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Que é o GALP e quen o forma?

● Asociación sen ánimo 
de lucro formada por 
74 entidades públicas 
e privadas

● Entidade colaboradora 
na xestión dos fondos 
do FEMP para acadar 
o desenvolvemento 
sostible da zona pesqueira 
da Ría de Pontevedra

42 do ámbito social
06 do público
14 do económico
12 do pesqueiro



Como pode contribuír 
o GALP ao desenvolvemento
sostible do territorio?

Gastos de funcionamento e animación
● Difundindo a EDLP e as súas posibilidades 
como marco de actuación

● Encontros, xornadas, seminarios
● Estudos, informes, publicacións
● Mapas, guías, webs, material de promoción
● Intercambio de experiencias
● Proxectos de cooperación
● Valorización do patrimonio cultural inmaterial

Programa de axudas (Orde da Consellería do Mar)
● Financiamento de proxectos produtivos e non produtivos

Programa de cooperación (Orde da Consellería do Mar)
● Financiamento de proxectos de cooperación específicos.



Tipoloxía de proxectos

● NON PRODUTIVOS
Actividades que non
supoñan o inicio de
actividades
económicas. Tamén
proxectos de interese
público, que aínda
sendo actividades
económicas, non xeren
competencia con
entidades do
territorio.

● PRODUTIVOS
Actividade económica
de produción de 
bens ou servizos 
que supón a creación
ou mantemento 
de emprego



Que requisitos deben 
cumprir os proxectos?

● Contribuír aos obxectivos 
da estratexia

● Estar localizados 
no territorio do GALP

● Axustarse á 
normativa sectorial

● Ser viables técnica 
e economicamente



Beneficiarios de proxectos

PRODUTIVOS
Persoas físicas ou xurídicas que:

● Estean empadroadas ou con
domicilio social no territorio

● Desenvolvan o proxecto 
no ámbito territorial

● Teñan a categoría de PEMES
● Non sexan empresas en crise

NON PRODUTIVOS
● Confrarías de pescadores e as

súas federacións

● Asociacións profesionais do
sector pesqueiro e as
federacións

● Entidades sen ánimo de lucro 
integradas só por confrarías ou
asociacións do sector pesqueiro

● Entidades públicas locais

● Asociacións declaradas de
utilidade pública

● Entidades sen ánimo de lucro que
teñan entre algún dos seus
obxectivos os seguintes:
fomentar a actividade náutica, 
promover os produtos pesqueiros, 
fomentar o medio ambiente mariño 
e costeiro ou promover o
patrimonio cultural marítimo
pesqueiro



 Que gastos son subvencionables 
e que requisitos deben cumprirse?
Accións financiables segundo 
o regulamento FEMP

● Requisitos xerais
● Custos asumidos e pagados con

anterioridade ao prazo de
xustificación (despois da acta 
de non inicio).

● Consignados no orzamento estimado 
do proxecto

● Necesarios para a execución 
das actuacións

● Identificables e verificables
● Cumpren coa lexislación fiscal 

e social

● Os investimentos non poderán ser
previos á data de presentación 
da axuda ou da realización da
acta de comprobación previa, 
agás estudos de viabilidade ou
de redacción de proxectos

● Proxectos ou estudos técnicos,
dirección de obra, terán 
un límite do 12% do custo total
do investimento do proxecto

● En investimentos en
establecementos turísticos e
hostaleiros rexerá o Convenio de
colaboración da Consellería coa
Axencia Galega de Turismo

● Os investimentos en centros
sociais, acondicionamento 
e equipamento terán un límite de
50.000€.

● Só os beneficiarios de proxectos
non produtivos 
poderán subcontratar totalmente
a súa execución



Que gastos non son
subvencionables?

● O IVE, agás cando non sexa
recuperable e sexa custeado de 
forma efectiva e definitiva por
beneficiarios que non teñan 
a condición de suxeito pasivo.

● Xuros debedores e gastos financeiros.

● Adquisición de terreos non 
edificados e terreos edificados 
por un custo superior ao 10% 
do gasto total subvencionable.

● Recargos e sancións administrativas.

● A vivenda.

● Elementos de transporte non
relacionados directamente coa
operación.

● Adquisición de vehículos 
no sector do transporte.

● Compra de materiais 
e equipamentos usados.

● Gastos de reparacións, 
conservación, funcionamento e
mantemento dos bens e equipos.

● Gastos de constitución e primeiro
establecemento dunha sociedade.

● Obras non vinculadas co proxecto.

● Contribucións en especie.

● Transferencia da propiedade dunha
empresa.

● Adquisición de elementos e todo tipo
de bens pagados en efectivo.

● Investimentos promovidos polas
entidades locais en infraestruturas 
asociadas a servizos obrigatorios.

● A repoboación directa.

● Custos indirectos.

