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1.
Criterios de baremación de
proxectos
1.1.

Introdución

O proceso de selección de proxectos que opten á axuda do FEMPA será
de concorrencia competitiva, priorizando estes en función da
puntuación máis elevada que obteñan, en relación a unha serie de
criterios que definimos a continuación.
Os proxectos deben cumprir unha serie de regras para poder seren
financiados baixo a EDLP.1 Os proxectos deben estar aliñados coa
estratexia e deben ser viables técnica, financeira e economicamente.
Por este motivo, estruturamos o proceso de baremación en torno a dous
tipos de criterios:


Criterios de carácter excluínte, que deben cumprir todos os
proxectos.



Criterios de valoración de carácter global para todos os
proxectos.

Os criterios excluíntes implican que un proxecto poida acceder ou non
ao financiamento. O elemento de referencia que temos para a súa
comprobación é a memoria técnica do proxecto. Establecemos unha
puntuación mínima que deben ter os proxectos para poder ser
financiados, pero tamén se valora a calidade e a coherencia da proposta
técnica presentada e as garantías que ofrecen as persoas e entidades
promotoras.
Os criterios excluíntes son: a viabilidade técnica, a viabilidade
económica e financeira, a coherencia do proxecto coa EDLP, a ubicación
do proxecto no territorio e a adecuación á normativa sectorial. Estes
dous últimos non forman parte da valoración.
Os criterios de valoración de carácter global teñen en consideración
diferentes características que definen ás persoas promotoras, a
xeración de emprego, a posta en valor dos recursos pesqueiros, a
atención aos principais retos do marco estratéxico comunitario,
nacional e rexional, a valorización do patrimonio ou a atención aos
principios horizontais dos fondos europeos.

1

Artigo 6. Regras para as operacións apoiadas polas estratexias de desenvolvemento local
participativo. ORDE do 10 de maio de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e a
convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo
e grupos de acción local do sector pesqueiro, así como para a concesión da axuda preparatoria,
no período de programación do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027
en Galicia (código de procedemento PE210B).
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1.1.1 Criterios excluíntes
Dentro dos criterios excluíntes valoraríanse a viabilidade técnica,
económica e financeira e a coherencia coa EDLP.
1. Viabilidade técnica. A solicitude do proxecto virá acompañada
dunha memoria que acredite a solvencia do proxecto dende o punto
de vista técnico. Da información da memoria extraerase a
puntuación tendo en conta, entre outros factores: a experiencia
da persoa ou entidade que promove o proxecto, os medios humanos
e recursos dos que vai a dispor, a coherencia nas actividades
que promova e as garantías para a súa execución. Poderá obterse
información de contraste a través da revisión doutros documentos
necesarios no procedemento, en función da súa natureza, como
Plans de Empresa, anteproxectos de obras ou memorias de carácter
técnico, nos cales conste a posibilidade de poder executar a
iniciativa respectando os requirimentos dende o punto de vista
normativo
(urbanístico,
ambiental,...).
Este
criterio
é
excluínte, polo cal se requirirá unha puntuación mínima.
2. Viabilidade económica e financeira. O principal factor a ter en
conta na viabilidade económica é que a memoria sexa coherente na
proposta de investimentos e/ou gastos que faga, co tipo de
negocio ou actividade que se pretende poñer en marcha. Cómpre
diferenciar entre as propostas que inclúan investimentos e
gastos, das que só inclúan gastos, xa que van a facer referencia
a diferentes tipos de proxectos, que poden ter ou non fin de
lucro. Revisaranse criterios de viabilidade económica analizando
conceptos como a taxa interna de rendibilidade (TIR), o valor
actual neto (VAN), o desglose das amortizacións, etc. Estes
conceptos analizaranse tendo en conta a documentación que se
presente: memorias económicas, balances e contas de exercicios
anteriores á presentación, de existiren, xa que no caso de
empresas de nova creación non se contará con esta información.
Para acreditar a viabilidade financeira, poderán terse en conta
certificacións
bancarias,
certificados
de
entidades
ou
institucións de crédito, declaracións persoais, etc. No ámbito
das administracións locais, confrarías ou entidades do tecido
asociativo, deberá acreditarse a capacidade financeira con
certificacións por parte dos órganos competentes, en función das
súas normas, regulamentos ou estatutos. Para poder acceder ao
financiamento do FEMP requirirase unha puntuación mínima, que de
non acadarse implicaría a desestimación do proxecto.
3. Coherencia do proxecto coa EDLP. O proxecto deberá adecuarse aos
obxectivos establecidos no Plan de Acción da estratexia, e por
tanto, no FEMPA. Valorarase a atención do proxecto ás necesidades
definidas na diagnose da estratexia, o grao de cobertura dos
obxectivos da mesma, a relación do proxecto co sector pesqueiro
ou colectivos estratéxicos do territorio, así como a cobertura
dos retos estratéxicos da zona pesqueira. Requirirase unha
puntuación mínima.
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4. A ubicación no territorio do GALP. A entidade ou persoa
solicitante terá o seu domicilio social ou estará empadroada en
calquera dos concellos que pertenzan ao GALP. No caso de
municipios densamente poboados, só poderán optar a financiamento
do programa: as persoas xurídicas do sector pesqueiro, as persoas
físicas integrantes do sector pesqueiro e os seus familiares, e
as entidades públicas locais cuxos proxectos estean dirixidos á
poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten
beneficios para o resto do territorio da zona pesqueira.2
5. Cumprimento da normativa sectorial. Os proxectos deben de
axustarse á normativa sectorial que lles resulte de aplicación,
sexa de carácter local, autonómica, estatal ou comunitaria.
Este dous últimos criterios non puntúan nos baremos, xa que serían
causas de non admisibilidade dos propios proxectos en caso de non
seren cumpridos.
Táboa. Criterios excluíntes e calidade do proxecto.
Nº

