
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prólogo da Conselleira do Mar: 

 

Galicia tivo, de sempre, unha relación especial co 

mar e, de forma senlleira, coa pesca, o marisqueo e 

con todas aquelas actividades que deixaban nas 

nosas vilas e pobos costeiros un anaco de riqueza e 

prosperidade. Así, os peiraos e as praias eran os 

puntos de unión da sociedade, os foros de debate e 

deseño do futuro e facían que a as xentes baixaran 

cara ao mar na busca dese movemento común. 

Isto, que ben se pode aplicar a calquera punto da 

nosa costa, tivo o seu reflexo na conversión das 

confrarías en auténticos motores da sociedade, na 

transformación das lonxas en eixes económicos e 

no fundamental artellamento dunha ilusión dos 

pobos por vincularse ao medio que lles era próximo. 

Por iso, Galicia debe seguir sendo mar e debemos pór as ferramentas para que 

a ilusión e o vinculo co océano, coas actividades nel desenvolvidas e co seu 

espallamento, sexan unha realidade que permita inverter aquel camiño cara 

aos peiraos nunha vía na que o mar se estenda a todos os puntos da vida dos 

pobos e permita dar coñecemento e imaxe das potencialidades do eido 

marítimo – pesqueiro galego. 

A Consellería do Mar, aproveitando as oportunidades que Europa nos dá, 

quere pór todo da súa parte para que se recupere esa ilusión polo mar e para 

que a diversificación das actividades nas zonas costeiras permita que se 

manteña viva a súa proximidade, a interrelación entre sociedade e peiraos e a 

tinguidura salgada que as actividades teñen nestes puntos. 

É tamén o tempo de darlle pulo a novas iniciativas, de potenciar o 

coñecemento do noso coma puntal de futuro, de conseguir afianzar proxectos 

que leven o noso mar como cerne. Por iso, desde as posibilidades que nos dá 

o Fondo Europeo da Pesca, estamos a artellar o desenvolvemento dos Grupos 

de Acción Costeira e a súa dinamización.  

Para iso contamos cunha estrutura administrativa e de traballo que non é máis 

que a imaxe do noso devir costeiro. Temos a unión e participación de axentes 

sociais, económicos, profesionais e, sobre todo, pesqueiros, e deles seguro 

que vai saír unha man chea de iniciativas que leven a dinamizar e pór en valor 

ideas e inquedanzas que terán bos froitos á hora de consolidar o noso futuro 

como comunidade mariñeira nunha xuntanza de sociedade e mar. 
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Para eles, e para os que se unan a este traballo común de pór o mellor de nós 

a prol de conseguir un futuro arredor do mar, vai destinada esta Guía. A través 

dela obtemos os rumbos a trazar para levar a bo porto as iniciativas a presentar 

e levar adiante. Con ese espírito está redactada e seguro que dará información 

e claridade para os que a teñan nas súas mans. 

Por iso quero agradecer o seu traballo e dedicación aos autores, aos 

participantes nos Grupos de Acción Costeira e aos emprendedores que xurdan 

arredor deles. Pola nosa parte, dedicarlles as máis sinceras palabras de ánimo, 

achegarlles os azos máis fortes e tenderlles a man para que, en conxunto e co 

apoio e o esforzo común, poidamos dar un pulo socioeconómico ás nosas 

zonas costeiras. 

Será o mellor traballo a prol da Galicia mariñeira, das nosas vilas e pobos 

costeiros e, sen dúbida, das nosas xentes do mar e da nosa sociedade. Ánimo 

e adiante. 

 

Rosa Quintana Carballo  

Conselleira do Mar 
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1 INTRODUCIÓN 

 

1.1 Obxecto desta guía 

 
A presente guía quere ser un manual, eminentemente práctico, para as persoas, 

físicas ou xurídicas, que desexen solicitar, como promotores/as de proxectos ao abeiro 

dos plans estratéxicos zonais (PEZ) de cada zona pesqueira, as axudas convocadas 

pola Consellería do Mar no marco do eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca (FEP) 2007-

2013. 

 

Nesta guía encontrarán toda a información precisa para o cumprimento dos trámites 

necesarios para levar a cabo actuacións que promovan o desenvolvemento 

sustentable das zonas pesqueiras galegas a través das axudas do FEP para Galicia. 

 
A Consellería do Mar convocou por Orde do 17 xullo de 2008 (DOG n.º 144, do 28 de 
xullo de 2008) un concurso para a selección de sete grupos de acción costeira (GAC), 
un por cada zona costeira identificada no litoral galego. Esta selección levou á 
aprobación de plans estratéxicos zonais (PEZ), un por cada zona e GAC. Nestes 
determínanse as actuacións que se van executar en cada zona así como os criterios 
de selección de proxectos durante toda a duración do programa europeo, isto é, ata 
decembro de 2013.  
 
Unha vez que os grupos de acción costeira foron constituídos e os seus plans 
estratéxicos zonais (PEZ) aprobados, a Consellería do Mar procede agora a convocar 
as axudas para o desenvolvemento de proxectos ao abeiro dos PEZ aprobados. Esta 
convocatoria realizouse inicialmente por Orde do 27 de agosto de 2009, pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos no 
marco dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de 
acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009 (DOG n.º 175, luns, 7 
setembro de 2009), sendo agora substituída esta última pola Orde do 16 de marzo de 
2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para 
proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar 
aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeos de Pesca), publicada 
no Diario Oficial de Galicia nº 57, de 22 de marzo de 2011, e na páxina web dos 
Grupos de Acción Costeira. ( http://www.accioncosteira.es/?q=es/taxonomy/term/12) 
 
 

1 

http://www.accioncosteira.es/?q=es/taxonomy/term/12
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Estas axudas concédense en concorrencia competitiva, isto é, que se seleccionarán 
de entre os proxectos presentados os que obteñan unha maior puntuación segundo a 
aplicación dos criterios de valoración establecidos en cada PEZ.  
 
 
 
Á súa vez, toda a información relativa ás axudas a proxectos está publicada na páxina 
web oficial do programa, www.accioncosteira.es, co obxectivo de dar resposta ás 
diferentes cuestións formuladas sobre o contido, requisitos e a selección dos 
proxectos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A guía irá explicando paso a paso 

como cubrir os formularios que 

figuran como anexos para poder 

acceder ás axudas. 

 

 

 

A presente guía é un manual práctico 

para axudar os solicitantes de axudas 

a cumprir os requisitos, formalidades e 

finalidades que deben perseguir os 

proxectos presentados. 

Axuda aos solicitantes 

Esta guía 

http://www.accioncosteira.es/
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2 DESCRICIÓN XERAL DO PROGRAMA 

 

2.1 Finalidades das axudas 

As axudas convocadas no marco do eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca pretenden 

potenciar o desenvolvemento sostible das zonas de pesca definidas anteriormente. 

Concretamente, os promotores que soliciten axudas ao abeiro desta convocatoria 

deberán presentar un proxecto orientado a algunha das seguintes finalidades: 

 

a) Consolidar a competitividade das zonas de pesca. 

b) Reestruturar e reorientar as actividades económicas, en particular a través da 

promoción do turismo ecolóxico, sempre e cando estas actividades non 

supoñan un incremento do esforzo pesqueiro. 

c) Diversificar actividades a través da promoción da pluriactividade dos 

pescadores, mediante a creación de empregos adicionais fóra do sector 

pesqueiro. 

d) Ofrecer valor engadido aos produtos da pesca. 

e) Axudar a pequenas infraestruturas e servizos relacionados coa pesca e o 

turismo en beneficio de pequenos concellos dedicados á pesca. 

f) Protexer o medio natural nas zonas de pesca, co fin de manter o seu atractivo, 

rexenerar e desenvolver as aldeas e vilas costeiras con actividade pesqueira e 

protexer e mellorar o seu patrimonio natural e arquitectónico. 

g) Restablecer o potencial de produción do sector pesqueiro afectado por 

catástrofes naturais ou industriais 

h) Promover a cooperación interrexional e transnacional entre grupos nas zonas 

de pesca, principalmente a través do establecemento de redes e a difusión de 

boas prácticas. 

i) Adoptar medidas para promover e mellorar competencias profesionais, a 

capacidade de adaptación e o acceso ao emprego, particularmente destinadas 

a mulleres, sempre que formen parte integrante dunha estratexia de 

desenvolvemento sustentable, e garden coherencia cos apartados anteriores. 

2 
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Ademais, é moi importante ter en conta que só os traballadores/as do sector 

pesqueiro ou as persoas que exerzan unha actividade profesional relacionada 

con este sector poden ser beneficiarios de axudas para proxectos dirixidos ás 

finalidades recollidas nas letras b), c) e i) do parágrafo anterior: 

 

 Reestruturar e reorientar as actividades económicas, en particular a través da 

promoción do turismo ecolóxico, sempre e cando estas actividades non 

supoñan un incremento do esforzo pesqueiro. 

 Diversificar actividades a través da promoción da pluriactividade dos 

pescadores, mediante a creación de empregos adicionais fóra do sector 

pesqueiro. 

 Adoptar medidas para promover e mellorar competencias profesionais, a 

capacidade de adaptación e o acceso ao emprego, particularmente destinadas 

a mulleres, sempre que formen parte integrante dunha estratexia de 

desenvolvemento sustentable, e garden coherencia cos apartados anteriores.  

 

Por outra banda, os proxectos presentados terán de ser acordes con algunha das liñas 

de actuación do PEZ da zona pesqueira onde se presente o proxecto.  

Os sete plans estratéxicos zonais (PEZ) están publicados na páxina web da 

Consellería do Mar dedicada aos GAC, que é www.accioncosteira.es1, onde se 

poderán consultar e descargar co obxecto de coñecer que tipo de proxectos se 

poden presentar, xa que o PEZ é o marco arredor do cal xirarán os proxectos de 

desenvolvemento sustentable das zonas de pesca.  

Por outra banda, os PEZ tamén estarán a disposición dos interesados nas sedes dos 

grupos de acción costeira, onde se poderán consultar en todo momento.  

                                                
1
 Cada GAC posúe o seu propio espazo web dentro de accioncosteira.es, onde se poderá 

atopar cada un dos sete PEZ. Por exemplo, o GAC 1 ten o seu espazo en 
http://www.accioncosteira.es/?q=es/gac1  

http://www.accioncosteira.es/
http://www.accioncosteira.es/?q=es/gac1
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2.2  ¿Cal é a intensidade das axudas? 

Os proxectos presentados poden ter carácter de investimento produtivo ou non 

produtivo. O grao de financiamento ou nivel de intensidade dos gastos 

subvencionables dos proxectos é distinto para uns e outros segundo se explica na 

seguinte táboa:  

 INVESTIMENTOS 

PRODUTIVOS 

INVESTIMENTOS NON 

PRODUTIVOS 

GRAO DE FINANCIAMENTO Ata o 60 % Ata o 100 % 

 

No obstante, cada PEZ pode definir intensidades inferiores de axuda, así como límites 

absolutos para cada proxecto, aínda que a porcentaxe de subvención dea, logo de 

realizar o cálculo, unha cantidade maior.  

 

Os investimentos produtivos son actividades de carácter fundamentalmente 

empresarial, que teñan como obxectivo a obtención de beneficios e polo tanto poidan 

manterse por si mesmos, de aí que sexa requisito imprescindible demostrar a súa 

viabilidade económico financeira a medio prazo.  

 

Por outra banda, os investimentos non produtivos se definen de xeito oposto, xa que 

son actividades non económicas ou actividades de interese público que persigan unha 

rendibilidade social.  

 

2.3  Contía total das axudas 

O orzamento total establecido para o programa Grupos de Acción Costeira, en 

desenvolvemento do eixe 4 do FEP para Galicia, é de 40 millóns de euros.  

 

Este orzamento está dirixido tanto a custear os gastos de xestión en que incorran os 

GAC (máximo do 20 %), como os proxectos que presenten os/as promotores/as para a 

execución ou concreción dalgunha das liñas de actuación de cada un dos plans 

estratéxicos zonais, segundo as peculiaridades e necesidades de cada unha das sete 

zonas pesqueiras.  
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Así, a distribución do orzamento total en cada GAC é a seguinte: 

AXUDAS

Grupo 1 2.969.304,00

produtivas 1.892.931,30

non produtivas 1.076.372,70

Grupo 2 2.969.304,00

produtivas 1.855.815,00

non produtivas 1.113.489,00

Grupo 3 7.423.260,00

produtivas 4.648.816,58

non produtivas 2.774.443,43

Grupo 4 7.423.260,00

produtivas 4.640.435,50

non produtivas 2.782.824,50

Grupo 5 2.969.304,00

produtivas 1.855.834,96

non produtivas 1.113.469,05

Grupo 6 2.969.304,00

produtivas 1.855.815,00

non produtivas 1.113.489,00

Grupo 7 2.969.304,00

produtivas 1.855.815,00

non produtivas 1.113.489,00  

 

Para posibilitar a máxima difusión e participación, o PEZ de cada GAC está a 

disposición de calquera interesado na paxina web www.accioncosteira.es. 

http://www.accioncosteira.es/
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Non se poderán subvencionar proxectos por valor superior ao orzamento de cada ano, 

salvo que se trate de proxectos plurianuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Distribución por zonas costeiras  

O programa dos grupos de acción costeira está distribuído en sete zonas de pesca ao 

longo de todo o litoral de Galicia. Esta distribución das zonas de pesca fíxose segundo 

a normativa comunitaria tendo en conta diversos factores, polo que a distribución dos 

fondos é máis intensa nas zonas de pesca máis deprimidas, a saber, as zonas 3 e 4, 

Costa da Morte e Seo de Fisterra-Ría de Muros e Noia, que acumulan o 50 % dos 

fondos do programa.  

 

Os concellos que abranguen as zonas mencionadas son os seguintes: 

 

 Zona 1 - A Mariña - Ortegal: concellos de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, 

Cervo, Xove, Viveiro, O Vicedo, Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira e 

Valdoviño. 

 

 Zona 2 - Golfo Ártabro: concellos de Narón, Neda, Fene, Mugardos, Ares, 

Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, Bergondo, Sada, Oleiros, Arteixo, 

Cambre e Culleredo. 

 

 Zona 3 - Costa da Morte: concellos de Carballo, Malpica de Bergantiños, 

Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Laxe, Camariñas, Muxía, A Laracha e 

Vimianzo. 

 
 

 20 % gastos de xestión 

o 10 % funcionamento GAC 

o 10 % accións de sensibilización 

 50 % investimentos produtivos 

 30 % investimentos non 

produtivos 

Cada GAC ten no seu PEZ establecido o 

orzamento destinado a investimentos 

produtivos e non produtivos, polo que é 

moi importante que os promotores se 

familiaricen cos plans estratéxicos.  

Distribución do orzamento  

Distribución por GAC  
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 Zona 4 - Seo de Fisterra, Ría Muros - Noia: concellos de Cee, Fisterra, 

Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia e Porto do Son. 

 

 Zona 5 - Ría de Arousa: concellos de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, 

Rianxo, Catoira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, 

Cambados, Ribadumia, Meaño e O Grove. 

 

 Zona 6 - Ría de Pontevedra: concellos de Sanxenxo, Poio, Marín e Bueu 

 

 Zona 7 - Ría de Vigo - A Guarda: concellos de Cangas, Moaña, Vilaboa, 

Soutomaior, Redondela, Nigrán, Baiona, Oia, O Rosal e A Guarda. 
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Os promotores de proxectos, xa sexan produtivos ou non produtivos, teñen que 

estar empadroados ou ter a súa sede social na zona de pesca, e o proxecto ten 

que se desenvolver na zona de pesca. 

 

Non obstante, a nova Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans 

estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira 

(financiadas polo Fondo Europeos de Pesca, permite agora a posibilidade de 

desenvolver proxectos de cooperación entre promotores de distintos grupos, xa 

sexan galegos, nacionais ou comunitarios, para así realizar investimentos 

conxuntos e unir esforzos cunha mellor utilización dos recursos humanos e 

financeiros, non sendo por tanto esixible para estes proxectos que se desenvolva 

no mesmo ámbito territorial, polo propia natureza do proxecto cooperativo.  

Nos seguintes enlaces poderá atopar información acerca dos grupos constituídos no 

resto de España e da Unión Europea: 

 

 Red Española de Grupos de Pesca 

 Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET) 

 

http://www.gruposaccionlocalpesca.es/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
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3 SOLICITUDE DAS AXUDAS 

 

3.1  ¿Que tipo de proxectos se poden presentar? 

Os proxectos que se poden presentar polos solicitantes/promotores son de dous tipos: 

 Investimentos de carácter produtivo 

 Investimentos de carácter non produtivo 

 

Os produtivos son os proxectos que aspiren a favorecer unha actividade de lucro, 

aínda que futura (por exemplo, porque non dá beneficios a curto prazo), para o 

promotor ou emprendedor deste. Normalmente este proxectos serán desenvoltos por 

pequenas ou medianas empresas, ou incluso por profesionais que desexen iniciar 

unha actividade emprendedora. Estes proxectos caracterízanse porque tenden a 

proporcionar unha autosuficiencia económico-financeira a longo prazo.  

E requisito imprescindible para este tipo de proxectos que sexan viables técnica, 

económica e financeiramente a medio prazo, xa que o seu obxectivo é a 

autosuficiencia económico financeira. De non ser así, non se poderá subvencionar o 

proxecto.  

 

Os non produtivos son proxectos que non pretender iniciar ou desenvolver unha 

actividade económica, senón que normalmente serán proxectos de interese público 

cuxa finalidade última non sexa a de obter un beneficio económico senón social. 