● Outros gastos non subvencionables.



Contía das axudas
PRODUTIVOS NON PRODUTIVOS

Grao máximo de axuda do investimento
subvencionable

50% 50%

Operacións vinculadas á pesca
costeira artesanal

80% ---

Proxectos de confrarías, asociacións
profesionais do sector pesqueiro,
institucións, entidades sociais… con
interese colectivo, beneficiario
colectivo e ofrecer acceso público
aos seus resultados

80% 100%

Proxectos amparados no Regulamento
UE 1407/2013 (minimis)

Máximo 200.000€ por
promotor durante 3
exercicios fiscais

Máximo 150.000€ por
promotor durante 3
exercicios fiscais

Límite de axuda 250.000 200.000



Criterios de valoración 
e porcentaxes de axuda

CRITERIOS DE SELECCIÓN PRODUTIVOS NON PRODUTIVOS

Criterios excluíntes: viabilidade 
técnica, económica, financeira 
e coherencia coa EDLP

22 32

Características do promotor 22 20

Colectivos prioritarios aos que 
se orienta o proxecto

3 3

Creación ou consolidación do emprego 20 ---

Impacto no territorio 23 35

Innovación e transferencia 10 10



PRODUTIVOS NON PRODUTIVOS

REGLA XERAL EXCEPCIÓNS REGLA XERAL EXCEPCIÓNS

30 30% 60% 30% 40%

31-50 40% 70% 40% 60%

51-80 45% 75% 45% 80%

80-100 50% 80% 50% 100%

Puntuación



Plan financeiro
  OBXECTIVOS Proxectos 

Produtivos
% Proxectos

non
produtivos

% Total programa
axudas EDLP

% 
Total

1. Mellora da competividade
(aumento do valor) e emprego
no sector pesqueiro

1.328.930,48 69 715.557,95 31 2.044.508,43 47,70

2. Diversificación, emprego e
benestar social da zona
costeira

761.140,06 68 409.844,65 32 1.170.984,70 27,32

3.  Patrimonio medioambiental
das zonas pesqueiras e
acuícolas

337.108,15 61 181.519,77 39 518.627,93 12,10

4. Patrimonio cultural
marítimo-pesqueiro da Ría de
Pontevedra

313.705,60 66 168.918,40 34 482.624,00 11,26

5.  Fomento da cooperación 45.133,49 16 24.302,65 84 69.436,14 1,62

Total proxectos 2.786.017,78 66 1.500.163,42 34 4.286.181,20 100,00



A estratexia 
do GALP Ría 
de Pontevedra



Plan de acción: 
obxectivos estratéxicos



O.E.1.1 Promoción de procesos e
produtos pesqueiros de calidade

Liña de proxectos 1: 
Revalorización dos 
produtos do mar

● Promoción de produtos 
pesqueiros e do sector

Liña de proxectos 2: 
Xestión da cadea de valor 
dos produtos pesqueiros

● Cultivo e aproveitamento 
de novas especies



O.E.1.2. Mellora da formación e
emprendemento no sector pesqueiro

Liña de proxectos 1: 
Novos modelos organizativos 
e de negocio

Liña de proxectos 2: 
Capacitación para 
o sector pesqueiro



O.E.1.2. Mellora da formación e
emprendemento no sector pesqueiro



Liña de proxectos 1: 
Turismo desestacionalizado 

● Turismo mariñeiro, náutico,

Liña de proxectos 2: Mellora da
oferta de produtos e servizos

● Ría Saúde-deporte

O.E.2.1 Aproveitamento dos recursos
turísticos relacionados co mar



O.E.2.1 Aproveitamento dos recursos
turísticos relacionados co mar



O.E.2.2 Calidade de vida 
e cohesión social



Liña de proxectos 1:
Sensibilización medioambiental

● Seminarios e obradoiros 
a públicos varios 

Liña de proxectos 2: 
Redución do impacto ambiental
nas actividades

● Equipamentos

O.E.3.1. Aproveitamento 
sostible do patrimonio ambiental



O.E.3.2. Posta en valor e
protección dos recursos naturais



Liña de proxectos 1:
Identificación do patrimonio

● Continuar a identificación 
do patrimonio

● Recompilar o patrimonio 

Liña de proxectos 2:
Reconstruír, valorizar 
e difundir o patrimonio

● Roteiros costeiros

● Restauración patrimonio

O.E.4.1. Protección do patrimonio
cultural e identidade territorial



Liña de proxectos 1: 
Cooperación no sector pesqueiro

● Formación práctica:
plataforma de intercambio 

Liña de proxectos 2: 
Aprendizaxe permanente 
e intercambios de experiencias

● Foros intersectoriais: 

O.E.5.1. Intercambio 
do coñecemento e boas prácticas



www.facebook.com/gac.riadepontevedra
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