Criterio

0.1

Viabilidade
técnica

0.2

Viabilidade
económica

0.3

Viabilidade
financeira

0.4

Coherencia
do proxecto
coa EDLP

Descrición
Coherencia técnica da
memoria do proxecto,
tendo en consideración
a descrición de fases,
actividades,
resultados, cronograma,
etc.
Análise da viabilidade
económica do proxecto,
tendo en consideración
a documentación
achegada no expediente
Suficiencia financeira
para a posta en marcha
do proxecto: propia ou
externa
Coherencia do proxecto
coa EDLP e os
principios horizontais
do Fondo

Total de puntuación mínima

Puntuación
mínima

Puntuación
máxima

Memoria do
proxecto ou
documentación
complementaria

5

10

Plan económico do
proxecto

5

10

Plan financeiro do
proxecto

5

10

Asociación aos
obxectivos e aos
principios
horizontais dos
Fondos

5

10

20

40

Verificación

e máxima neste apartado

2

Artigo 6. Regras para as operacións apoiadas polas estratexias de desenvolvemento local
participativo. ORDE do 10 de maio de 2022... O artigo 4. Ámbito territorial de actuación e
poboación, indica que a zona definida na estratexia poderá incluír concellos costeiros urbanos
densamente poboados en que estean presentes a pesca e a acuicultura (Ferrol, A Coruña, Pontevedra
e Vigo). Nestes concellos rexerán as limitación expostas no texto.
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1.1.2 Criterios de valoración global.

Criterio 1. Persoa promotora
A estratexia terá en conta a tipoloxía de persoas que promoven o
proxecto. Neste sentido diferenciamos entre proxectos de persoas
físicas ou xurídicas. Indicar que no caso das persoas físicas nas
zonas urbanas densamente poboadas se terá como referencia para
entender que é o sector pesqueiro, o establecido no art. 4.3. (sector
pesqueiro e familias) da Orde do 10 de maio de 2022 pola que se aproban
as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de
estratexias de desenvolvemento local participativo. Primarase a
relación directa das persoas promotoras co sector pesqueiro3 ou a
realización de actividades que apoien ao seu desenvolvemento4. Tamén
se primará o carácter colectivo dos proxectos, a atención a colectivos
estratéxicos da zona costeira ou a promoción de iniciativas conxuntas.

Táboa. Características da persoa promotora
1

Criterio

Descrición
Persoas de alta no sector
pesqueiro
Persoas que apoian o
desenvolvemento do sector
pesqueiro
Mulleres
Mocidade

1.1.

Proxectos
promovidos por
persoas físicas

Persoas con diversidade
Persoas en risco de
exclusión social
Persoas desempregadas,
emprendedoras (1º
negocio)

1.2.