Incluso cando esteamos ante iniciativas de interese público, poden constituír ou estar 

afectas a unha actividade económica, sempre que non incidan sobre o réxime da 

competencia no territorio de que se trate.  

 

A definición dos tipos de proxectos é fundamental porque existen limitacións para ser 

beneficiario dependo de se son produtivos ou non. 

 

En calquera dos casos, é imprescindible que o proxecto que se presente se adecúe ao 

previsto no PEZ da zona pesqueira onde se vaia a desenvolver, xa que de non ser así 

non poderá ser subvencionado.  

3 
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Recorda que se presentas un proxecto de 

tipoloxía turística deberás cumprir toda a 

normativa sectorial reguladora, xa que o 

proxecto deberá ser informado polo 

departamento competente da Xunta de 

Galicia en materia de turismo.  

Deberase aportar unha copia da 

solicitude e da documentación 

complementaria en formato dixital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  ¿Quen pode solicitar axudas para un proxecto produtivo? 

Calquera persoa física ou xurídica que cumpra os seguintes requisitos: 

 

 Estar empadroado ou ter a súa sede social nalgún concello do ámbito 

territorial do GAC correspondente. Este requisito debe acreditarse mediante un 

certificado de empadroamento da persoa física ou acreditación da sede social 

da persoa xurídica no ámbito territorial do GAC. 

 Desenvolver o proxecto no mesmo ámbito territorial. Este requisito virá 

definido na memoria do proxecto. Non será necesario nos proxectos de 

cooperación, nos que o proxecto pode desenvolverse nos ámbitos territoriais 

dos distintos promotores.  

 Cumprir os requisitos de peme, segundo a definición establecida no Anexo I do 

Regulamento (CE) N.º 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto, polo que se 

declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en 

aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado. Este requisito debe acreditarse 

cubrindo o anexo II da presente guía. Este documento só ten que 

presentarse no caso de proxectos produtivos.  

A continuación mostrarase un cadro onde sinalamos as principias 

características dunha pequena ou mediana empresa (peme).  

 

Cadro explicativo da condición de peme 

PEME 

MÁX. DE PERSOAS 

OCUPADAS 

VOL. DE NEGOCIOS 

ANUAL MÁX. 

BALANCE XERAL 

ANUAL MÁX. 

MÁX. DE 

PARTICIPACIÓN 

DOUTRAS EMPRESAS 

250 50 millóns € 43 millóns € 25 % 

Turismo  

Formato dixital  Formato dixital 
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 Non ser unha empresa en crise segundo a definición establecida nas 

directrices comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e reestruturación 

de empresas en crise (2004/C244/02). Este requisito debe acreditarse cubrindo 

a Declaración Responsable recollida no anexo III da presente guía. 

Neste sentido, unha empresa está en crise cando é incapaz, mediante os seus 

propios recursos financeiros ou os que estean dispostos a inxectarlle os seus 

accionistas e acredores, de extinguir as perdas que a levarán, de non mediar 

unha intervención exterior, á súa desaparición económica a curto ou medio 

prazo.  

Concretamente, unha empresa está en crise, independentemente do seu 

tamaño, cando: 

 Nunha sociedade de responsabilidade limitada, desaparece máis da 

metade do seu capital subscrito e pérdese máis da cuarta parte deste 

nos últimos 12 meses.  

 Nunha sociedade na que algúns dos socios teñen unha 

responsabilidade ilimitada, desaparece máis da metade dos seus 

fondos propios, e pérdese máis dunha cuarta parte destes nos últimos 

12 meses. 

Para todas as formas empresariais, reúna as condicións para someterse a un 

procedemento de quebra ou insolvencia (concurso). 

 Non estar incurso nalgunha das circunstancias dos puntos 2º e 3º do 

artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Este 

requisito debe acreditarse cubrindo a Declaración Responsable recollida no 

anexo III da presente guía. A este respecto hai que recordar que, cando o 

beneficiario sexa unha persoa xurídica, os membros asociados do beneficiario 

que se comprometan a efectuar a totalidade ou parte das actividades que 

fundamentan a concesión da subvención en nome e por conta do primeiro, 

terán igualmente a consideración de beneficiarios e, polo tanto, estarán 

sometidos á non concorrencia das circunstancias dos apartado 2 e 3 do artigo 

10.  



 

 

Guía do promotor/a de proxectos 
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3.3  ¿Quen pode solicitar axudas para un proxecto non produtivo? 

Os proxectos non produtivos só poden ser presentados por: 

 Entidades da Administración Local (municipios, mancomunidades etc.) 

 Confrarías de pescadores 

 Asociacións do sector pesqueiro 

 Asociacións declaradas de utilidade pública 

 

O GAC, pola súa condición de entidade colaboradora, non poderá acceder ás axudas 

destinadas a proxectos, sen prexuízo de que os seus membros poidan optar a estas 

axudas, e con independencia do financiamento dos gastos de xestión do GAC, como 

compensación polo labor de entidade colaboradora na xestión e control dos fondos.  

 

Ademais, as entidades que promovan proxectos non produtivos deberán cumprir os 

seguintes requisitos: 

 Ter a súa sede social no ámbito territorial do GAC correspondente. 

 Desenvolver o proxecto no mesmo ámbito territorial. Non será necesario nos 

proxectos de cooperación, nos que o proxecto pode desenvolverse nos 

ámbitos territoriais dos distintos promotores.  

 Non estar incurso nalgunha das circunstancias dos puntos 2º e 3º do artigo 10 

da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Este requisito debe 

acreditarse cubrindo a Declaración Responsable recollida no anexo III da 

presente guía. A este respecto hai que recordar que cando o beneficiario sexa 

unha persoa xurídica, os membros asociados do beneficiario que se 

comprometan a efectuar a totalidade ou parte das actividades que 

fundamentan a concesión da subvención en nome e por conta do primeiro, 

terán igualmente a consideración de beneficiarios e polo tanto estarán 

sometidos á non concorrencia das circunstancias dos apartado 2 e 3 do artigo 

10. 

 

Os supostos dos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007 son os seguintes: 

 

 Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de 

obter subvencións ou axudas públicas. 

 

 Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insolventes en calquera 
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procedemento, acharse declarados en concurso, estar suxeitos a intervención 

xudicial ou ser inhabilitados conforme a Lei concursal sen que conclúa o 

período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso. 

 

 Dar lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución firme de 

calquera contrato subscrito coa Administración. 

 

 Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou 

os que exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos 

supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente. 

 

 Non acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á 

Seguridade Social ou ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa 

Administración pública da Comunidade Autónoma nos termos que 

regulamentariamente se determinen. 

 

 Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente 

como paraíso fiscal. 

 

 Non estar ao corrente de pagamento de obrigas por reintegro de subvencións 

nos termos que regulamentariamente se determine. 

 

 Ser sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter 

subvencións segundo a Lei 9/2007 ou a Lei xeral tributaria. 

 

 En ningún caso poderán obter a condición de beneficiario ou entidade 

colaboradora das subvencións reguladas nesta lei as asociacións incursas nas 

causas de prohibición previstas nos apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 

1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. 

Tampouco poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora 

as asociacións respecto das que se suspendeu o procedemento administrativo 

de inscrición por atoparse indicios racionais de ilicitude penal, en aplicación do 

disposto no artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, en tanto non recaia resolución 

xudicial firme en cuxa virtude poida practicarse a inscrición no correspondente 

rexistro. 
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3.4  ¿Quen pode solicitar axudas para proxectos conxuntos ou de 

cooperación? 

Os proxectos de cooperación son unha novidade recollida na Orde do 16 de marzo de 

2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para 

proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar 

aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeos de Pesca) co 

obxecto de permitir desenvolver proxectos entre promotores de distintos grupos 

de acción costeira, xa sexan galegos, nacionais ou comunitarios, unindo así 

esforzos e polo tanto realizando unha máis eficiente utilización de recursos financeiros 

e humanos.  

Os proxectos de cooperación non constitúen unha tipoloxía autónoma de 

proxecto, senón que son unha forma de desenvolvemento do mesmo, pudendo 

por tanto ser de carácter produtivo ou non produtivo.  

Neste sentido, poden solicitar proxectos conxuntos ou de cooperación as 

mesmas persoas e entidades que poden presentar proxectos produtivos e non 

produtivos, segundo sexa a tipoloxía do proxecto conxunto ou de cooperación.  

A diferenza fundamental entre un proxecto conxunto e un proxecto de cooperación, 

esta en que os primeiros son presentados por varios promotores dentro dun mesmo 

grupo, mentres que os de cooperación son presentados por varios promotores 

pertencentes a distintos grupos, sexan dalgunha das sete zonas de Galicia (GAC) ou 

doutros territorios de España ou da Unión Europea.  

Os requisitos para presentar un proxecto, produtivo ou non produtivos, en cooperación 

son: 

a) Expresar coa solicitude, que será única para todos os promotores e para cada 

grupo, os compromisos de execución do proxecto que realizará cada un deles.  

b) O importe da subvención que solicita cada promotor 

c) Nomear a un representante ou apoderado único da agrupación, que deberá de 

ser unha das entidades solicitantes. Este representante deberá ter poder 

bastante para cumprir as obrigas de toda a agrupación.  

d) Se finalmente o proxecto é beneficiario, deberá ratificar os extremos das letras 

anteriores perante o órgano de xestión, unha vez se lle notifique a resolución 

de concesión de axuda.  

 

Este tipo de proxectos fai necesaria a toma de cautelas por parte da Administración da 

Comunidade Autónoma en canto ao réxime de responsabilidades, xa que na 

agrupación interveñen diversas entidades. Deste xeito as normas que se establecen 

son: 
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a) So se poden subvencionar cando sexan aprobados en todos os grupos onde se 

presente o proxecto.  

b) Cada entidade será responsable das actividades que se comprometeu a 

realizar. 

c) A agrupación das entidades responderá no caso de que unha entidade non 

realice as actividades ás que se comprometeu, pudendo neste caso a 

Administración pedir a calquera entidade da agrupación que faga responsable 

dos compromisos incumpridos.  

d) No se poden disolver estas agrupacións ata que transcorra o prazo de 

prescrición de catro anos que ten a Administración para solicitar o reintegro 

dos fondos da subvención.  

 

A solicitude nestes proxectos virán asinadas polo representante legal da entidade que 

exerza a representación de todas elas.  
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3.5 ¿Pódense solicitar outras axudas? 

As axudas concedidas ao abeiro do Fondo Europeo de Pesca son incompatibles con 

respecto a outras axudas procedentes dos instrumentos financeiros da 

Comunidade Europea, polo que é necesaria unha coordinación coas intervencións 

desenvolvidas nos seguintes fondos: 

 

 FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 

 FEDER: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 

 FSE: Fondo Social Europeo 

 FC: Fondo de Cohesión 

 

É por iso que o artigo 54 do FEP establece que non poderán recibirse axudas doutros 

instrumentos comunitarios para sufragar os gastos cofinanciados polo FEP.  

 

Os beneficiarios de axudas para a execución de proxectos ao abeiro dos plans 

estratéxicos zonais (PEZ) poderán solicitar outras axudas complementarias, xa sexan 

nacionais, rexionais ou locais, cando se cumpran os seguintes requisitos: 

 

a) O importe total acumulado das axudas non poderá exceder do custo da 

actividade subvencionada. 

 

b) O importe total das axudas públicas non poderá exceder dos límites máximos 

previstos na normativa de axudas de Estado da Unión Europea.  

 

 

Se a suma total das axudas percibidas para un mesmo proxecto supera os límites 

mencionados, minorarase a axuda concedida, previa resolución do órgano 

concedente.  

 

A estes efectos, os beneficiarios deben comunicar por escrito ao grupo de acción 

costeira que tramitou o expediente, a obtención de calquera outra axuda, achegando 

así mesmo a resolución da concesión desta, para que o grupo, previa comprobación 

do expediente, eleve á Consellería do Mar unha proposta de resolución.  

 

De non proceder a esta comunicación, poderase incorrer nunha infracción grave en 

materia de subvencións, ao abeiro da Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de 

Galicia.  
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3.6  ¿Como se solicita unha axuda para un proxecto? 

Os promotores interesados en presentar un proxecto (produtivo ou non produtivo) de 

execución dun plan estratéxico zonal, terán que cubrir unha solicitude de axuda 

conforme ao modelo oficial que figura como anexo I á presente guía. 

 

O promotor poderá solicitar, en todo momento, asesoramento ao GAC para a 

presentación de proxectos, tanto con respecto aos requisitos formais como de contido, 

que en todo caso será acorde co plan estratéxico zonal. A estes efectos, os grupos de 

acción costeira contan cun xerente e cun equipo técnico que están especializados no 

asesoramento a promotores.  
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3.7 Documentación a achegar con cada proxecto 

 

3.7.1 Documentación xenérica 

Calquera promotor de proxectos, xunto coa solicitude, e sen prexuízo do que se 

destaca no apartado seguinte relativo ao contido mínimo dos proxectos, deberá 

presentar a seguinte documentación: 

 

a) Certificacións acreditativas de estar ao corrente no pagamento das súas 
obrigas tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade 
Social.  
 

b) Memoria e orzamento do proxecto segundo os modelos de plan de empresa ou 
plan de xestión para proxectos produtivos ou non produtivos respectivamente.  
 
Cando se prevea que o proxecto pode desenvolverse en fases susceptibles de 
producir efectos independentes, farase constar de xeito expreso, describindo 
as fases de xeito separado. Vease a súa importancia no apartado de 
pagamentos parciais da presente guía.  
 

c) Plan económico financeiro do proxecto segundo os modelos de plan de 
empresa ou plan de xestión para proxectos produtivos ou non produtivos 
respectivamente.  
  

d) Acreditación do IVE non recuperable polo promotor, se é o caso.  
 

e) Certificación bancaria onde apareza o titular da conta, o número de conta e as 
claves do banco e da sucursal (20 dixitos en total), así como o enderezo desta, 
para os efectos do pagamento da axuda.  
 

f) Declaración de todas as axudas concedidas ou solicitadas para o mesmo 
proxecto.  
 

g) Proxecto técnico de execución, de ser necesario. Ademais se as actuacións 
son sobre bens de natureza inmoble, se presentará: 
 

a. Proxecto básico ou anteproxecto valorado que permita unha definición 
exacta da intervención. 
 

b. Acreditar a dispoñibilidade sobre o inmoble. Debe ter presente que non 
cabe subvencionar ningún proxecto que non acredite este extremo.  
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No modelo oficial de solcitude aparece, no apartado 4, un check list a modo de 

recordatorio para facilitar que se presente a mesma xunto con toda a documentación 

mencionada.  

 

3.7.2 Documentación cando o solicitante sexa unha persoa xurídica 

 

Ademais da documentación xenérica, cando o promotor dun proxecto sexa unha 

persoa xurídica deberá achegar a seguinte documentación: 

a) Copia do NIF da persoa xurídica 
 

b) Memoria descritiva do solicitante, que comprenda: 
 

a. Unha breve descrición do seu obxecto social 
b. Órganos de goberno 
c. Organización e relación de actividades do ano anterior ao de 

presentación 
d. Orzamento de ingresos e gastos 

 
c) Certificación do órgano competente na cal que se especifique o acordo polo 

que se lle concede autorización para facer a solicitude ao asinante dela. Se 
actuase en virtude de atribucións fixadas nos estatutos, indicarase na 
solicitude, citando a disposición.  
 

d) Certificación do órgano competente na cal se acredite o desempeño actual do 
cargo.  
 

e) Copia compulsada da escritura de constitución ou dos estatutos da entidade 
debidamente inscritos no rexistro, segundo o caso correspondente. Este 
requisito non é necesario para as confrarías, xa que esta documentación 
xa esta na Consellería do Mar.  

 

 

3.7.3 Documentación cando se presenta un proxecto produtivo 

 

Ademais da documentación xenérica, se presentamos unha solicitude para un 

proxecto de investimento produtivo, deberase presentar: 

 

a) O anexo II relativo a condición de PEME 
b) O anexo III en canto a declarar que non é unha empresa en crise.   
c) Último recibo pagado do imposto de actividades económicas ou certificación da 

súa exención no caso de empresarios individuais. No caso de inicio de 
actividades empresarial, será suficiente o compromiso de darse de alta no IAE.  
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3.7.4 Documentación a presentar en caso de proxectos conxuntos 

(cooperación) 

Ademais de toda a documentación establecida nos apartados anteriores, cada un dos 

solicitantes deberá presentar nos proxectos conxuntos: 

a) O acordo de nomeamento do representante ou apoderado único para os 
efectos da subvención, asinando polos representantes de todas as entidades 
solicitantes.  
 

b) A distribución dos compromisos que corresponda executar a cada un dos 
socios solicitantes, así como o importe da subvención solicitada para cada un 
deles.  

 
 

Se o proxecto é de cooperación, con promotores de outros grupos, sinalarase 
expresamente na solicitude, e deberá presentarse o proxecto de cooperación 
coa indicación dos cooperantes e grupos aos que pertencen así como os 
compromisos que adquiren cada un deles.  

 
 

3.8  Contido mínimo dos proxectos 

Os proxectos deberán demostrar a súa viabilidade técnica e económica e cumprir cos 

criterios e prioridades establecidos en cada un dos PEZ. Para garantir unha correcta 

presentación dos proxectos, tanto produtivos como non produtivos, estableceuse a 

obriga de presentar unha memoria e orzamento do proxecto, xunto cun plan 

económico-financeiro deste. Así, non se poderán subvencionar os proxectos que 

non sexan viables técnica e economicamente.  

 

Se unha solicitude se presenta sen este contido mínimo de memoria e 

orzamento e plan económico financeiro segundo os modelos oficiais, non será 

admitida sen posibilidade de emenda.  

