS
4.4. ASOCIACIÓNS ECOLOXISTAS
4.5.ASOCIACIÓNSRECREATIVAS/EDUCATIVAS
4.6.ASOCIACIÓNSDEVECIÑOS/AS
4.7.ASOCIACIÓNSDEMOZOS/AS
4.8.OUTRASASOCIACIÓNSDOSECTOR

www.accioncosteira.es
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7.2.3 Anexo B.3.: Fichas de entidades asociadas

FICHADEENTIDADEASOCIADA
DENOMINACIÓN.
FORMAXURÍDICA.
DATADECONSTITUCIÓN.
ENDEREZO.
LOCALIDADE.
TELÉFONO.

FAX.

ENDEREZOELECTRÓNICO.
REPRESENTANTE.
ÁMBITOTERRITORIALDEACTUACIÓN.
ÁMBITODEACTIVIDADE/OBXECTOSOCIAL.
SECTORPESQUEIRO
SECTORPÚBLICO
DATADASOLICITUDE__/___/___

SECTORECONÓMICO
SECTORSOCIAL
DATAACEPTACIÓN__/___/___

NÚMERODEPERSOASASOCIADAS.

RELACIÓNDEENTIDADESREPRESENTATIVASQUEINTEGRA(deserocaso)
NºDEPERSOASASOCIADAS
DENOMINACIÓNSOCIAL
/MEMBROS
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7.2.4 Anexo B.4.: Certificación do acordo de constitución:
CERTIFICACIÓNDOSECRETARIO/ADAASOCIACIÓN
Denominacióndaasociación:

C.I.F.

IdentificacióndoSecretario:

D.N.I.

CERTIFICO:
Primeiro.QueaAsociación,estáinscritanoRexistro____________(provincialouautonómico),
conúmero_________,eatópaseensituacióndeactividadeefuncionamento.
Segundo.Queodomiciliosocialdaasociacióneoseguinte:
Rúa:

CódigoPostal:
Localidade:

Concello:

Provincia:

Páxinaweb:

Correoelectrónico:

ZonaCosteira:

Terceiro.Ostitularesdosórganosdegobernoerepresentaciónsonosseguintes:
Presidencia:(sectorpesqueiro)
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

DURACIÓNDOMANDATO:

Vicepresidencia:

Sector:(económico,social
oupúblico)

D./D.ª
NACIONALIDADE:
DNI
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

www.accioncosteira.es

DURACIÓNDOMANDATO:
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Secretaría:
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

DURACIÓNDOMANDATO:

Tesourería:
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

DURACIÓNDOMANDATO:

Carto.OsvogaisdaXuntaDirectivasonosseguintes:
D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

DURACIÓNDOMANDATO:

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)
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ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

DURACIÓNDOMANDATO:

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

DURACIÓNDOMANDATO:

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

DURACIÓNDOMANDATO:

D./D.ª
DNI
NACIONALIDADE:
DOMICILIO(rúa,códigopostal,concello,provincia)

Teléfono:

ACTUANDOENREPRESENTACIÓNDE

CIF

DOMICILIOSOCIAL
DATADENOMEAMENTO:

DURACIÓNDOMANDATO:

Xuntándosedetodoseles/asascorrespondentescopiasdosseusDNI

www.accioncosteira.es
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Quinto.Opresentecertificadoemíteseparaaacreditacióndadebidaformalizacióncomo
asociación,segundoestableceaOrde.........daConselleríadePescaeAsuntosMarítimos
polaqueseconvocaoconcursoparaaseleccióndosGAC,comorequisitoprevioparaa
obtencióndacondicióndoGACcomoentidadecolaboradora.

Data:










SinaturadoSecretario/ada
asociación:

VistoepracedaPresidenciada
asociación:
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TotalGastosdexestión

TotaldelPlanestrátexicozonal
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Gastosdesensibilizaciónepromoción

















2007



PRODUTIVOS
NONPRODUTIVOS
TOTAL

Nonprodutivos

Produtivos

Nonprodutivos

Produtivos

Nonprodutivos

Produtivos

Nonprodutivos

Produtivos

Nonprodutivos

Produtivos

Nonprodutivos

Produtivos

Nonprodutivos

Produtivos

Tipodeproxecto

























2008

























2009

























2010

























2011

























2012

Gasto público para o Eixe 4 do FEP

GastosdefuncionamentodoGAC

TOTALPROXECTOS

7. Fomento da cooperación e da
participación

6. Fomento da
oportunidades

5. Fomento da sociedade da
informacióneasnovastecnoloxías

4.Promocióndacohesiónsocial

3. Mellora do contorno natural e a
calidadeambiental

2. Promoción económica: creación de
empregoeoportunidadeseconómicas
atravésdadiversificación

1.Fortalecementodacompetitividade
do sector pesqueiro, en especial a
travésdamelloradacomercialización

Eixes

7.2.1 Anexo B.5.: Plan financeiro

SECTORIAISOUVERTICAIS

HORIZONTAISOU
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Acción 1
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Acción 3

Acción 2

Acción 1
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Acción 2

Acción 1
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Proxecto 5

Proxecto 2

Proxecto 1

Proxectos

Ano 2008

Ano 2009

Ano 2010

Ano 2011

CRONOGRAMA DE EXECUCIÓN
Ano 2012

Ano 2013
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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ano 2007

Exemplo de cronograma de execución de proxectos.

7.2.1 Anexo B.6.: Cronograma