3

Proxectos
promovidos polas
persoas xurídicas

Confrarías de pescadores
Asociacións profesionais
do sector sen ánimo de

Verificación
Alta en IAE,
correspondencia
con CNAE sector5
Alta en IAE,
correspondencia
con CNAE sector
e relacionadas
DNI
DNI
Certificado
acreditativo de
tal situación
Certificado
acreditativo de
tal situación
Tarxeta
demandante de
emprego ou alta
censal/
declaración
responsable
Estatutos
sociais,
escritura de

Puntuación
máxima
20

20
10
10
10
10

10

30
30

CNAE: 0311, 0321, 1021, 1022, 4638, 4723

4

As relacionadas deberían cumprir os criterios dun “proxecto de pesca”, tal e como se fixan
pola Consellería do Mar no documento: Criterios para a definición dun proxecto de pesca no marco
da prioridade 3 do FEMPA 2021-2027.
5

CNAE: 0311, 0321, 1021, 1022, 4638, 4723
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1

Criterio
(ámbito
asociativo) do
sector pesqueiro

1.3

1.4

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

Descrición
lucro: redeiras, defensa
dos intereses do sector,
culturais e de posta en
valor do patrimonio
Outras entidades
asociativas relacionados
co sector pesqueiro e o
mar

Puntuación
máxima

constitución da
entidade

30
Memoria do
proxecto
Estatutos
sociais,
escritura de
constitución da
entidade

20

Alta en IAE CNAE
sector primario
0311/0321

30

Alta en IAE CNAE
1021, 1022,
4638, 4723

30

Alta en IAE
Memoria do
proxecto

20

Sociedades mercantís cuxo
proxecto atenda aos
obxectivos da EDLP

Memoria do
proxecto

10

Cooperativas, SSLL,
empresas de inserción,
fundacións, CEE,…

Estatutos
sociais,
escritura de
constitución da
entidade

25

Concellos ou
mancomunidades de
concellos

Certificación
competente da
entidade

20

Nº entidades promotoras

Solicitude de
proxecto

30

Proxectos
promovidos polas
persoas xurídicas
(ámbito
asociativo) non do
sector pesqueiro

Que promovan actividades
relacionadas co sector ou
os produtos pesqueiros
locais, ou ben que o
proxecto atenda aos
obxectivos da EDLP

Proxectos
promovidos por
persoas xurídicas
(ámbito
empresarial) do
sector pesqueiro

Sociedades mercantís e
entidades profesionais
(OPP, Asociacións de
armadores,…)
Sociedades mercantís
dedicadas á
transformación ou
valorización dos produtos
do mar
Sociedades mercantís que
apoian o desenvolvemento
do sector pesqueiro

Proxectos
promovidos por
persoas xurídicas
(ámbito
empresarial) non
do sector
pesqueiro
Proxectos
promovidos por
entidades da
economía social,
empresas do ámbito
da inclusión
social
Proxectos
promovidos por
entidades públicas
locais vinculados
ao sector ou
produtos do mar de
orixe local
Proxectos
conxuntos entre
entidades da zona
pesqueira ou de
fóra da mesma

Verificación

Puntuación máxima neste apartado

30
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Criterio 2. Creación ou mantemento de emprego
Outro apartado é a creación ou mantemento de emprego. Atenderase a
se o proxecto é de nova creación, potenciando a relación co sector
pesqueiro. Para o cálculo da creación de empregos terase en conta o
emprego neto xerado, facendo referencia ás unidades de traballo anual
(UTA).
Táboa. Creación de empresas ou creación de emprego
2

Criterio

Descrición

Eficacia dos
fondos públicos
na xeración de
emprego

2.1.

2.2.

Creación de
emprego

Mantemento
do emprego

Emprego de
colectivos
prioritarios:
Mulleres;
Mocidade (de 16
a 30 anos);
Persoas con
diversidade
funcional;
Maiores (mais
de 55 anos);
Persoas
desempregadas;
Colectivos en
risco de
exclusión
social

Consolidación e
mantemento do
emprego no
sector
pesqueiro,
marisqueiro ou
acuícola

Verificación
Importe dos
fondos públicos
por cada posto de
traballo xerado;
canto menor sexa,
maior será a
puntuación, ata
un máximo de 10
puntos
Número de
empregos por
condición /Altas
UTA
Documentación que
acredite a
condición de
colectivo
prioritario (DNI,
documento
acreditativo de
diversidade
funcional ou
situación de
risco de
exclusión,
tarxeta
demandante de
emprego...)
Declaración
responsable que
demostre que o
proxecto afecta
ao mantemento do
emprego
TC2 da empresa ou
certificación da
SS do ano
anterior á
solicitude e no
período de
xustificación