 

A efectos de facilitarlle ao promotor de proxectos esta tarefa, a presente guía ten, 

entre os seus obxectivos, explicar o alcance de cada un dos apartados dos modelos 

de plan empresa (proxectos produtivos) e de plan de xestión (proxectos non 

produtivos).  

Os modelos para cubrir pódense descargar na paxina web www.accioncosteira.es, ou 

ben, poden ser solicitados na sede de cada un dos GAC.  

Estes modelos permiten, por unha banda, axudar ao promotor dun proxecto a madurar 

a súa idea, e por outra banda, facilitar a avaliación do proxecto por parte do grupo de 

acción costeira, analizando todas as variables postas de manifesto no modelo.  

http://www.accioncosteira.es/
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3.9  ¿Ata cando se poden presentar as solicitudes? 

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto durante todo o período de 

duración das axudas, ata 2013, sen prexuízo de que para garantir a concorrencia 

competitiva que esixe a Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, os proxectos terán que 

ser valorados en conxunto nunha data concreta. Por este motivo, cómpre establecer 

unhas datas, que constitúen os límites para analizar os proxectos presentados ata ese 

momento. Os proxectos presentados con posterioridade pasarán a formar parte da 

seguinte convocatoria. 

 

Os proxectos presentados ata 31 de marzo de cada ano resolveranse con 

anterioridade ao 31 de maio. 

Unha vez que se termine o proceso de concesión coa notificación das resolucións de 

concesión de axuda pola Consellería do Mar, se non se esgotase o crédito 

orzamentario para a anualidade, poderá realizarse unha nova proposta de concesión 

de axudas ata o límite dispoñible para as solicitudes presentadas ata o 30 de 

setembro, que serán valoradas antes do 31 de outubro, salvo no ano 2013, onde non 

existirá esta convocatoria extraordinaria.  

PROXECTOS PRODUTIVOS NON PRODUTIVOS 

CONTIDO MÍNIMO PLAN DE EMPRESA PLAN DE XESTIÓN 
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A continuación preséntase un cadro coas datas límite para a presentación dos 

proxectos en cada convocatoria:  

 

 

As solicitudes de axuda que non obteñan subvención por falta de crédito nunha 

convocatoria, poderán ser tomadas en consideración no período seguinte, sempre que 

o solicitante faga unha manifestación expresa neste sentido. En ningún caso isto 

suporá unha preferencia como criterio de selección.  

 

3.10  ¿Onde se presentan as solicitudes? 

As solicitudes de axuda presentaranse na sede do GAC ante o cal se solicite a axuda 

para a execución dun proxecto segundo o seu plan estratéxico zonal. Isto significa que 

non poderemos presentar unha solicitude de axuda nun GAC distinto ao da zona 

pesqueira onde queiramos desenvolver o proxecto.  

Se presentamos un proxecto de cooperación deberase presentar unha solicitude en 

cada GAC onde se vaia a desenvolver o proxecto indicando os participantes das 

outras zonas.  

O solicitante ten dereito a obter unha copia selada da súa solicitude no rexistro do 

GAC onde teña entrada, co obxecto de acreditar a data de presentación.  

 

 

 

 

ANO CONVOCATORIA UNICA 

2009 Ata o 9 de outubro 

2010-2011-2012 e 2013 Ata o 31 de marzo 

ANO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

2010-2011-2012 Ata o 30 de setembro 
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As sedes dos GAC son a día de hoxe as seguintes: 

 

GAC 1: A MARIÑA – ORTEGAL 

Rúa Praia nº 1, 2ª planta – Celeiro  

27863 Concello de Viveiro (LUGO) 

Tel: 982 56 33  55    Móbil: 606 56 85 06 

gac1@accioncosteira.es 

 

 

GAC 2: GOLFO ÁRTABRO 

Casa do Mar 3.ª planta. Avda. do Porto, s/n 

15160 Concello de Sada (A CORUÑA) 

Tel.-Fax: 881 89 64 17  

Móbil: 617 86 78 20 

gac2@accioncosteira.es 

 

 

GAC 3: COSTA DA MORTE 

Lugar A Camposa, s/n BUÑO 

15111 Concello de Malpica de Bergantiños (A CORUÑA) 

Tel.: 981 70 73 78  Fax: 981 71 13 52  

gac3@accioncosteira.es 

 

 

GAC 4: SEO DE FISTERRA E RÍA DE MUROS-NOIA 

Sede Corcubión: Avda. da Viña, 16. CP: 15.130 Corcubión. (aberta 

dous días á semana) 

Tel. 981 70 62 32  Fax. 981 70 60 80 

Sede Muros: Casa do Concello. Curro da Praza, 1. C.P.: 15250 

Muros (aberta dous días á semana) 

Sede Noia: Edif. Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu 

Santo, 4. 15.200 Noia (aberta todos os días) 

Tel.: 981 82 27 54 Móbil: 638 03 34 67 

gac4@accioncosteira.es 
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GAC 5: RÍA DE AROUSA 

     Doutor Castor Sánchez, 20 - 2º. Concello de Vilagarcía de Arousa.  

     Código Postal: 36600 (Pontevedra) 

     Tel.:  986 51 09 53, Fax: 986 55 40 69  Móbil: 628 155 386 

gac5@accioncosteira.es 

 

 

GAC 6: RÍA DE PONTEVEDRA 

Edificio de Servizos Portuarios. Porto Pesqueiro Norte s/n.   

Marín (Pontevedra). Código Postal: 36900 

Tel.: 886 21 30 15    Móbil: 698 18 08 87 

gac6@accioncosteira.es  

 

 

GAC 7: RÍA DE VIGO- A GUARDA 

Rúa Ventura Misa, 19. Concello de Baiona. 

Código Postal: 36300 (Pontevedra) 

Tel.-Fax: 986 35 81 09 - Móbil: 646 87 31 06 

gac7@accioncosteira.es 

 

 

 

Non obstante é moi importante que o solicitante confirme a sede do GAC na páxina 

oficial do programa www.accioncosteira.es, xa que esta pode cambiar ao longo da 

duración do programa.  

mailto:gac6@accioncosteira.es
http://www.accioncosteira.es/
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3.11  ¿Que gastos son subvencionables? 

Os gastos subvencionables ou elixibles son os que se poden subvencionar con cargo 

aos fondos do FEP, segundo o disposto no Regulamento (CE) 1198/2006, do 

Consello, do 27 de xullo.  

Estes serán os que de modo indubidable respondan á natureza da actividade 

subvencionada e se realicen no prazo establecido.  

O custo de adquisición destes gastos en ningún caso poderá ser superior ao de 

mercado, xa que en caso contrario estes gastos non se aboarían logo da 

comprobación administrativa correspondente.  

Hai que recordar que só estes gastos poden ser subvencionados, e non outros. 

O regulamento (CE) n.º 1198/2006 do Consello de 27 de xullo de 2006 relativo ao 

Fondo Europeo de Pesca e a normativa de aplicación e desenvolvemento deste 

marcan as pautas para definir os gastos elixibles ou subvencionables. 

Neste sentido, o artigo 26 do Regulamento CE 498/2007, de aplicación do FEP, 

establece como non subvencionables: 

 A compra de infraestrutura utilizada para formación permanente por un importe 

que supere o 10 % do gasto total subvencionable da operación de que se trate. 

A efectos do FEP, por “infraestrutura utilizada para formación permanente” 

enténdese “investimentos materiais en grandes instalacións”, como edificios, 

buques ou piscifactorías. Os ordenadores e outros equipos necesarios para a 

formación non se consideran infraestruturas utilizadas para formación 

permanente e, polo tanto, non se aplica o limiar do 10 %.  

 A parte do custo dos vehículos non directamente relacionados coa operación.  

 

Por outra banda, a Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans 

estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira 

(financiadas polo Fondo Europeos de Pesca), establece unha lista exhaustiva dos 

gastos non elixibles ou non subvencionables.  

 

Polo tanto, todos os gastos non comprendidos na seguinte lista e directamente 

relacionados co proxecto poden obter cofinanciamento dos fondos FEP. 

3 

4 
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GASTOS NON SUBVENCIONABLES 

 

 

En calquera caso, é aconsellable que os promotores de proxectos se asesoren polos 

técnicos dos GAC antes de presentar os proxectos, co obxecto de non ter problemas 

de subvencionalidade posteriormente.  

1. O IVE cando sexa efectivamente recuperable 

2. Os xuros debedores e outros gastos financeiros 

3. A adquisición de terreos por un custo superior ao 10 % do total dos 

gastos subvencionables 

4. A vivenda 

5. Os vehículos destinados ao transporte de persoas 

6. As compras de materiais e equipamentos usados 

7. Os investimentos relacionados con produtos da pesca e da 

acuicultura destinados a ser utilizados e transformados para fins 

distintos do consumo humano, excepto os investimentos destinados 

exclusivamente ao tratamento, transformación e comercialización de 

residuos de produtos da pesca e a acuicultura. 

8. Os gastos orixinados por unha mera reposición de anteriores salvo 

que a nova adquisición corresponda a investimentos distintos dos 

anteriores, ben pola tecnoloxía utilizada ou polo seu rendemento. 

9. Os gastos de constitución e primeiro establecemento dunha 

sociedade. 

10. As obras non vinculadas co proxecto de investimento en vivendas, 

comedores e similares. 

11. A urbanización que non estea relacionada coa actividade do proxecto 

que se pretende financiar. 

12. Os pagamentos en especie. 
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4 AXUDAS A PROXECTOS PRODUTIVOS 

O obxectivo deste apartado consiste en ofrecer unha guía dos puntos e aspectos que 

convén destacar para presentar a idea do produto ou servizo de modo que sexa un 

instrumento válido para a valoración do proxecto. 

 

A memoria abarcará todas as áreas de actividade empresarial, co fin de que esta sexa 

completa. Os datos sobre o proxecto e a actividade que non se inclúan na memoria 

non poderán ser tidos en conta na valoración e baremación do proxecto.  

 

 
 

Recomendacións para cubrir a memoria 

Eficaz: debe conter, nin máis nin menos, todo o necesario para a presentación do 

proxecto. Para iso, unicamente hai que cubrir os puntos que se indican nos anexos 

para a elaboración do plan de empresa en procesos produtivos. 

Comprensible: debe estar escrito con claridade, con vocabulario preciso e evitando 

xerga ou conceptos moi técnicos. As cifras e táboas que se inclúan deben ser simples 

e de fácil comprensión. 

Realista: os datos que se inclúan na memoria deberán reflectir rigorosamente a 

realidade do proxecto. A inclusión de datos falsos ou incertos non suporá un 

incremento da axuda e poderá ser motivo de denegación ou revogación desta. 

 

Nas páxinas seguintes analizaranse as áreas principais que debe incluír un plan de 

negocios e como ordenalas estruturadamente. Estas áreas son as seguintes: 

 

 Presentación do proxecto e dos promotores 

 Localización da empresa 

 Descrición do produto ou servizo 

 Mercado 

 Recursos humanos 

 Aspectos formais do proxecto 

 Cronograma temporal para a posta en marcha 

 Outros aspectos para valorar 

 Plan económico-financeiro 

 

Dependendo das características do solicitante ou da actividade, é posible 

que non proceda cubrir algúns dos apartados da memoria. 

 

4 4 
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O plan de empresa é un documento de transcendental importancia, xa que 

segundo o seu contido, a valoración do proxecto será diferente, e polo tanto o 

grao de intensidade da axuda será superior canto mellor se adecúe aquel aos 

criterios de valoración do PEZ.  

 

Criterios de valoración de proxectos 

Os plans de empresa serán avaliados polo GAC, de acordo con diferentes criterios de 

valoración que deberán formar parte do plan e cuxa ponderación se establecerá tamén 

no PEZ. Como mínimo fixáronse criterios obxectivos de valoración sobre os seguintes 

aspectos: 

a) Viabilidade técnica do proxecto 

b) Impacto sobre o territorio: económico, social e 

medioambiental 

c) Aproveitamento de recursos endóxenos 

d) Carácter innovador/dinamizador 

e) Sustentabilidade do proxecto 

f) Capacidade de transferencia a outros territorios 

g) Igualdade de oportunidades 

h) Adecuación coa estratexia establecida polo grupo no PEZ 

A redacción da memoria da subvención ten que facerse tendo sempre presente a 

adecuación do proxecto empresarial a estes criterios. 

A continuación procederase a debullar cada un dos apartados da memoria para a 

elaboración do plan de empresa de proxectos produtivos. 

 

4.1  Descrición do proxecto empresarial e presentación dos 

emprendedores 

Como carta de presentación do noso proxecto é necesario comezar a memoria 

presentando unha información xeral sobre o proxecto empresarial, así como dos 

solicitante/s da axuda. 

Información xeral do solicitante  

Neste primeiro apartado do anexo da memoria deberase incluír información xeral 

sobre o solicitante (persoa física o xurídica) da axuda. En concreto, esta información é 

a seguinte: 

 

 



 

 

Páxina | 36 |                                                       Europa inviste na pesca sustentable 

 Nome e denominación do proxecto 

 Nome comercial 

 Nome e apelidos dos promotores 

 Localización do proxecto empresarial 

 

No caso de que o solicitante actúe con representación dunha sociedade, deberase 

facer constar a seguinte información referente o representante: 

 Nome e apelidos 

 NIF 

 Sinatura 

* Este campo terase que cubrir só no caso de que o solicitante sexa persoa xurídica. 

 

4.1.1 Presentación xeral e experiencia dos promotores do proxecto 

Este apartado ten como obxectivo demostrar a experiencia profesional e/ou 

empresarial, de xeito que avale a solvencia técnica e económica dos promotores do 

proxecto. Como mínimo, de cada un dos promotores, reflectirase a seguinte 

información: 

 Nome e apelidos ou razón social 

 NIF/CIF 

 Domicilio social 

 Poboación 

 Municipio 

 Provincia 

 Código postal 

 Teléfono 

 Fax 

 Enderezo de correo electrónico 

Ademais, deberá indicarse se estamos ante un proxecto de nova empresa, 

entendéndose como nova empresa as que están en vías de constitución ou que levan 

menos de 6 meses de alta no IAE. 
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Indicarase tamén se os promotores pertencen a algún dos seguintes colectivos: 

 Xente do sector pesca-mar 

 Xente nova 

 Mulleres 

 Colectivos en risco de exclusión social 

 

Información sobre a formación dos promotores 

Deberá sinalarse a titulación académica, indicando a especialidade, a entidade que o 

expediu, o título e mais o ano. No caso de estar a cursar estudos de formación 

profesional ou universitarios, sinalarase o curso máis alto no que se está matriculado.  

Información profesional 

Deberanse indicar brevemente os empregos que mellor reflictan o perfil profesional do 
promotor/es, sinalando o nome da empresa, o sector de actividade, o posto ou 
funcións desenvolvidas e o período temporal. 

Experiencia empresarial 

Indicarase brevemente a experiencia empresarial do promotor/es, sinalando o nome 

da empresa, o sector de actividade, as funcións desenvolvidas e período temporal. 

 

4.1.2 Obxectivos xerais do proxecto  

Deberanse explicar cales son os obxectivos xerais do proxecto. No caso dun 

investimento, estes obxectivos deberán estar establecidos para un prazo de 5 anos, xa 

que é o prazo mínimo establecido polo Regulamento do FEP, durante o cal o 

investimento ten que manterse. De non ser así, poderíase incorrer nunha causa de 

reintegro da subvención. Estes obxectivos xerais estarán referidos ao crecemento 

esperado, á facturación susceptible de acadar etc. 

 

4.1.3 Breve descrición do proxecto 

Haberá que explicar a razón pola que se emprendeu o proxecto, isto é, cal é a 

motivación que levou o promotor a presentalo ante o grupo de acción costeira.  

Por outra banda, é necesario nesta parte do plan realizar unha breve descrición das 

características xerais do proxecto. Non se trata, polo tanto, de realizar un exame en 

profundidade deste, senón máis ben unha breve descrición da idea empresarial, así 

como da súa orixe. Para iso, pode axudarnos responder as seguintes cuestións: 



 

 

Páxina | 38 |                                                       Europa inviste na pesca sustentable 

 

 ¿Como se orixinou a idea? 

 Tempo transcorrido dende a súa orixe e accións que se levaron a cabo 

 ¿Como se integrou os diferentes membros do equipo? 

 Principais problemas xurdidos 

 Contactos e investigación que se realizaron 

 
Trátase de facer un breve resumo da evolución do proxecto dende que se orixinou a 

idea ata que esta se concretou na presente memoria, resaltando o tempo que se 

necesitou para madurar a idea ata alcanzar o grao de desenvolvemento actual. 

 

4.1.4 Aspectos innovadores do proxecto  

Neste apartado debemos reflectir os elementos innovadores do no noso proxecto 

empresarial así como as diferenzas que estes supoñen fronte á competencia. Para iso, 

deberanse describir as especificacións dos elementos innovadores que incorporan os 

produtos/servizos, procesos produtivos, elementos publicitarios etc., explicando a súa 

diferenciación coa oferta actual. 

 

Neste sentido, cabe lembrar que un proxecto é innovador cando incorpora algún 

elemento novo ou mellorado, diferente ao resto dos competidores, dentro do ámbito 

territorial no que se vaia competir. O elemento novo, innovador, pode ser o propio 

produto ou servizo, pode atoparse na forma ou no sistema de produción ou prestación 

do servizo, na forma ou sistema de comercialización, na loxística etc. 

 

4.1.5 Xustificación da viabilidade do proxecto a cinco anos 

Neste apartado será necesario remarcar os aspectos que consideremos esenciais 

para xustificar a viabilidade do noso proxecto a cinco anos, destacando: 

 

 Puntos fortes 

 Aspectos máis atractivos deste 

 Argumentación da súa coherencia interna 

 Identificación e posibles solucións dos riscos que poden xurdir 

 

Este último aspecto é moi importante, xa que a análise dos posibles riscos amosará 

que se pensou neles e que non serán obstáculos para o desenvolvemento do 

proxecto. 

 

Valorarase que se poñan exemplos dos posibles riscos que poidan ameazar o éxito da 

empresa (por exemplo, reaccións da competencia, tecnoloxía non dispoñible etc.) e 

propor formas de afrontalos para minimizar o seu impacto. 
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4.1.6 Breve descrición do contorno  

Neste apartado tamén faremos unha breve descrición do contorno no que se realizará 

a actividade da empresa. Para isto, poderase partir da análise do territorio que fai o 

PEZ para cada unha das zonas. Polo tanto, será simplemente concretar un pouco 

máis estas variables sociais, económicas, medioambientais, culturais etc. dende unha 

perspectiva centrada sempre no sector pesqueiro. Cómpre recordar que as axudas do 

FEP están destinadas á mellora da calidade de vida das zonas de pesca, eixe sobre o 

que pivota toda a estratexia de diversificación das actividades do sector.  

 

4.1.7 Contribución do proxecto ao desenvolvemento do sector pesca-mar e do 

territorio 

Neste apartado deberase indicar como o proxecto ten en conta e contribúe á 

diversificación económica do sector pesca-mar, ben a través do aproveitamento dos 

seus recursos, ou ben integrando na cadea de aprovisionamento empresas deste 

sector.  

Un exemplo deste caso pode ser o aproveitamento das empresas do sector pesca-mar 

no desenvolvemento turístico do territorio. Outro exemplo pode ser o desenvolvemento 

dun proxecto de comercialización de produtos do mar, ou novos aproveitamentos de 

produtos do mar, ou a creación dunha empresa de deportes náuticos.  

Tamén será importante indicar a contribución do proxecto ao desenvolvemento de 

sectores de actividade non maioritarios no territorio e que contribúen á súa 

diversificación, ou proxectos que posibiliten a desestacionalización turística do 

territorio fóra dos meses estivais máis vinculados co turismo de sol, praia e mar.  

En ningún caso, esta participación poderá supoñer un incremento do esforzo 

pesqueiro, é dicir, maior esforzo extractivo. 

 

4.2  Localización da empresa 

 

Deberá detallarse a localización da empresa, que en todo caso será nalgunha 

das sete zonas de pesca identificadas pola Consellería do Mar, segundo o 

disposto na Orde do 17 de xullo de 2008, pola que se convoca o concurso de 

selección de grupos de acción costeira.  
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4.2.1 Situación prevista e criterios de elección 

Cómpre indicar cantos centros de traballo se prevén crear e as localidades onde se 
situarán. Hai que destacar o enderezo do centro no que se emprazará a sede principal 
da empresa incluíndo: 

 Rúa 

 Localidade 

 Provincia 

 Código postal 

Ademais, deberase indicar o ámbito de actuación da empresa (local, comarcal, 

rexional, nacional ou internacional), así como as razóns que levaron á elección deste 

emprazamento. 

 

4.2.2 Descrición de terreos, edificios e instalacións  

Deberanse avaliar as necesidades reais das infraestruturas necesarias que poidan 

abarcar os seguintes puntos: 

 Terreos 

 Locais e oficinas 

 Instalacións 

Tamén cómpre xustificar as razóns polas que estas son necesarias. Por exemplo, se o 

noso posicionamento require unhas determinadas instalacións, o feito de non realizar 

o devandito investimento ou realizar unha alternativa que supoña un custo menor pode 

supor que o noso segmento obxectivo non nos considere unha empresa que poida 

satisfacer as súas necesidades. 

 

4.3  Descrición do produto ou servizo 

4.3.1  Descrición do produto ou servizo. Definición do proceso de produción ou 

prestación do servizo 

 

Descrición do produto ou servizo 

Neste apartado deberemos definir as características do produto, no caso de que 

esteamos a falar dunha actividade produtiva que xera bens, ou do servizo, no caso de 

que o obxecto do proxecto sexan servizos ou actividades que presta o promotor sen 

que se produza un ben tanxible. Esta descrición simplemente consistirá nunha 

presentación do noso produto/servizo. 

Pode axudarnos a presentalo responder as seguintes cuestións: 
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 ¿Que problema/s soluciona o seu produto ou servizo? 

 ¿A que necesidade do cliente responde? 

 ¿A que tipo de produto ou servizo responde? 

 ¿Que se está ofrecendo exactamente? 

 ¿Que é o innovador do produto ou servizo? 

 ¿Que problema(s) soluciona o seu produto o servizo? 

 ¿A que necesidade do cliente responde? 

 ¿A que tipo de produto ou servizo responde? 

 ¿Que se está ofrecendo exactamente? 

 

Definición do proceso de produción 

Independentemente de se se vai producir ou comprar, será necesario coñecer e 

achegar algunha información sobre o proceso de produción ou de prestación de 

servizo requirido. 

 

Neste apartado deberemos facer referencia a: 

 Actividades requiridas para producir o ben ou prestar o servizo 

 Secuencia de actividades no proceso produtivo 

 Tempos requiridos para levar a cabo a actividade 

 

4.3.2  Consideracións técnicas sobre o proceso de produción ou do servizo: 

consideracións tecnolóxicas e utilización de novas tecnoloxías. 

Innovacións previstas no sistema de produción 

 

Deberase indicar a tecnoloxía necesaria para a elaboración do produto ou servizo e 

especificala co obxectivo de: 

 Determinar que o nivel de tecnoloxía é adecuado para o proxecto. 

 Definir alternativas de tecnoloxía demostrando que segundo os recursos do 

proxecto se fixo a mellor elección. 

Deberanse reflectir tamén aspectos tales como: 

Capacidade para innovar no sistema de produción. Cómpre sinalar se a innovación é 

froito dun desenvolvemento propio ou dunha adquisición a terceiros. No caso de ser 

un desenvolvemento propio, hai que indicar brevemente os proxectos de investigación, 

desenvolvemento ou demostración nos que se apoia. No caso de ser un 

desenvolvemento adquirido a terceiros, débese sinalar se existe algún tipo de acordo 

de exclusividade e, de ser así, a que nivel xeográfico e temporal. 

Velocidade con que se suceden as innovacións tecnolóxicas no ámbito empresarial 

onde se vai desenvolver a nosa actividade. É necesario sinalar os elementos que 

permiten que a innovación tecnolóxica que incorpora o produto ou servizo non sexa 

doadamente copiable pola competencia. Estes elementos poden estar determinados 
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pola existencia dalgún instrumento de protección da propiedade intelectual ou 

industrial, a necesidade de coñecementos especializados difíciles de adquirir, a 

escasa dimensión do mercado que orixina un baixo interese para outras empresas etc. 

Facilidade para adquirir tecnoloxía. Débese realizar unha breve descrición do estado 

da técnica en Galicia e España en relación coa tecnoloxía que se quere adquirir. 

Aspectos técnicos especiais. Cómpre levar a cabo unha breve descrición da 

capacitación do persoal, equipo e instalacións etc. necesarias para a introdución de 

novas tecnoloxías. 

 

4.3.3 Principais provedores, sistema de aprovisionamento, subcontratacións e 

consideracións loxísticas 

Principais provedores 

Hai que identificar os provedores cos que se vai traballar, indicando: 

 Situación 

 Tipo de materia prima 

 Canle de subministracións 

 Prezos 

 Forma de pagamento 

 Acordos de exclusividade 

 Cota de mercado 

 Como traballan 

 Puntos fortes e febles 

 Como os valora o mercado 

 Razóns de elección sobre outros provedores 

Sistema de aprovisionamento 

Débense sinalar os volumes de pedido, prazo de entrega, forma de pago, facilidades 

de compra etc. necesarios para o correcto funcionamento da empresa. 

Subcontratacións 

En caso de subcontratación de actividades, sinalaranse cales son e os subcontratistas 

previstos. 

Consideracións loxísticas 

Indicarse calquera outro tipo de actividade necesaria para a obtención e 

administración de materias primas e compoñentes, así como o manexo de produtos 

terminados, o seu empaque e a súa distribución aos clientes. 

Tamén debemos indicar se a empresa ten previsto colaborar con empresas locais e de 

que xeito será esa colaboración. 
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4.3.4 Sistema de calidade previsto 

Para acabar de perfilar os aspectos relacionados coa produción será necesario 

describir como se xestiona a calidade dos produtos/servizos. Polo tanto, será 

necesario determinar cales van ser os sistemas de control de calidade que se ten 

previsto aplicar, dende a solicitude do pedido por parte do cliente ata a súa entrega. 

 

4.3.5 Valoración do custo de produción ou de prestación do servizo 

Neste apartado deben enumerarse os gastos en materiais ou gastos directos 

asociados a cada produto ou servizo que prestará a empresa (se o número de 

produtos/servizos é elevado, estes poden agruparse por familias ou liñas de 

produtos/servizos). Como resultado obteríase a suma de custos totais asociados ás 

vendas, que logo será trasladado á conta de resultados no concepto de “Custo de 

fabricación das vendas”. 

 

4.4  Mercado 

4.4.1 Análise da situación do sector de actividade 

Neste apartado falaremos de maneira moi concreta do negocio e intentaremos dar 

resposta a preguntas tales como as seguintes para as distintas empresas que 

compoñen o sector onde se vai desenvolver a actividade: 

 ¿Cal é o tamaño do sector? 

 ¿Cal é o grao de intensidade competitiva? 

 ¿Cales son os factores críticos de éxito do sector? 

 ¿Como estamos situados en relación cos devanditos Factores? 

 Se é fácil abandonar a actividade 

 Se é fácil entrar no sector 

 Se a actividade é estacional 

 ¿Que ocorre dentro do propio sector que pode levarnos a un cambio relevante 

na nosa capacidade de competir?  
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4.4.2 Principais competidores e produtos substitutivos 

Principais competidores 

Neste apartado deberemos indicar a seguinte información sobre a competencia: 

 Localización 

 Prezos 

 Canles de distribución utilizadas 

 Formas de comercialización 

 Cota de mercado 

 Tipo de clientes 

 Se todos os competidores entenden o negocio de xeito similar 

Unha vez identificados os nosos competidores haberá que analizalos. Para iso, 

destacaremos os seus puntos febles e fortes, comparándoos cos do noso proxecto, e 

definiremos a competencia dende diferentes perspectivas: dimensión, medios 

humanos, zona de influencia, estrutura de negocio, prestixio etc. 

Produtos substitutivos 

Debemos indicar que outros produtos substitutivos existen ou poden existir no 

mercado ao que se dirixe o noso produto/servizo. 

 

4.4.3 Vantaxes competitivas e calidades distintivas do produto/servizo. 

Aspectos diferenciais fronte á competencia 

Neste apartado debemos describir as vantaxes competitivas a través de aspectos 

como: 

 O deseño do produto/servizo 

 As características técnicas do produto/servizo 

 O servizo de entrega 

 A documentación técnica 

 O servizo de postvenda 

 A calidade 

Ademais, será conveniente salientar cales son as habilidades ou competencias 

esenciais da empresa, é dicir, aquelas sobre as que se basean as vantaxes 

competitivas a longo prazo, como por exemplo: 



 

 

Guía do promotor/a de proxectos 
Fondo Europeo de Pesca: Eixe 4 

 

 

www.accioncosteira.es                                                                                  Páxina | 45 | 

 

 O coñecemento de determinadas tecnoloxías 

 As relacións con determinados axentes do mercado obxectivo 

 O coñecemento dun proceso 

 O acceso a unha canle de distribución 

 

4.4.4 Clientes potenciais e mercado ao que se dirixe. Cota de mercado 

prevista ao longo do tempo. 

Neste apartado será necesario identificar o segmento de mercado, así como os 

clientes potenciais aos que se dirixe a empresa. Pode axudarnos a cubrir este 

apartado responder algunha das seguintes cuestións: 

 ¿A que segmento/s de mercado se vai dirixir o produto/servizo? 

 ¿Cantas persoas constitúen o mercado potencial? 

 ¿Como se poderá ampliar a cantidade de clientes? 

 ¿Quen coñece os produtos/servizos que se van ofertar? ¿A cantas persoas se 

vai ofertar? 

 ¿Como estimas que será o crecemento na demanda do meu produto/servizo 

nos vindeiros cinco anos? 
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4.4.5 Sistema de distribución e comercialización previsto 

Débese indicar como se comercializará e distribuirá o produto/servizo: 

 A través de canles propias de distribución (puntos de vendas propios, axentes 

propios etc.) 

 A través de empresas de transportes 

 Axentes externos ou comisionistas 

 Franquías 

 Vendedores por xunto 

 Correo directo 

 Centro de chamadas 

 Internet 

 Alianza con empresas que dispoñan de servizos/produtos complementarios 

 Outros distribuidores tecnolóxicos 

 

4.4.6 Accións de publicidade e promoción 

Neste apartado describiranse os medios e sistemas de publicidade que se van utilizar 

para gañar mercado, indicando como se pensa competir con eficacia e conseguir o 

nivel de vendas prefixado. 

 

Por exemplo, poderemos recorrer a: 

 

 Publicidade clásica a través de anuncios en televisión, radio, revistas, 

publicacións especializadas etc. 

 Mercadotecnia directa a través de correo, teléfono, internet etc. 

 Relacións públicas 

 Exposición e feiras 

 Visitas personalizadas a clientes 

 

4.4.7 Determinación do prezo de venda. Política de prezos 

Na fixación e política de prezos deberemos identificar os obxectivos e limitacións tales 

como a elasticidade da demanda (grao de estacionalidade desta), o tipo de produto, a 

existencia de substitutos e o tipo de mercado. 

 

Teremos que determinar se fixamos os prezos en base a: 

 Demanda 

 Custos 

 Beneficios 

 Competencia 
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Respecto á política de prezos, deberemos comentar a posición da oferta no mercado. 

 

4.4.8 Cadro de vendas 

Neste apartado haberá que determinar a demanda e os ingresos anuais esperados por 

produto/servizo ou por grupos/liñas destes. A través do sumatorio do cadro de vendas 

obteranse os ingresos totais que posteriormente se trasladarán á conta de resultados 

no apartado de vendas. 

 

4.5  Recursos humanos 

4.5.1 Postos de traballo xerados co proxecto 

Cómpre indicar os traballadores actuais da empresa e o crecemento do emprego 

previsto nos cinco próximos anos. Dentro do emprego xerado deberá facerse constar: 

 Persoas contratadas do sector pesca/mar 

 Emprego total e indefinido 

 Emprego por conta propia e emprego por conta allea 

 Contratación de persoas desempregadas e/ou de acceso a primeiro emprego 

 Emprego feminino (% de mulleres) 

 Emprego de colectivos en risco de exclusión social 

É importante que se indiquen as características especiais de todos os compoñentes do 

equipo así como destacar a complementariedade entre eles. 

O obxectivo non é avaliar a suma de rendementos individuais senón se un equipo é 

completo e se tiveron presente a distribución de accións futuras para realizar por cada 

membro.  

 

4.5.2 Organigrama do proxecto 

Neste apartado haberá que definir a estrutura, a relación das distintas áreas que 

compoñen a empresa. 

 

4.5.3 Implicación da xente do mar no desenvolvemento do proxecto 

Neste apartado deberase indicar como o proxecto ten en conta a integración laboral da 

xente do sector pesca-mar, a través da integración dos recursos humanos deste sector 

noutros sectores de actividade, favorecendo así a diversificación económica do 

territorio e das persoas que nel viven. Esta participación poderá ser directa, 

empregando traballadores e traballadoras do mar, ou tamén poderá facerse de xeito 

indirecto, integrando no proxecto persoas relacionadas indirectamente, por exemplo, 

mulleres dos pescadores que non desenvolven actividade económica. 
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4.6  Aspectos formais do proxecto 

4.6.1 Determinación da fórmula xurídica 

Haberá que indicar cal vai ser a forma xurídica da futura empresa (empresario 

individual, comunidade de bens, cooperativa, sociedade limitada etc.), mencionando 

as razóns polas que se optou por esta forma. 

 

 

 

4.6.2 Autorizacións e permisos necesarios para o inicio da actividade 

Deberanse citar todos os trámites necesarios que cómpre realizar para implantar 

legalmente a empresa como o centro/s de negocio. 

 

 

4.6.3 Patentes, marcas ou licenzas. Colaboración con entidades de I+D+i 

Neste apartado deben incluírse as condicións nas que se presentou ou se presentaría 

a marca, patente ou contrato de licenza. No caso das patentes, é conveniente realizar 

unha descrición básica do produto, mecanismos, procesos, materiais etc. Tamén é 

necesario indicar se está prevista a colaboración con algún centro de I+D+i, ben a 

nivel de aproveitamento de coñecemento para desenvolver o produto/servizo ou ben 

como actividade de futuro para desenvolver novos produtos/servizos. 

 

 

 

Este apartado só se cubrirá por proxectos de nova creación. 

Este apartado só se cubrirá por proxectos de nova creación. 

Cubrir só no caso de que rexistrara algunha patente/marca ou se tivera algún 

tipo de contrato de licenza, ou se pensara que isto se podería dar nun futuro 

próximo (antes de cinco anos). 
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4.6.4 Normativa sectorial que regula o desenvolvemento da actividade e 

medidas para garantir o cumprimento desta 

Cómpre citar a normativa de caracter sectorial que afecta directamente a actividade da 

empresa, indicando cales son os seus efectos nesta. 