Puntuación máxima neste apartado

Intervalos de
puntuación

Puntuació
n máxima

Menos de 50.000
€/UTA, 10 puntos
Entre 50.000 e
100.000€/UTA, 5
puntos
Mais de
100.000€/UTA, 0
puntos

10

50% ou mais de
empregos en
colectivos
prioritarios, 15
puntos
Entre 25% e 49%
de emprego en
colectivos
prioritarios, 10
puntos
Entre 10% e 24%
de empregos en
colectivos
prioritarios, 5
puntos
Menos do 10%, 0
puntos

15

Manter todo o
emprego do ano
anterior á
solicitude de
fondos, 10
puntos

10

30
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Criterio 3. Posta en valor dos recursos pesqueiros e
innovación na cadea de valor
Enténdese que é necesario reforzar o consumo dos produtos pesqueiros
apoiando á pesca costeira artesanal, como actividade sostible. Tamén
é necesario apoiar as actividades extractivas do marisqueo e a
acuicultura, debido á súa transcendencia global na economía das zonas
pesqueiras. Neste sentido poñemos en valor a toda a cadea da pesca e
a innovación na mesma, como un factor que xera valor engadido para o
recurso e o sector.

Táboa. Posta en valor dos recursos pesqueiros e innovación na cadea de valor

3

Criterio

Descrición

3.1.

Posta en valor do
produto fresco,
procedente da pesca,
marisqueo ou
acuicultura de orixe
local, e/ou
transformación e
comercialización dos
produtos do mar

Descrición detallada
das accións/actividades
da posta en valor e/ou
transformación e
comercialización dos
produtos do mar

3.2

Innovación en
calquera fase da
cadea de produción e
subministración dos
produtos da pesca,
marisqueo ou
acuicultura de orixe
local

Descrición das
accións/actividades ou
resultados da
innovación aplicada en
calquera fase da cadea
de produción e
subministración dos
produtos do mar

Verificación/
Intervalos de
puntuación

Puntuación
máxima

Memoria do
proxecto
Cumprimento en
produtos da pesca
costeira
artesanal,
marisqueo e
acuicultura de
orixe local, 10
puntos
Cumprimento en
outros produtos
pesqueiros, 5
puntos
Non cumprimento,
0 puntos

Puntuación máxima neste apartado

10

10

20

Criterios 4, 5 e 6. Coherencia cos marcos estratéxicos
comunitarios, nacionais e rexionais.
Para facer a valoración deste apartado temos como referencia os
contidos establecidos na guía “As estratexias de desenvolvemento local
participativo
no
marco
estratéxico
global
FEMPA
2021-2027.
Orientacións
para
encadrar
as
EDLP
nos
marcos
estratéxicos
comunitarios, nacionais e rexionais”, publicada pola Consellería do
Mar.
Consideramos que os proxectos financiados con cargo ao FEMPA, deben
gardan coherencia coas prioridades de inversión da Unión Europea para
o marco plurianual 2021-2027, adaptándoas ao marco rexional de
referencia, que neste caso é Galicia.
Trátase de potenciar e reforzar o financiamento das iniciativas para
favorecer:
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A transformación dixital, mediante a innovación, a
dixitalización,...



A transformación ecolóxica, mediante procesos graduais de
transición enerxética que permitan avanzar cara a neutralidade
climática e a adaptación ao cambio climático



A sotibilidade, centrada na conservación dos recursos, do
medio, a economía circular e a diversificación cara os sectores
da economía azul no ámbito local.

A valoración realízase tendo en conta os retos aos que tende o
proxecto, tendo sempre como referencia os contidos da memoria técnica
que se presente.
Táboa. Marcos estratéxicos territoriais
Criterio
4

4.1.

4.2.

5

5.1.