 

4.7  Cronograma temporal para a posta en marcha 

É necesario indicar as principais tarefas e actividades que hai que realizar no marco 

do Programa do Fondo Europeo de Pesca, así como o nivel de investimentos ou 

recursos en cada fase. 

 

 

 

4.8  Descrición doutros aspectos complementarios que permitan a 

valoración do proxecto no marco do plan estratéxico zonal 

Cambia o tipo de letra ¿ e a propósito? 

Neste apartado débese resaltar que cada un dos GAC de Galicia ten un plan estratéxico zonal, 

e que cada plan establece os seus criterios de valoración propios. É imprescindible que o 

promotor coñeza en profundidade a estratexia establecida por cada grupo e os criterios de 

valoración específicos. A estes efectos, o promotor poderá obter asesoramento individualizado 

nas sedes dos GACse pode descargar os diferentes plans no sitio web www.accioncosteira.es. 

Neste apartado deberá indicar a información complementaria que sexa de interese e que 

permita a valoración do proxecto empresarial polo GAC, de acordo cos criterios de valoración 

específicos. 

 

4.8.1 Aproveitamento de recursos endóxenos 

Indicarase o aproveitamento de recursos específicos do territorio onde se sustenta o 

GAC, por exemplo, a utilización de materias primas ou recursos turísticos específicos. 

 

4.8.2 Impacto do proxecto: impacto sobre o territorio económico, social, nos 

concellos, medioambiental ou cultural 

Indicarase o impacto do proxecto na vertebración social do territorio, a relación co 

tecido asociativo, a incidencia en valores culturais ou, en xeral, como contribúe ao 

desenvolvemento económico, social ou medioambiental do territorio. Outro xeito de 

valorar este aspecto é a sostibilidade do proxecto no tempo e o seu impacto social a 

O cronograma debe ser o máis realista posible. 

http://www.accioncosteira.es/
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longo prazo, así como a súa contribución ao cambio de tendencias no territorio 

(demográficas, sociais, culturais etc.). 

 

4.8.3 Igualdade de oportunidades e inclusión de colectivos en situación de 

desvantaxe social 

Cómpre recordar que un dos criterios de valoración dos proxectos é a inclusión do 

promotor ou dos postos de traballo xerados no marco do proxecto en colectivos 

desfavorecidos, polo que esta circunstancia será valorada positivamente, e segundo 

as concrecións que o PEZ de cada grupo realice. Tamén se valora positivamente a 

incidencia na figura do promotor da igualdade de oportunidades, especialmente das 

mulleres. 

Enténdese por colectivos en exclusión social os seguintes: 

a) Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia ou os que non poidan 

acceder a ela. 

b) Persoas que participen ou participasen en procesos de rehabilitación ou reinserción 

social de drogodependentes debidamente acreditados ou autorizados.  

c) Persoas internas de centros penitenciarios cuxa situación penal lles permita acceder 

a un emprego, así como liberados/as condicionais ou ex-reclusos/as que non tivesen 

antes un primeiro emprego fixo remunerado tras un período de privación de liberdade.  

d) Mulleres procedentes de casas de acollida que presenten problemas adicionais de 

inserción ou reinserción laboral. 

e) As persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de 

vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de 

convivencia. 

 f) Mulleres que abandonaran o exercicio da prostitución e se incorporen ao mercado 

laboral. Transexuais ou en proceso de reasignación sexual. 

g) Menores internos incluídos/as no ámbito de aplicación da Lei orgánica 5/2000, do 

12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles 

permita acceder a un emprego, así como os/as que estean en situación de liberdade 

vixiada e os ex-reclusos e ex-reclusas. 

h) Mozos e mozas que estean ou estivesen ata a súa maioría de idade baixo a tutela 

ou garda da Administración autonómica.  

i) Traballadores e traballadoras inmigrantes que pasen a ser residentes da 

comunidade cuxas características condicionen a súa integración social. 

j) Emigrantes retornados/as con graves necesidades persoais ou familiares. 

k) Persoas que forman parte de colectivos ou minorías cuxas características poidan 

condicionar as súas posibilidades de integración social. 
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4.8.4 Outra información de interese sobre aspectos específicos do plan 

estratéxico zonal que permitan a valoración do GAC 

En especial deberá xustificarse o aliñamento do proxecto cos obxectivos do PEZ do 

territorio no que se implanta o proxecto e, en xeral, calquera información que o 

promotor considere de interese de acordo co PEZ. 

 

4.9  Plan económico-financeiro 

Neste apartado estableceranse todos os aspectos económicos e financeiros do Plan 

de negocio, que deberán xustificar a viabilidade económico-financeira do proxecto 

empresarial.  

A vertente económico-financeira dun plan de negocio debe tratar tres puntos básicos:  

 Determinación do investimento inicial necesario 

 Estudo das fontes de financiamento dispoñibles 

 Proxeccións de resultados da actividade empresarial (5 anos) 

 

 

 

 

4.9.1 Plan de investimentos. Descrición dos investimentos subvencionables  

Neste apartado detallaranse os investimentos necesarios para o desenvolvemento do 

proxecto. Incluiranse exclusivamente os investimentos reais vinculados directamente 

co proxecto. 

Á hora de determinar o investimento inicial deberemos avaliar os elementos 

necesarios para desenvolver a actividade empresarial e a cuantificación do seu custo. 

Os eventuais elementos que serán necesarios son os que se describiron no apartado 

4.2.2 de descrición de terreos, edificios e instalacións. Ademais, haberá que engadir o 

equipo produtivo para o seu desenvolvemento. 

 

O plan de investimentos debe realizarse a cinco anos; cada ano reflectirá o importe de 

cada partida de investimento sen IVE (1.ª columna) e con IVE (2.ª columna). 

Finalmente, sumaranse todos os importes de investimento (con e sen IVE), o que dará 

como resultado o total de investimentos realizados anualmente ao longo dos cinco 

anos. 

 

 

 

En caso de que o proxecto realice outros investimentos para os que NON se solicite 

axuda ao abeiro do FEP, deberán indicarse tamén (con e sen IVE). 

Todos os gastos deberán ser elixibles, de acordo co establecido na Orde e nos 

regulamentos de xestión do FEP e demais normativa vixente. 

 

É crucial que as proxeccións e estimacións se apoien en suposicións e 

explicacións ben sustentadas. 

 



 

 

Páxina | 52 |                                                       Europa inviste na pesca sustentable 

Poderase cubrir a maiores calquera outra información que o solicitante considere 

conveniente neste apartado. 

 

4.9.2 Plan de financiamento 

Unha vez se coñece cal é o investimento inicial necesario, haberá que determinar as 

fontes económicas das que se obterán os fondos necesarios para financiar o plan de 

investimentos. 

Neste apartado haberá que cubrir os seguintes puntos: 

 Fontes de financiamento 

 Financiamento alleo 

 Subvencións 

Fontes de financiamento 

Haberá que indicar anualmente os importes de cada partida de autofinanciamento e de 

financiamento externo; a súa suma dará o resultado total de financiamento. 

Financiamento alleo 

Deberá indicarse se se utilizan préstamos ou créditos (con entidades financeiras), 

indicando para cada un deles os seguintes datos: 

 Tipo de préstamo. Indicar se é un préstamo hipotecario, un préstamo ICO, un 

préstamo persoal, se é unha liña de crédito, unha póliza de crédito, leasing etc. 

 Entidade coa que se contraeu o devandito financiamento. 

 Importe do préstamo. 

 Anos de carencia do préstamo. 

 Tipo de xuro. 

 Situación actual: deberá indicarse se o préstamo está solicitado, en estudo, 

solicitado pola entidade financeira etc. 

Subvencións 

Se se utilizan subvencións para financiar investimentos, débese indicar para cada 

unha delas os seguintes datos: 

 Organismo que concede a axuda 

 Convocatoria da subvención 

 Presuposto do investimento 

 Importe da axuda en euros 

 Indicar se a axuda está suxeita a réxime de mínimis 

 Indicar se a axuda está financiada por fondos europeos 

 Indicar a situación actual en que se atopa (solicitada, aprobada, pagada). 
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Poderase cubrir a maiores calquera outra información que o solicitante considere 

conveniente neste apartado. 

 

4.9.3 Custos fixos 

Deberán desagregarse anualmente por partidas os custos fixos que terá a empresa 

como resultado de exercer a súa actividade. Estes custos dividiranse en catro partidas: 

 Custos de servizos exteriores. Deberase reflectir anualmente a suma de todos 

os consumos de servizos de natureza diversa, tales como o consumo de luz, 

teléfono, auga, combustibles, publicidade, seguros e alugueres. 

 Custos de persoal. Deberase reflectir anualmente a suma de todos os salarios 

e cargas sociais (seguridade social a cargo da empresa) dos empregados da 

empresa. 

 Tributos. Deberase reflectir o importe pagado en concepto de impostos e taxas 

(IBI, recollida do lixo, IAE etc.) dos que a empresa debe facerse cargo 

anualmente. 

 Custos financeiros. Deberase reflectir anualmente a suma de todos os xuros, 

comisións, descontos por pronto pago e outros gastos derivados do 

financiamento alleo. 

 Custos de amortización. Deberase reflectir anualmente a suma de todas as 

perdas de valor, polo paso do tempo, dos elementos do activo no corrente. 

Para simplificar o seu cálculo optarase por un sistema de amortización lineal, 

empregando para definir a súa vida útil as táboas fiscais proporcionadas pola 

Axencia Tributaria estatal. 

A suma destes catro tipos de custos dará como resultado o total de custos fixos de 

empresa e o seu resultado trasladarase á partida de outros custos da conta de 

resultados. 
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4.9.4 Conta de resultados 

Estrutura da conta de resultados: 

CONTA DE RESULTADOS 

+ VENDAS (segundo apartado 4 da memoria) 

- CUSTO DE FABRICACIÓN DAS VENDAS (segundo apartado 3 da memoria) 

= MARXE BRUTA 

- GASTOS COMERCIAIS 

- GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 

- OUTROS GASTOS 

= BAII (Beneficio antes de intereses e impostos) 

- Gastos financeiros 

= BAI 

- Impostos 

= Resultado (Beneficio neto ou perda) 

 

Definicións: 

Vendas: vendas de produtos que se corresponden coa actividade principal. 

Custos de fabricación das vendas: compra de materias primas ou mercancía para a 

súa posterior venda. 

Marxe bruta: a diferenza entre as vendas e o custo das vendas. 

Gastos comerciais: son os gastos relacionados coa a comercialización do produto ou 

servizo: comisións, salario dos vendedores etc. 

Gastos de distribución: son os gastos relacionados coa distribución e a entrega de 

produtos / servizos aos clientes. 

Outros gastos: é a suma de: 

 Servizos exteriores 

 Impostos 

 Gastos de persoal 

 Amortizacións 

 Provisións 

= B.A.I 
Beneficio antes de intereses e impostos (BAII): diferenza entre a Marxe bruta – (gastos 

comerciais + gastos de distribución + outros gastos). 
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Impostos: resultado de aplicar o imposto correspondente sobre a renda xerada pola 
propia actividade empresarial: 
 

 IRPF: no caso de persoas físicas. 
 Sociedades: no caso de persoas xurídicas. 

 
Resultado: diferenza entre o BAII e os impostos.  
 

4.9.5 Outros comentarios 

Recoméndase facer algún tipo de consideración sobre a conta de resultados 

(determinación de ingresos e de gastos, evolución dos ingresos etc.), en especial 

sobre a determinación da cifra de tesourería (resultado + amortizacións) e sobre a 

distancia a punto morto ou limiar de rendibilidade cada un dos cinco anos de 

actividade da empresa. O punto morto é a cantidade de ingresos que xera unha marxe 

de contribución (porcentaxe sobre vendas) igual á contía dos custos fixos.  

 



 

 

Páxina | 56 |                                                       Europa inviste na pesca sustentable 

 

 

 

 

 

5 AXUDAS A PROXECTOS NON PRODUTIVOS 

 

Neste apartado tratarase de explicar do xeito máis sinxelo e claro posible un dos 

requisitos para a presentación dun proxecto non produtivo. Este requisito é a memoria 

e orzamento, e o plan económico-financeiro. Sen dúbida, estes aspectos, que 

conforman o denominado PLAN DE XESTIÓN, son os máis importantes á hora de 

presentar un proxecto, xa que serán a base para que o grupo de acción costeira o 

valore.  

En primeiro lugar, teremos que cubrir os datos da entidade solicitante, recordando 

para estes efectos dúas cuestións moi importantes: 

- Os proxectos non produtivos só poden ser presentados por persoas xurídicas, 

que ademais sexan dalgunha das categorías que establecen as bases 

reguladoras das axudas, a saber, entidades públicas locais, confrarías, 

asociacións do sector pesqueiro e asociacións de utilidade pública.  

- O domicilio social destas entidades ten que atoparse nalgún concello dos que 

conforman o ámbito territorial do grupo de acción costeira onde se vaia 

presentar e desenvolver o proxecto.  

 

Ademais dos datos da entidade, cómpre que o proxecto sexa presentado por alguén 

que ostente a representación legal da entidade. 

 

Xa entrando nos apartados do plan de xestión, a continuación describiremos punto a 

punto os diferentes apartados deste. 

 

5.1  Descrición da entidade solicitante 

5.1.1 Descrición dos fins da entidade 

En primeiro lugar, describiremos os fins da entidade. Este requisito é especialmente 

trascendente cando falamos de confrarías, asociacións do sector pesqueiro e 

asociacións de utilidade pública. Tamén é interesante cando esteamos a falar dunha 

entidade pública local distinta dun concello, como pode ser unha mancomunidade. No 

5 
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caso dos concellos, as súas finalidades veñen establecidas por lei (Lei 7/1985). Polo 

tanto, non ten importancia sinalalas.  

 

5.1.2 Equipo de xestión da entidade 

Por outra banda, é moi importante describir o persoal que forma o equipo de xestión 

da entidade e, concretamente, o equipo que xestionará o proxecto, de ser o caso. 

Deste modo teremos que detallar os seguintes datos: 

- O persoal de que dispón a entidade para a xestión do proxecto que presente. 

Neste sentido especificarase a porcentaxe de mulleres que integra o equipo, xa 

que é un criterio de valoración a incidencia sobre a igualdade de 

oportunidades. Neste sentido, tamén é preciso especificar se están a traballar 

no equipo técnico outros colectivos desfavorecidos ou en risco de exclusión 

social.  

Por outra banda, cómpre indicar un organigrama da entidade, onde se 

especifiquen os órganos de goberno e de xestión da entidade, así como os 

diferentes cargos do equipo de xestión.  

Tamén é importante sinalar o réxime de contratación de persoal, especificando 

as contratacións temporais e indefinidas da entidade. 

 

Ademais dos medios persoais, deberase xustificar a suficiencia de medios materiais 

para o desenvolvemento do proxecto. Así, describirase a localización onde se 

efectuarán os traballos, os medios informáticos e de xestión de que se dispoña, etc. e, 

en definitiva, todas as circunstancias que favorezan a correcta aplicación do proxecto.  

 

5.1.3 Experiencia da entidade en xestión de proxectos ou actividades de 

características similares 

Un dos aspectos que se valoran positivamente é a experiencia que poida demostrar a 

entidade solicitante da axuda en proxectos similares, é dicir, proxectos de 

desenvolvemento local, xa sexan no marco de convocatorias de fondos europeos ou 

nacionais. 

Neste aspecto plasmaremos no plan de xestión os diversos proxectos que acrediten a 

nosa experiencia. Non existe un límite para expresar as nosas experiencias, polo que 

a limitación de tres proxectos que aparece no modelo é unicamente por cuestións de 

espazo.  

De cada proxecto faremos unha pequena descrición, indicando: 

- Un resumo dos obxectivos que perseguía ese proxecto. 

- O orzamento que foi aprobado para a súa execución, e as entidades que o 

cofinanciaron, indicando a porcentaxe. 
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- Así mesmo, indicaremos outros organismos participantes, aínda que non 

proporcionasen financiamento.  

- Tamén é relevante o ano en que se executaron os traballos, e a duración que 

tivo o proxecto.  

- Por outra banda, cómpre sinalar cales foron os resultados alcanzados logo da 

implantación do proxecto. Neste sentido, sería conveniente sinalar se se 

alcanzaron os obxectivos previstos e se na actualidade o referido proxecto 

segue en funcionamento.  

 

5.1.4 Composición da Xunta Directiva da Asociación ou órgano de 

representación da entidade 

Neste apartado preténdese, no caso de asociacións do sector pesqueiro ou de 

utilidade pública, coñecer quen forma parte do órgano de goberno da asociación, a 

saber, a Xunta Directiva. No caso das confrarías deberase describir a composición do 

seu órgano de representación. 

Non é necesario, no caso de que o promotor sexa unha administración pública local, 

cubrir este espazo.  

 

5.1.5 Outras entidades participantes no proxecto 

Neste apartado describiranse as entidades ou persoas que, sen ser as solicitantes do 

proxecto, colaboren ou participen na presentación ou desenvolvemento deste.  

Estas entidades ou persoas poden ser de diversa natureza, e o seu grao de 

participación tamén pode ser variable, tendo en conta en todo caso o que se dispón na 

Lei 9/2007 sobre as subcontratacións e, máis concretamente, o artigo 3.8 da Orde que 

establece as bases reguladoras das axudas.  

 

5.1.6 Outra información de interese sobre a entidade solicitante 

Este apartado, a pesar de non ser obrigatorio cubrilo, é un apartado onde a entidade 

pode facer fincapé nas cuestións que considera que lle achegan valor engadido ao 

programa dos grupos de acción costeira.  

 

5.2  Descrición do proxecto ou programa de actividades que se 

vai desenvolver  

Neste apartado teremos a oportunidade de demostrar que o noso proxecto incide dun 

xeito positivo no desenvolvemento sustentable das zonas de pesca. Para isto, teremos 

que cubrir cada un dos apartados que se enumeran na memoria e orzamento (plan de 

xestión).  
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5.2.1 Obxectivos xerais do proxecto e breve descrición deste  

Como punto de partida describiranse os obxectivos xerais do proxecto, que deberán 

ser acordes con algunha ou algunhas das finalidades previstas no artigo 1.3 da Orde 

do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas 

para proxectos ao abeiro dos PEZ.  

Ademais, cómpre identificar estes obxectivos con algunha das liñas de actuación que 

se recollen no PEZ da zona de pesca onde se presente o proxecto, xa que o plan 

estratéxico actúa como marco de actuación de todos os proxectos presentados.  

A continuación describiremos os aspectos fundamentais deste, así como a súa 

contribución ao desenvolvemento sostible das zonas de pesca.  

 

5.2.2 Diagnose de partida que xustifique a necesidade de intervención 

Como punto de partida, elaborarase unha diagnose que, á súa vez, tomará como 

punto de referencia a diagnose elaborada por cada un dos GAC e recollida como parte 

de cada un dos plans estratéxicos zonais. Esta diagnose, de ser o caso, xustificará e 

demostrará a necesidade ou conveniencia do desenvolvemento do proxecto 

presentado na zona de pesca determinada.  

Polo tanto, o que se busca neste apartado é demostrar a coherencia existente entre a 

intervención que se pretende coa posta en marcha do proxecto presentado, e a 

necesidade real e prioritaria da zona de pesca onde se pretende actuar, de xeito que 

as axudas a este tipo de proxectos contribúan verdadeiramente ao desenvolvemento a 

longo prazo das zonas do litoral de Galicia.  

 

5.2.3 Encadre no PEZ e xustificación do proxecto no marco do PEZ 

Neste momento o promotor deberá indicar cunha cruz (x) a medida na que se enmarca 

o proxecto. Estas medidas veñen dadas polo Regulamento do Fondo Europeo de 

Pesca, e foron asumidas neste sentido en cada un dos PEZ aprobados pola 

Consellería.  

As medidas que se sinalan no modelo de plan de xestión correspóndense cos eixes, 

verticais e transversais, establecidos no artigo 16 da Orde do 17 de xullo de 2008, pola 

que se convoca o concurso de selección para os grupos de acción costeira.  

As catro primeiras medidas son os chamados eixes verticais, que son medidas de 

carácter prioritario. As tres seguintes, a saber, fomento da sociedade da información, 

da igualdade de oportunidades e da cooperación e participación, son eixes prioritarios 

de carácter transversal. Isto significa que deben estar presentes en todas as 

actuacións que se leven a cabo na execución do PEZ.  

É posible, así mesmo, que presentemos un proxecto dedicado unicamente aos eixes 

transversais, como, por exemplo, un proxecto que incida soamente na igualdade de 

oportunidades, sen tocar ningún eixe vertical.  
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Cómpre recordar neste momento que, para presentar un proxecto, é preciso estudar 

detidamente tanto a orde de convocatoria, como o PEZ onde queiramos desenvolver o 

proxecto, xa que non é posible presentar un proxecto que non sexa coherente coa 

situación descrita no plan estratéxico da zona de pesca.  

Esta é a razón pola cal é necesario xustificar o proxecto no marco do plan estratéxico 

da zona onde se pretenda desenvolver.  

 

5.2.4 Localización do proxecto e ámbito de actuación 

Cómpre recordar que a Orde do 27 de agosto de 2009, pola que se establecen as 

bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos ao abeiro dos PEZ, 

establece como requisito previo para a concesión dalgún tipo de axuda que o proxecto 

se desenvolva no ámbito territorial do GAC onde se presente. 

O ámbito de actuación do proxecto é un concepto máis xenérico, xa que se refire aos 

lugares aos que pode estenderse a actividade do noso proxecto. En principio, o ámbito 

de actuación non ten límite, entendendo claramente que o proxecto estará localizado 

no territorio de actuación do GAC. 

Por outra banda, a cantos máis concellos da zona de pesca afecte o proxecto, maior 

valoración obterá, xa que o impacto é maior, abarcando máis espazo da zona de 

pesca.  

 

5.2.5 Programa detallado das actuacións necesarias para desenvolver o 

proxecto 

Neste apartado describiremos dun xeito pormenorizado (non xenérico) todas as 

actuacións e traballos que compoñen o proxecto. Isto comprende: 

- Actividades do proxecto: descrición de todas as tarefas que se levarán a cabo 

para facer realidade o proxecto.  

- Memoria técnica do proxecto: neste apartado xustificarase, dun xeito técnico, a 

elección da metodoloxía, técnicas, actividades, etc. que forman parte do 

proxecto. Esta memoria estará redactada por un técnico competente na 

materia (p. ex. se estamos ante obras de carácter construtivo, a memoria será 

redactada por un arquitecto).  

- Dispoñibilidade de terreos ou inmobles: este aspecto só é necesario no caso de 

que esteamos ante un proxecto de investimento que requira de terreos para 

unha construción posterior.  

- Análise de impacto ambiental do proxecto e consideracións medioambientais: 

como sinala a Orde do 27 de agosto de 2009, todas as actuacións deberán 

respectar a normativa medioambiental. Neste sentido, será necesaria a 

solicitude das oportunas licenzas de actividade e, de ser o caso, unha 

declaración do impacto ambiental do proxecto.  
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- Descrición dos permisos, autorizacións, licenzas etc. que sexan necesarios 

para o proxecto: cómpre identificar e dispoñer de todas as autorizacións, 

principalmente administrativas, que sexan necesarias para o desenvolvemento 

da actividade. De non ser así, podería darse o caso de que se seleccionase un 

proxecto e obtivese unha axuda para a súa execución e, posteriormente, non 

fose posible, pola normativa de aplicación, a súa implantación.  

- Resultados esperados e os indicadores: neste apartado deberemos expoñer a 

previsión que temos dos obxectivos que o proxecto acadará. Para isto, 

estableceremos unha serie de indicadores (p. ex. postos de traballo creados 

etc.) que nos facilitarán a cuantificación dos resultados dun xeito sinxelo e 

obxectivo.  

 

5.3  Programa de xestión e caracterización do proxecto 

5.3.1 Equipo técnico do proxecto e organigrama 

Neste apartado describiremos o equipo técnico específico responsable da execución 

do proxecto.  

 

Tamén será necesario desenvolver cal é o papel de cada un dos membros do equipo 

dentro do proxecto, de xeito que deberemos indicar un organigrama deste, 

especificando persoas, actividades que vaian realizar e responsabilidades. 

 

5.3.2 Subcontratación e asistencias técnicas previstas 

Se no apartado anterior falabamos do equipo técnico da propia organización, neste 

apartado describiremos a parte do equipo que non pertence á organización ou ente 

solicitante, senón que mantén con este unha relación contractual ou a través dun 

convenio de colaboración etc. 

Neste sentido é importante identificar que persoas e entes intervirán no proxecto e, en 

que grao, expresando así a porcentaxe de execución por parte destas persoas ou 

entes. 

Ademais, será importante establecer os mecanismos de coordinación e dirección 

necesarios para o correcto desenvolvemento do proxecto.  

 

5.3.3 Plan de promoción e divulgación do proxecto 

Este é un aspecto capital nos proxectos non produtivos, xa que a súa divulgación ao 

maior número de persoas da zona de pesca garantirá que se consiga a maior 

rendibilidade social que, en última instancia, é o obxectivo dos proxectos non 

produtivos.  
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Para estes efectos deberá especificarse que tipo de actuacións complementarias ao 

propio proxecto se pensan poñer en marcha para a súa promoción e difusión na zona 

de pesca. 

 

5.3.4 Sistema de control do proxecto 

Neste apartado deberá especificarse se a propia entidade dispón dalgún sistema de 

aseguramento da calidade ou da xestión que permita garantir o cumprimento de 

prazos e obxectivos do proxecto.  

Tamén poderán indicarse as medidas específicas que implantará a entidade 

promotora para garantir o control do proxecto. 

 

5.3.5 Aspectos innovadores do proxecto 

Neste apartado é necesario que destaquemos os aspectos innovadores do proxecto, 

xa que é un criterio de valoración deste.  

A innovación nun proxecto non produtivo non significa soamente o uso intensivo de 

novas tecnoloxías, senón que tamén fai referencia á presentación de proxectos que 

desenvolvan unha actividade tradicional pero dun xeito novo, atractivo e adaptado aos 

tempos e necesidades da sociedade actual. 

As innovacións poden estar referidas ao produto ou servizo que se vaia desenvolver 

ou aos procesos para levalo a cabo, así como ao propio contexto ou destinatarios da 

intervención. Un exemplo pode ser que un servizo que normalmente se desenvolve en 

áreas urbanas, máis poboadas, se desenvolva nunha área rural. 

 

5.3.6 Utilización de novas tecnoloxías 

Neste apartado trátase de describir como inciden as novas tecnoloxías no 

desenvolvemento do proxecto. É evidente que o uso destas pode cambiar por 

completo un proxecto, que, facendo un correcto uso delas, pode ser moitísimo máis 

atractivo.  

Deberase prestar unha especial atención ao uso das novas tecnoloxías da información 

e da comunicación (TIC).  

 

5.3.7 Sostibilidade do proxecto 

A sostibilidade dun proxecto refírese ás perspectivas, a medio e longo prazo, que o 

proxecto aspira a ter.  

O FEP trata de ser un instrumento que potencie e consolide un desenvolvemento 

sustentable das zonas de pesca, máis aló da duración das axudas. Preténdese que os 

proxectos presentados teñan a suficiencia e viabilidade para vivir máis alá do período 
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de programación dos fondos, co obxecto de acadar unha verdadeira sostibilidade a 

longo prazo.  

 

5.3.8 Aproveitamento dos recursos endóxenos da zona 

Neste apartado indicaremos como aproveitamos os recursos existentes na zona de 

pesca onde se presenta o proxecto para a súa realización. Neste sentido valorarase 

positivamente que se utilicen materias primas existentes no territorio, recursos do 

patrimonio histórico, cultural etc. e en xeral as potencialidades específicas do territorio 

da zona de pesca.  

 

5.3.9 Implicación da xente do sector mar-pesca e impacto neste sector ou no 

territorio 

Sen dúbida este factor é o máis relevante dos enumerados, xa que estamos ante 

unhas axudas que proveñen do Fondo Europeo de Pesca, e cuxa misión é a 

diversificación das zonas de pesca co obxecto de que estas teñan a posibilidade de 

ser sostibles nun futuro próximo.  

Por este motivo, non se pode configurar un proxecto sen ter en conta a xente do mar, 

xa sexa dun xeito directo ou máis indirecto.  

Cando falamos da xente do sector mar-pesca, referímonos non só á xente dedicada 

profesionalmente á pesca, senón tamén aos profesionais cuxa actividade está 

relacionada coa pesca, acuicultura ou marisqueo. Así mesmo, tamén nos referimos ás 

persoas directamente afectadas pola evolución desta actividade extractiva, como 

poden ser as mulleres dos pescadores, as redeiras etc. 

 

5.3.10  Participación social e implicación do tecido social no proxecto 

Neste apartado deberase explicar como outros colectivos tamén poden participar na 

execución e nos beneficios que a implementación do proxecto traia como 

consecuencia. 

Ademais da participación da xente do sector mar-pesca, é moi importante implicar a 

outros ámbitos da realidade social das zonas de pesca no proxecto, acadando así un 

equilibrio e, sobre todo, unha aproximación da sociedade ao sector mar-pesca. 

 

5.3.11 Capacidade de transferencia 

A capacidade de transferencia é unha constante en todos os proxectos cofinanciados 

pola Unión Europea, xa que se valora de xeito moi positivo a posibilidade de exportar 

un proxecto para que funcione noutra rexión europea. Isto é o que se chama a 

transferencia de coñecemento, que consiste en compartir a experiencia que ten unha 

persoa ou organización. Deste xeito, a organización receptora deste coñecemento 

será máis rápida na implantación dun proxecto de similares características, 
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dependendo tamén sempre da capacidade de absorción da organización que recibe 

ese coñecemento.  

 

5.3.12  Outras consideracións que posibiliten a súa valoración de acordo cos 

obxectivos do PEZ 

Este apartado só será necesario cubrilo no caso de considerarse necesario. É 

especialmente útil para demostrar que o proxecto ten unha importante adecuación ao 

PEZ, cando non se puido encadrar esa xustificación nalgún outro apartado dos 

referidos anteriormente.  

 

5.4  Cronograma 

O cronograma consiste nunha planificación temporal dos traballos que se van realizar 

para levar a cabo o proxecto.  

Deste xeito, ademais de sinalar a data de inicio e finalización prevista do proxecto, 

deberemos detallar as distintas fases ou etapas en que dividiremos a execución do 

proxecto. Isto é o que chamamos un calendario de execución, que pode ser por 

actividades, fases etc. 

O importante é demostrar que existe unha verdadeira planificación dos traballos que 

se van realizar, e que esta é realista. 

 

5.5  Plan económico e financeiro 

O plan económico e financeiro dun proxecto non produtivo é moi diferente ao dun 

proxecto produtivo, xa que nun proxecto non produtivo non se persegue a 

rendibilidade económica, senón social.  

Deste xeito, nun proxecto produtivo son financiables só os gastos de investimento, 

namentres que nos proxectos non produtivos poderemos financiar gastos correntes e 

de persoal, xa que non teñen un rendemento económico que viabilice a súa execución. 

A continuación comentaranse os diferentes apartados que deben cubrirse para a 

elaboración do plan económico-financeiro dentro do plan de xestión.  

 

5.5.1 Orzamento do proxecto por actividades 

Neste apartado describiremos o orzamento previsto para o desenvolvemento do 

proxecto, que se divide entre: 

- Actividades: o proxecto pode ter por obxecto unha ou varias actividades. Neste 

apartado sinalariamos o nome da actividade ou actividades. Estas actividades 
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deberán ir en consonancia co apartado 5.2.5. “Programa detallado das 

actuacións necesarias para desenvolver o proxecto”.  

- Tipo de investimento ou gasto: nesta columna describiremos ante que tipo de 

investimento ou gasto estamos, en función da actividade de que se trate. Para 

isto, debemos ter presente que gastos son subvencionables e cales non. 

- Desagregarase o orzamento, con IVE e sen IVE, xa que o IVE só é 

subvencionable para os proxectos onde este non sexa efectivamente 

recuperable.  

- A través desta táboa, establécese a correspondencia entre actividade e 

tipoloxía de gasto, ben sexa investimento, gasto ou persoal. No seguinte 

apartado de orzamento detallado por tipos de gasto, xa se especifica a 

tipoloxía de gasto asociada ao proxecto, pero neste apartado é importante 

establecer o orzamento de cada actividade.  

 

É importante establecer o orzamento total do proxecto por tipoloxía de gasto e por 

actividade, indicando sobre o total do proxecto canto é o importe da subvención 

solicitada e a súa porcentaxe. 

 

5.5.2 Orzamento detallado por tipos de gasto 

Neste apartado deberemos cubrir os distintos cadros que aparecen e que describen o 

orzamento segundo o tipo de gastos. Ademais do establecido na presente guía e no 

formulario, é importante ter presente o disposto sobre a subvencionalidade do gasto 

na orde que establece as bases reguladoras das axudas (artigos 5 e 6). En caso de 

dúbida, pódese consultar co equipo técnico do GAC. 

 

5.5.2.1 Cadro de investimentos 

Neste apartado expresaremos a parte de orzamento destinada a investimentos. Estes 

poden ser: 

 Terreos: poderase imputar un máximo do 10 % do total da subvención. 

 Edificios: adquisición de bens inmobles para a finalidade do proxecto, que 

serán valorados de acordo co seu valor de mercado, debidamente xustificado, 

e só se aceptará cando sexa indispensable para garantir a súa viabilidade, 

e cun orzamento axeitado dentro do orzamento total do proxecto.  

 Obras: inclúense aquí os gastos de construción ou rehabilitación de edificios, 

infraestruturas, acondicionamento do contorno ou outros que o promotor 

desexe explicitar e sexan da mesma natureza.  

 Materiais e equipamento: neste apartado a través das epígrafes de maquinaria, 

materiais, equipamento e mobiliario, detallaranse os gastos necesarios para o 
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desenvolvemento do proxecto neste concepto. A diferenza entre as 

subepígrafes dependerá da natureza do proxecto.  

 Outros investimentos: detallaranse os investimentos destinados a equipos 

informáticos e de comunicacións, así como calquera outro que o promotor 

desexe indicar e sexa estritamente necesario para o desenvolvemento do 

proxecto.  

 

5.5.2.2 Cadro de gastos 

No cadro de gastos especificaremos todas as disposicións de diñeiro que non se 

consideran recuperables (os investimentos, pola contra, considéranse disposicións das 

que se espera un rendemento ou ganancia a futuro).  

No cadro establécese unha serie de capítulos, como son: 

 Estudos e traballos técnicos: recolleranse todos os gastos realizados en 

estudos, traballos técnicos ou asistencias técnicas que precisen para a 

realización do proxecto.  

 Formación: neste apartado recolleranse todos os gastos necesarios para a 

realización de actividades formativas, tales como o aluguer dos locais onde se 

imparta a formación, os honorarios dos docentes ou o custo do material 

empregado nas sesións.  

 Publicidade e comunicación: imputaranse aquí todos os gastos que se 

realizarán en medios (televisión, radio, prensa etc.), así como o material 

divulgativo ou promocional, o custo relacionado coa comunicación na internet 

ou os custos da elaboración de publicacións.  

 Viaxes e desprazamentos: neste apartado imputaranse os gastos que se 

realizarán en viaxes, como desprazamentos, axudas de custo etc. Estes 

gastos haberán de estar xustificados especificamente, sen que en ningún 

caso se poida aceptar unha suma a tanto alzado.  

 

5.5.2.3 Cadro de persoal 

Neste cadro indicaremos os postos de traballo que o proxecto xere, así como os seus 

custos. Así pois, detallaranse todas as peculiaridades da contratación cubrindo as 

diferentes columnas do cadro. Se se considera necesario, pódense engadir máis 

detalles.  

 

5.5.2.4 Cadro resumo do orzamento do proxecto 

Este cadro constitúe un resumo dos cadros anteriores. Polo tanto, este cadro cóbrese 

simplemente cos datos que se desprendan dos cadros anteriores, é dicir, o de 

investimentos, o de gastos e o de persoal.  
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O importe total da subvención solicitada deberá coincidir co indicado no cadro 1. 

Orzamento do proxecto por actividades.  

 

5.5.3  Cadro de financiamento do proxecto 

5.5.3.1 Cadro de financiamento xeral 

O cadro de financiamento xeral fai referencia ás fontes de financiamento do proxecto, 

é dicir, á súa procedencia.  

Existen dúas grandes categorías de fontes de financiamento, que son: 

- A interna, é dicir, da propia entidade solicitante 

- A externa, que pode ter unha orixe diversa: 

o A propia subvención do FEP que estamos a solicitar 

o Achegas doutras entidades que colaboren no proxecto 

o Outras subvencións públicas (non comunitarias) 

o Préstamos de entidades financeiras etc. 

 

5.5.3.2 Achega económica da entidade solicitante 

As axudas para proxectos non produtivos poden chegar ao 100 %. Non obstante, é 

posible que o PEZ prevexa unha intensidade de axuda menor, ou que o proxecto non 

acade a puntuación necesaria para obter o financiamento do 100 %.  

Por este motivo, é importante, de ser o caso, establecer a achega que a entidade vai 

realizar, ben sexa económica, ou ben mediante a contribución de recursos humanos 

ao proxecto.  

En caso de que a achega económica sexa mediante persoal propio, deberá indicarse o 

custo do persoal adscrito ao proxecto, sen que este poida ser persoal funcionario. 

Neste caso, para a xustificación do gasto, deberanse xuntar os partes de traballo que 

xustifiquen as dedicacións deste persoal ao proxecto.  

 

5.5.3.3 Outras subvencións solicitadas 

Se no momento de presentar esta memoria se solicitou ou se obtivo algunha outra 

subvención para o desenvolvemento do proxecto, compre cubrir os cadros que 

aparecen no formulario para proxectos non produtivos. 

Recórdese neste senso que a compatibilidade con outras axudas está regulada no 

artigo 8 da Orde do 27 de agosto de 2009 da Consellería do Mar, pola que se 

establecen as bases reguladoras das axudas.  
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Como resumo, podemos dicir que estas axudas son compatibles con calquera outra, 

sempre que non procedan doutros instrumentos de financiamento comunitario e sexan 

destinados para o mesmo gasto ou investimento.  

Os requisitos de compatibilidade son os seguintes: 

- Que o importe acumulado das axudas non exceda o custo da actividade 

subvencionada. 

- Que o importe total das axudas públicas non exceda os límites máximos 

previstos na normativa de axudas de Estado da Unión Europea. 

 

Os cadros son moi sinxelos e só é necesario expresar. 

- O nome da subvención e a orde (ou norma) que a regula.  

- Órgano ou entidade que a concede, sexa pública ou privada.  

- A data da convocatoria 

- Orzamento total presentado e a subvención concedida. Neste apartado, 

ademais, sinalaremos os conceptos subvencionados, para que se poida 

comprobar que non hai unha duplicidade dos conceptos.  
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6 PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS 

6.1 Introdución 

O procedemento de concesión de axudas consiste nun conxunto de tarefas que van 

desenvolver distintas entidades (técnicos, órganos de goberno dos GAC, Consellería 

do Mar da Xunta de Galicia) co obxecto de cumprir os trámites necesarios legalmente 

para a concesión dunha axuda económica a un proxecto. 

Estas tarefas podémolas agrupar, polos órganos que interveñen, en tres grandes 

fases, que son as seguintes: 

 

1. A instrución 

2. A selección e proposta de proxectos 

3. A concesión da axuda 

 

 

 

 

A continuación tentaremos describir cada unha destas fases dun xeito sinxelo e claro.  

 

6 
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6.2  A instrución 

6.2.1 ¿Quen realiza esta fase? 

O equipo técnico do GAC (xerente e resto de persoal do GAC) será o encargado de 

realizar todas as tarefas iniciais (instrución) dende que se reciben as solicitudes de 

axuda a proxectos ata o momento de lle propoñer á Xunta Directiva do GAC cales son 

as que, de acordo cos criterios de valoración do PEZ, son susceptibles de obter 

algunha axuda económica.  

Esta fase comeza coa recepción das solicitudes no rexistro do GAC. Recorda que 

podes solicitar o recibo selado conforme entrou a solicitude coa documentación 

no rexistro do GAC.  

Posteriormente estas solicitudes son examinadas para comprobar que se cumpren 

todos os requisitos establecidos nas bases reguladoras e na convocatoria2. Se a 

solicitude non está correctamente formulada, notificaraselle ao solicitante esta 

circunstancia, dándolle un prazo de 10 días hábiles para que corrixa os erros ou 

omisións detectados. Cómpre recordar que, se non se corrixe a solicitude no prazo 

indicado, non entrarán a valorala, posto que se entenderá que xa non desexamos 

continuar co procedemento.  

E moi importante que a solicitude se presente no modelo oficial acompañada 

como mínimo da memoria e orzamento e do plan económico financeiro segundo 

os formularios que se poden descargar na web de accioncosteira.3 De non se 

acompañar de esta documentación mínima se procederá á inadmisión sen que 

haxa dereito a subsanar,  

Unha vez que as solicitudes presentadas foron examinadas e cumpren os requisitos, 

procédese a estudar os conceptos para os que se solicita a subvención, comprobando 

se son subvencionables ou non, segundo o que establecen as bases reguladoras. Así, 

por exemplo, non se poderá solicitar axuda para a compra dun vehículo destinado ao 

transporte de persoas, xa que as bases reguladoras non permiten subvencionar este 

tipo de gasto. Por iso é necesario a elaboración dun informe de subvencionalidade 

polos técnicos do GAC. 

Por outra banda, nos casos en que se solicite subvención para un gasto de 

investimento, é necesario que os técnicos se trasladen ao lugar onde se quere levar a 

cabo o citado investimento para que certifiquen que ese investimento non se iniciou. 

Isto é para evitar que se subvencionen investimentos que realmente xa estaban feitos. 

É moi importante que o promotor/a non se apresure a iniciar os investimentos antes de 

que os técnicos visiten o lugar e certifiquen o “non inicio”, xa que, no caso contrario, 

eses gastos non serán subvencionables.  

                                                
2
 Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión 

de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería 
do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeos de Pesca). 

3
 Na presente guía aparecen as portadas soamente (por motivos de espacio) nos anexos 

referidos a proxectos.  
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Esta acta de non inicio se deberá levantar no prazo de 10 días desde a presentación 

da solicitude xunto coa documentación mínima imprescindible, xa que de non 

presentarse esta última, non será necesario levantar a dita acta.  

Se estamos ante un proxecto que promove investimentos inmateriais, como por 

exemplo unha xornada formativa, non será necesario o levantamento de dita acta 

senón que será suficiente para acreditar o non inicio a data da factura correspondente.  

Por último sinalar que, o levantamento dunha acta de non inicio é un acto debido, que 

se realiza como consecuencia da presentación da solicitude e que é polo tanto 

obrigado para o GAC, e polo tanto non implica un dereito a subvención nin un mérito 

para a obtención da axuda.  

 

Por último, unha vez realizadas as tarefas anteriores, os técnicos avaliarán e 

baremarán os proxectos de acordo cos criterios de valoración que cada GAC aprobou 

e que están contidos dentro do PEZ.  

Unha vez que bareman todos os proxectos, redactan unha proposta de resolución 

provisional de concesión de axuda por cada un dos proxectos presentados, de xeito 

que a Xunta Directiva (órgano executivo do GAC) poida adoptar unha decisión. 

 

6.3  A selección e proposta 

6.3.1 ¿Quen realiza esta fase? 

A Xunta Directiva de cada GAC será o órgano competente de seleccionar os 

proxectos, como entidade colaboradora da Consellería do Mar, que será a que resolva 

definitivamente a concesión das axudas. 

A selección dos proxectos, que estará baseada na proposta que realizou o equipo 

técnico, estará plasmada nunha proposta de resolución definitiva, que se lle enviará 

á Consellería do Mar para que esta dite resolución definitiva.  

Os proxectos de cooperación, poderán ser propostos por un grupo pero a súa 

aprobación estará condicionada a que sexa aprobado tamén nos outros grupos 

participantes 

 

 

6.3.2 ¿Cando se dita a proposta de resolución definitiva? 

A proposta de resolución definitiva ten que ser ditada e elevada (enviada) á 

Consellería do Mar nos prazos que aparecen nos seguintes cadros: 
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Unha vez ditada a proposta de resolución definitiva polo GAC, este publicaraa no seu 

taboleiro de anuncios para o público coñecemento.  

É moi importante ser consciente de que a proposta de resolución do GAC non implica 

que se vaia conceder a subvención, xa que a resolución corresponde á Consellería do 

Mar, polo que debemos saber que non crea dereito ningún a favor do solicitante.  

 

6.4  A concesión das axudas 

6.4.1 ¿Quen concede as axudas? 

O órgano competente para a concesión das axudas é a Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar.  

Previamente á resolución, dende a Consellería do Mar comprobarase que as fases 

anteriores realizadas polos GAC foron correctamente executadas.  

 

6.4.2 ¿Cando se dita a resolución de concesión de axuda? 

 

A resolución ditarase nun prazo máximo de catro meses dende que remata o prazo 

para ter en conta as solicitudes nunha convocatoria (véxase a fase de instrución).  

Se transcorre este prazo sen que se dite a resolución definitiva, deberemos entender 

desestimadas as solicitudes.  

Unha vez se dite esta resolución, seralles notificada aos interesados, que deberán 

comunicarlle á Consellería do Mar e ao grupo de acción costeira a súa aceptación ou 

rexeitamento no prazo de 10 días hábiles dende a súa recepción. De non efectuar 

esta comunicación o solicitante, entenderase que acepta a axuda. 

                                                
4
 No ano 2013 non existirá convocatoria extraordinaria.  

ANO CONVOCATORIA UNICA CONV. EXTRAORDINARIA 

2009 Antes do 6 de novembro ------- 

2010-2011-2012-20134 Antes do 30 de abril Antes do 15 de outubro 



 

 

Guía do promotor/a de proxectos 
Fondo Europeo de Pesca: Eixe 4 

 

 

www.accioncosteira.es                                                                                  Páxina | 73 | 

 

 

6.4.3 Contido da resolución de concesión de axuda 

6.4.3.1 Contido xeral 

A resolución de concesión de axuda expresa o prazo que se nos concede para a 

realización do investimento ou actividade. En ningún caso este prazo será maior de 

30 meses.  

Todo isto farase sen prexuízo de que, antes de rematar o prazo concedido, se poida 

solicitar ante o GAC, por motivos xustificados nunha memoria, unha prórroga do prazo 

de execución. O GAC, unha vez examinada a solicitude, elevará unha proposta de 

resolución á Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, que resolverá a 

solicitude.  

A prórroga non pode exceder da metade do tempo inicialmente concedido, e en total 

non se poderá exceder do prazo de 30 meses. Por exemplo, se o prazo concedido 

para a execución inicialmente foi de 12 meses, poderemos solicitar unha prórroga de 6 

meses, xa que estamos a falar da metade do prazo (6 meses) e non se excede dos 30 

meses (12+6=18 meses).  

Os prazos de execución son moi importantes, xa que o seu incumprimento dá lugar á 

revogación da concesión da axuda.  

 

Cambio de tipo en el título 

 

6.4.3.2 Contido nos proxectos de cooperación 

As resolucións de concesión de axuda nos proxectos de cooperación están 

condicionadas a que estes proxectos sexan aprobados en cada grupo.  

Así imos poñer dous exemplos: 

Ej. 1: Un proxecto de cooperación entre solicitantes de dous GAC en Galicia: a 
proposta de resolución so se poderá elevar se se aproba nos dous GAC, polo 
que a resolución non necesitaría condicionarse, en principio.  
 
Ej. 2: Un proxecto de cooperación entre solicitantes dun GAC e dun grupo de 
pesca de Andalucía. A Consellería ditaría unha resolución condicionada ata ter 
coñecemento que o grupo de Andalucía aprobou tamén o proxecto de 
cooperación.  
 

Nos proxectos conxuntos existen tantos beneficiarios como solicitantes.  
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6.4.4 Lista de reserva 

Se por non existir crédito orzamentario, algúns proxectos propostos polos GAC non 

poidan recibir ningunha subvención, estes pasarán a formar parte dunha lista de 

reserva ordeada segundo a puntuación que tiveron os proxectos.  

Esta lista se activará, entre outros supostos, cando: 

 Renuncie algún beneficiario, e polo tanto o crédito que estaba comprometido se 
libere 

 Non se aprobe un proxecto de cooperación beneficiario que estaba 
condicionado á aprobación noutro/s grupo/s, logo do seu rexeitamento nalgún 
dos grupos no que se presentou.  



 

 

Guía do promotor/a de proxectos 
Fondo Europeo de Pesca: Eixe 4 

 

 

www.accioncosteira.es                                                                                  Páxina | 75 | 

 

PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS
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6.4.5 Modificación da resolución de concesión de axudas 

Cando se precise realizar un cambio ou variación, tanto no proxecto que presentou, 

como no beneficiario da subvención, este ten a obriga de comunicarllo por escrito ao 

GAC para que, logo de revisar o expediente, eleve unha proposta de modificación 

da resolución á Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, que decidirá sobre a 

súa procedencia. 

Polo tanto, para realizar calquera modificación, é preciso que sexa autorizada 

previamente, e solicitalo con suficiente antelación.  
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6.4.5.1 Prórroga 

Se un beneficiario considera que non pode rematar o proxecto no prazo sinalado na 

resolución de concesión de axuda, poderá solicitar unha prórroga cando cumpra os 

seguintes requisitos: 

 Solicitar a prórroga un mes antes de rematar o prazo de execución 
 Motivar de xeito preciso as razóns polas que non pode acabar en prazo 
 O estado de realización da actividade no momento da petición 

 

A prórroga non pode exceder da metade do tempo inicialmente concedido, e en ningún 

caso o prazo máximo de 30 meses. Así, no suposto que inicialmente se concedan 30 

meses non se podería conceder prórroga. 

 

 

 

 

7 O BENEFICIARIO DAS AXUDAS 

 

7.1  Introdución 

Chamamos beneficiario das axudas as persoas, físicas ou xurídicas, cuxos proxectos, 

para os cales solicitaron as axudas, foron seleccionados e resultaron merecedores 

dalgún grao de subvención por parte da Consellería do Mar.  

Como consecuencia de ser beneficiario dunha axuda pública, temos que cumprir 

cunha serie de requirimentos que veñen impostos tanto pola normativa comunitaria 

coma pola normativa autonómica.  

A continuación faremos fincapé nas principais obrigas a que están sometidos os 

beneficiarios das axudas do Fondo Europeo de Pesca.  

 

7.2  Obrigas do beneficiario con carácter xeral  

A mera formalización da solicitude de axuda implica a aceptación das obrigas 

establecidas con carácter xeral na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, as 

expresadas na Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans 

estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira 
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(financiadas polo Fondo Europeos de Pesca) e, particularmente, as contidas na 

resolución da concesión.  

Entre outras, podemos citar as seguintes: 

 

 Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o 

comportamento que fundamenta a concesión da subvención. 

 Xustificar ante o GAC o cumprimento dos requisitos e das condicións, así 

como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que 

determinen a concesión ou o goce da subvención. 

Esta xustificación se realizará conforme o establecido na Orde do 16 de marzo 

de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de 

axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola 

Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo 

Europeos de Pesca).  

 Someterse ás actuacións de comprobación, que efectuará o órgano 

concedente ou o GAC, se é o caso, así como a calquera outra actuación, sexa 

de comprobación e control financeiro, que poidan realizar os órganos de control 

competentes, tanto autonómicos coma estatais ou comunitarios, para o que se 

achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións 

anteriores. 

 Comunicarlle ao órgano concedente e ao GAC a obtención doutras 

subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades 

subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que 

fundamentasen a concesión da subvención. 

Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en 

todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos 

percibidos. 

Debe recordarse neste sentido que as modificacións deben ser autorizadas 

previamente, segundo se sinala no artigo 16 da Orde do 16 de marzo de 2011 

pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para 

proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería 

do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeos de 

Pesca).  

 Acreditar ante o GAC, na solicitude de pagamento, que se encontra ao corrente 

no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e 

que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 

Administración pública da comunidade autónoma. 

 Dispoñer dos libros contables, e dun sistema de contabilidade separado ou un 

código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas 

coa axuda, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente 

auditados nos termos esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao 
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beneficiario en cada caso, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das 

facultades de comprobación e control.  

 Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, 

incluídos os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das 

actuacións de comprobación e control. 

 Adoptar as medidas de difusión contidas no apartado seguinte. 

 Ademais, co fin de acadar un desenvolvemento sostible a longo prazo, a 

actividade subvencionada deberá estar destinada aos fins concretos para os 

que foi concedida a subvención por un período, dende o último pagamento 

efectuado pola Consellería do Mar, non inferior a 5 anos. 

O mesmo prazo se aplica no caso de proxectos onde se prevexa a creación 

de postos de traballo, que deberán manterse por un período de cinco anos.  

 No caso de proxectos conxuntos (cooperación), todos os beneficiarios 
deberán ratificar ante a Consellería do Mar o acordo de colaboración para a 
execución do proxecto, unha vez recibida a notificación da concesión da axuda.  

 

O incumprimento destas obrigas, así como os supostos previstos no artigo 33 da Lei 

de subvencións de Galicia  será causa de reintegro da subvención, polo que se 

considera moi importante o estrito cumprimento das obrigas enumeradas 

anteriormente.  

 

 

7.3  Obrigas en materia de publicidade e comunicación 

A Consellería do Mar, ao abeiro do artigo 31 do Regulamento CE 498/2007, de 

aplicación do FEP, publicará unha lista dos beneficiarios, dos nomes das operacións e 

o importe do financiamento público asignado ás operacións. Non obstante, non se 

mencionarán os nomes dos participantes das operacións financiadas polo FEP e 

destinadas a mellorar a formación e as competencias profesionais.  

Os beneficiarios serán responsables de informar o público sobre as axudas obtidas do 

FEP, mediante as seguintes medidas de difusión e publicidade: 

 

 Instalación dunha placa ou cartel cos logotipos das administracións que 

cofinancian o proxecto e a referencia ao Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 

co lema “Europa inviste na pesca sustentable”.  

 

 Ademais, cando as axudas superen os 500.000 €, teranse en conta os 

seguintes aspectos: 

 

o Cando o custo total subvencionable da operación supere os 500.000 € e 
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consista no financiamento de infraestruturas ou de operacións de 

construción, o beneficiario colocará un cartel no lugar da operación 

durante a súa execución, e a información que se conteña neste 

(especificada debaixo) ocupará polo menos o 25 % do cartel.  

Concluída a operación, o beneficiario substituirá o cartel por unha placa 

explicativa permanente. 

 

o Se o custo total subvencionable da operación supera os 500.000 € e 

consiste na compra dun obxecto material ou no financiamento de 

infraestruturas ou de operacións de construción, o beneficiario colocará 

unha placa explicativa permanente, visible e de tamaño apreciable, nun 

prazo máximo de 6 meses dende a data de conclusión da operación.  

 

Na placa indicarase o tipo e nome da operación, ademais da información 

que se menciona nos apartados seguintes. Esta información ocupará 

polo menos o 25 % da placa.  

 

 

 En todas as publicacións, carteis e calquera outra información ofrecida en 

calquera medio, papel ou electrónico, incluirase de xeito claro e visible a 

participación da Consellería do Mar, do Ministerio de Medio Ambiente e Medio 

Rural e Mariño, e da Unión Europea, a través do Fondo Europeo de Pesca.  

 

 O beneficiario asegurarase de que as partes que interveñan na operación 

cofinanciada polo FEP foron informadas dese financiamento, como, por 

exemplo, os asistentes a un curso de formación.  

 

 Calquera documento relativo a estas operacións, xa sexa en formato papel ou 

electrónico, incluídos os certificados de asistencia ou de calquera outro tipo, 

conterá unha declaración na que se informe de que a actuación foi cofinanciada 

polo FEP.  

 
Para os efectos do correcto cumprimento das obrigas en materia de publicidade polos 
beneficiarios, estará a disposición destes na páxina web do programa 
(www.accioncosteira.es) un manual de comunicación e de identidade corporativa, 
no que se especificarán os requirimentos descritos. 
 

O contido de todas as medidas de información e publicidade destinadas aos 

beneficiarios, aos beneficiarios potenciais e ao público en xeral, incluirán os seguintes 

elementos: 

1. Emblema da Unión Europea, xunto cunha referencia escrita.  

2. Referencia ao FEP: Fondo Europeo de Pesca. 

3. Lema do FEP: Europa inviste na pesca sustentable. 

 

http://www.accioncosteira.es/
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Os apartados 2 e 3 non serán de aplicación no caso de obxectos promocionais de 

pequeno tamaño.  

No suposto que o beneficiario teña calquera dúbida pode dirixirse ao seu Grupo de 

Acción Costeira onde lle informarán acerca dos modelos oficiais para o cumprimento 

dos requisitos de publicidade e comunicación.  

 

7.4  Obrigas en materia de contratación 

Segundo o apartado 3 do artigo 29 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, cando o 

importe do gasto subvencionable supere a contía de 30.000 € no suposto de custe por 

execución de obra, ou de 12.000 € no suposto de subministracións de bens de equipo 

ou prestación de servizos por empresas de consultoría ou asistencia técnica, o 

beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con 

carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo ou a 

entrega do ben, agás que polas especiais características dos gastos subvencionables 

non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, 

ou salvo que o gasto se realizara con anterioridade á solicitude da subvención.  

 

O cumprimento deste requisito farase segundo o modelo oficial que figura no anexo 

VI.  

 

Por outra banda, existen limitacións cando o beneficiario subcontrata, é dicir, cando 

concerta con terceiros a execución total ou parcial da actividade que constitúa o 

obxecto da subvención. Con todo, non son subcontratación os gastos en que incorra o 

beneficiario para a realización por si mesmo da actividade subvencionada.  

Neste sentido unicamente os beneficiarios de proxectos de investimento non 

produtivo poderán subcontratar total ou parcialmente a execución destes, de acordo 

co disposto no artigo 27 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e no artigo 43 do 

Decreto 11/2009, que aproba o regulamento de subvencións de Galicia.  

 

7.5  Xustificación das axudas 

7.5.1 Introdución 

A xustificación das axudas consiste na acreditación, por parte do beneficiario da 

axuda, da realización do proxecto para o que solicitou a axuda, así como de que 

cumpriu os requisitos e condicións que foron determinantes para que se concedera a 

axuda. 
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Os GAC, como entidades colaboradoras da Consellería do Mar na xestión das 

subvencións concedidas ao abeiro do eixe 4 do FEP, serán quen de velar pola 

correcta xustificación dos gastos polos beneficiarios das axudas (verificación 

administrativa), comprobando a documentación presentada, así como comprobando in 

situ (verificación física) a realidade do investimento e a consecución dos fins para os 

que se concederon. 

 

7.5.2 ¿Cando hai que xustificalas? 

Os beneficiarios das axudas deberán xustificalas ante o grupo de acción costeira, no 

prazo que sinale a resolución de concesión da axuda. Isto farase, normalmente, unha 

vez que se executou o proxecto. Con todo, no caso dos proxectos plurianuais, o 

beneficiario deberá presentar a documentación xustificativa da primeira anualidade ata 

o 31 de outubro de cada ano.  

 

7.5.3 ¿Ante quen se xustifican? 

 

Os beneficiarios presentarán a documentación xustificativa da execución do proxecto 

ante o GAC da súa zona de pesca. 

O GAC estampará as facturas presentadas e demais documentación e procederá ao 

cotexo das copias.  

Posteriormente, será o GAC quen remita á Consellería do Mar trimestralmente, e 

sempre antes do 15 de novembro, unha lista dos beneficiarios coa documentación 

acreditativa do investimento e pagamentos, parciais ou finais, polos beneficiarios.  

O GAC ten que acompañar un informe de auditoría con cada certificación que eleve á 

Consellería do Mar.  

 

7.5.4 ¿Que documentación hai que presentar para xustificalas? 

En primeiro lugar, é preciso sinalar que, segundo o establecido nas bases reguladoras 

da concesión de axudas, a documentación que presente o beneficiario deberá ser 

orixinal, xunto con dúas copias.  

A documentación concreta que deberemos presentar é a seguinte: 

 

a) Escrito no que se solicite o pagamento da axuda. 

b) Memoria xustificativa da realización do proxecto con especial referencia aos 

obxectivos acadados.  

c) Declaración responsable de axudas recibidas e solicitadas para o mesmo 

proxecto.  
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d) Declaración responsable de que se manteñen os requisitos para ser 

beneficiario.  

e) Relación de facturas, con indicación do seu número, nome da empresa emisora 

e CIF, e importe total con desagregación do IVE. 

f) Facturas orixinais e fotocopias compulsadas dos gastos realizados, xunto cos 

xustificantes bancarios do pagamento das devanditas facturas. Compre 

recordar que os beneficiarios teñen que pagar a través dunha entidade 

bancaria, non pudendo pagar en metálico.  

g) Certificacións acreditativas de estar ao día no pagamento das súas obrigas 

tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade Social.  

h) Os permisos, inscricións e/ou licenzas requiridas para o tipo de actividade de 

que se trate deberán presentarse, como máis tarde, xunto coa última solicitude 

de pagamento. 

i) No caso dunha actuación que requira proxecto técnico visado polo colexio 

oficial correspondente, o promotor deberá xuntar á primeira xustificación unha 

copia do resumo do orzamento por capítulos e da memoria deste. Neste 

suposto, presentaranse certificacións de obra asinadas por un técnico 

competente. 

j) Na xustificación da adquisición de maquinaria e equipamento deberase xuntar 

unha relación dos equipos subvencionados na cal conste marca, modelo e 

número de serie ou referencia equivalente para a súa identificación. 

k) Na xustificación da realización de estudos, proxectos técnicos, planos e 

documentos similares, o promotor entregará un exemplar en soporte 

informático adecuado para posibilitar a súa difusión. Tamén se deben achegar 

copias se hai edición de libros, folletos, guías etc. Se a subvención se concede 

para seminarios ou actividades semellantes, entregarase unha copia dos temas 

tratados e as conclusións. 

Cando o importe de gasto unitario supere os 30.000 euros no caso de obras, 

ou de 12.000 euros na subministración de bens ou prestacións de servizos, 

deberán xuntarse como mínimo tres ofertas de diferentes provedores 

solicitadas previamente á contratación. A elección realizarase segundo criterios 

de economía e eficiencia, e deberá xustificarse expresamente na memoria 

xustificativa a elección cando non recaia na proposta máis económica. (anexo 

VI).  
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7.6  Pagamento das axudas 

7.6.1 ¿Quen realiza o pagamento das subvencións? 

O pagamento das axudas a proxectos realízao directamente a Consellería do Mar. 

Polo tanto, nesta fase do proceso non intervén o GAC. 

Para que o pagamento se efectúe é preciso cumprir correctamente as obrigas 

sinaladas anteriormente.  

 

7.6.2 ¿Como se realiza o pagamento? 

As axudas seranlle aboadas por transferencia bancaria ao beneficiario na contía que 

corresponda segundo os proxectos executados.  

 

7.6.3 ¿Pode haber pagamentos parciais? 

Pódense realizar pagamentos parciais para evitar que o promotor teña unha alta carga 

financeira, sempre e cando se dean os seguintes requisitos (é necesario que se 

cumpran todos): 

 Que a contía do gasto sexa superior ao 25 % do total do investimento que se 

aprobou. 

 Que en total non superen o 80 % do total da subvención concedida. 

 Que a cantidade do pagamento parcial que se solicita non sexa inferior a 

12.000 €. 

 

Se cumprimos estes requisitos, poderemos solicitar un pagamento parcial, aínda que a 

solicitude deberá ir acompañada de: 

 Un aval solidario dunha entidade de crédito que cubra o 110% do importe das 

cantidades aboadas a conta, segundo se sinala no artigo 67 do Decreto 

11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de 

subvencións de Galicia.  

Isto non será necesario non casos previstos no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, 

do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de 

Galicia.  

 Da xustificación documental dos gastos e investimentos realizados.  

 



 

 

Páxina | 84 |                                                       Europa inviste na pesca sustentable 

No caso de proxectos que estean estruturados en fases susceptibles de producir 

efectos independentes, o cal deberá estar recollido expresamente na resolución de 

concesión da axuda, non se considera que existe un pago parcial cando comprende a 

totalidade dunha fase, non afectandolle por tanto os requisitos mencionados.  

 

Por outra banda, con cada solicitude de pagamento se debe presentar unha 

declaración complementaria do conxunto de axudas solicitadas para o mesmo 

proxecto, independentemente que estean concedidas ou pendentes de resolución.  

 

7.6.4 Compensacións 

Pódense minorar as axudas concedidas cando se presenten xustificacións de menor 

contía ao solicitado e concedido inicialmente sempre que non afecte a aspectos 

fundamentais do proxecto e que non supoña unha realización deficiente.  

Neste sentido, poderanse aceptar compensacións de ata un 15% entre as partidas de 

gasto que figuren na resolución de concesión. 

 

En ningún caso cabe o aumento da contía total da subvención concedida.  

 

7.6.5 Reintegro 

É posible que, en certos casos, cando non se cumpren as obrigas establecidas nas 

bases reguladoras das axudas ou na normativa que regula as subvencións (Lei 9/2007 

e Decreto 11/2009), se poida iniciar un procedemento para que o beneficiario restitúa 

ou devolva, parcial ou integramente, as axudas que se concederon, así como os xuros 

de demora dende que se procedeu ao seu pago.  

Estes supostos son os que recolle o título II da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.  

O reintegro da subvención é independente das sancións que, no seu caso, resulten 

esixibles. 

A Consellería do Mar será o órgano competente para esixir ben ao beneficiario, ben ao 

GAC, o reintegro de subvencións, cando se dean as causas. 
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7.7  Publicidade das axudas 

A Consellería do Mar publicará as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de 

marzo de 2011, para dar un correcto cumprimento ao principio de publicidade e 

transparencia na xestión da Administración Pública. Esta publicación terá lugar nos 

lugares que se citan a continuación: 

 Diario Oficial de Galicia 

o O programa e crédito orzamentario a que se imputan 

o O beneficiario 

o A cantidade concedida 

o A finalidade da subvención 

 Na páxina web oficial da Consellería do Mar  

o A relación de beneficiarios 

o O importe das axudas concedidas 

A presentación da solicitude de axuda levará implícita a autorización para o tratamento 

necesario dos datos dos beneficiarios e para a súa publicación nos medios citados.  
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8 RÉXIME XURÍDICO APLICABLE 

 

Neste apartado citaremos, sen carácter exhaustivo, as principais normas aplicables ás 

actuacións mencionadas nesta guía. Estas normas son as seguintes: 

 

o Regulamento CE 1198/2006, do 27 de xullo, relativo ao Fondo Europeo de 

Pesca. 

o Regulamento (CE) 498/2007 da Comisión, do 26 de marzo, polo que se 

establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 1198/2006 do 

Consello, do 27 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Pesca e o 

resto da normativa comunitaria de aplicación ás axudas. 

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, en canto aos preceptos 

que sexan de aplicación básica, e o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, 

polo que se aproba o seu regulamento. 

o Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 

8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento. 

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 Orde do 17 de xullo de 2008, pola que se convoca concurso de selección de 

grupos de acción costeira. 

o Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras 

para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos 

zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira 

(financiadas polo Fondo Europeos de Pesca). 

o Os convenios de colaboración asinados entre a Consellería do Mar e cada un 

dos grupos de acción costeira.   

Poderá atopar esta normativa na páxina web do programa www.accioncosteira.es.  

7 

8 
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9 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 das convocatorias (tanto 

da selección dos GAC como das axudas a promotores de proxectos de execución do 

PEZ) que foi publicada no Diario Oficial de Galicia.  

Así mesmo, na fase de 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: 

 

 Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar da 
Xunta de Galicia. Susana Rodríguez Carballo.  

Tfno.: 981 546 177 / Fax: 981 546 138  

Irmandiños, s/n - Salgueiriños - 15701 Santiago de Compostela 

o Subdirección Xeral de Desenvolvemento. Eduardo Suárez Campo 

o Servizo dos Grupos de Acción Costeira. Esperanza Martínez Bouzas 

 

 Se o desexa, tamén pode poñerse en contacto connosco no seguinte enderezo 

electrónico: info@accioncosteira.es 

 Na páxina web www.accioncosteira.es poderá atopar todos os datos de 

contacto de cada un dos sete GAC constituídos en Galicia, co obxecto de obter 

información e asesoramento para a presentación e tramitación dos proxectos.  

 

 

9 
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10  ANEXOS 

 

A continuación farase unha relación dos anexos citados ao longo desta guía, 

recordando que todos os modelos que se citan a continuación están a disposición de 

calquera interesado na páxina web do programa www.accioncosteira.es, nun formato 

autocubrible, que lle permitirá cubrir os documentos dun xeito claro e rápido. 

Así mesmo, calquera interesado poderá dirixirse a algunha das sedes dos GAC e 

solicitar esta documentación.  

Estes anexos, para unha mellor comprensión, foron clasificados en anexos referidos 

aos beneficiarios, e en anexos que teñen máis que ver co propio proxecto.  

 

10.1  Anexos referidos aos beneficiarios 

10 
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10.1.1  Anexo I. Solicitude de axuda: 

 

http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/18
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10.1.2 Anexo II. Declaración da condición de PEME 

 

http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/18
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http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/18
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10.1.3 Anexo III. Declaración responsable 

 

 

http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/18
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10.2  Anexos referidos aos proxectos: 

10.2.1 Anexo IV. Memoria e orzamento para a elaboración do Plan de empresa 

(proxectos produtivos) 

 

http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/18
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10.2.2  Anexo V. Memoria e orzamento para a elaboración do Plan de xestión 
(proxectos non produtivos) 

http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/18


 

 

 

 

 

10.2.3 Anexo VI. Relación de ofertas solicitadas e elixidas 

 



 

 

 

 

 
 