5.2

Descrición

TRANSFORMACIÓN ECOLÓXICA
Redución de emisións de
carbono no sector e na
cadea vertical da pesca
Incremento da eficiencia
enerxética e uso de
enerxías limpas
Redución do impacto
Transición
ambiental do sector, sobre
enerxética
todo na cadea alimentaria
dos produtos do mar
(Consumo Km0,…)
Promoción ou
concienciación cara unha
sociedade máis neutral
dende o punto de vista
enerxético
Implantación de medidas
que combatan o cambio
climático e os seus
efectos
Mitigación e
Promoción de estratexias
adaptación ao
axeitadas á conservación e
cambio climático
uso eficiente dos recursos
Implantación de accións de
sensibilización sobre o
cambio climático
TRANSFORMACIÓN DIXITAL
Adquisición de
equipamentos,
infraestruturas, servizos
Infraestrutura e
ou melloras tecnolóxicas
servizos
que afecten de maneira
directa ao sector
pesqueiro, marisqueiro ou
acuícola local
Actividades/ proxectos que
Os produtos do
impliquen a implantación
mar
da dixitalización na

9

Verificación/
Intervalos de
puntuación

Puntuación
máxima

Memoria do
proxecto:
Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos

10

Memoria do
proxecto:
Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos

10

Memoria do
proxecto:
Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos

10

Memoria do
proxecto:

10
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valorización dos produtos
pesqueiros, marisqueiros e
de acuicultura de orixe
local en calquera fase da
cadea de valor

5.3.

5.4

6

6.1

6.2.

6.3.

Competencias
dixitais

Adquisición ou mellora de
competencias dixitais para
as persoas do territorio

Incorporación de
equipamentos,
Dixitalización
infraestruturas, servizos
transversal
ou melloras tecnolóxicas
en proxectos doutros
sectores produtivos
SOSTIBILIDADE AMBIENTAL
Mellora da xestión e da
gobernanza dos recursos
mariños
Medidas de preservación da
biodiversidade do
territorio e do medo
mariño
Conservación dos
recursos e do
Medidas que reforcen o
medio mariño
papel do sector pesqueiro
no coñecemento,
preservación e mellora do
medio mariño
Accións encamiñadas a un
mar e zona costeira libre
de residuos
Proxectos de economía
circular procedentes dos
residuos do medio mariño e
costeiro (especialmente
plásticos)
Accións de sensibilización
sobre o impacto dos
residuos no medio mariño,
concienciando da
necesidade de pechar o
Circularidade
ciclo
económica
Promover proxectos que
aproveiten subprodutos ou
refugallos procedentes da
actividades pesqueira,
marisqueira e acuícola
Promoción de medidas que
reduzan o impacto do lixo
que produce o envasado;
empaquetado dos produtos
pesqueiros
Promoción de actividades
que promovan a
desestacionalización do
Diversificación
turismo: actividades ou
eventos de turismo
náuticos, experiencias
gastronómicas,…

10

Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos
Memoria do
proxecto:
Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos
Memoria do
proxecto:
Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos

10

10

Memoria do
proxecto:
Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos

10

Memoria do
proxecto:
Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos

10

Memoria do
proxecto:
Cumprimento, 10
puntos
Non cumprimento,
0 puntos
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Promoción de circuítos
curtos de consumo e
maridaxe da produción
agraria coa produción do
mar
Puntuación máxima neste apartado

10

30

Criterio 7. Posta en valor do patrimonio e a cultura
mariñeira
O seguinte criterio a valorar sería o de si afecta ou non ao patrimonio
ou cultura mariñeira, diferenciando se afecta ao patrimonio material
ou inmaterial e se contribúe á súa divulgación. O patrimonio marítimo
pesqueiro reforza a identidade local das zonas costeiras, ao tempo que
traslada unha maior imaxe o positiviza ao sector.
Táboa. Patrimonio e cultura mariñeira
7

Criterio

7.1.

Patrimonio
cultural
material

7.2

Patrimonio
cultural
inmaterial

7.3.

Posta en
valor e
divulgación
do
patrimonio
vinculado
ao medio
mariño e á
zona
costeira

Descrición/intervalos de
puntuación
Proxectos e actuacións que
teñen incidencia nas
infraestruturas e
equipamentos marítimopesqueiros (pobos e vilas
mariñeiras tradicionais,
mercados de abastos,
lonxas, portos pesqueiros,
bens inmobles...) e na
preservación das
embarcacións tradicionais
(patrimonio marítimo
flotante), das carpinterías
de ribeira, artes e útiles
de pesca tradicionais
Proxectos relacionados coa
conservación e preservación
do patrimonio cultural
inmaterial do mar
Proxectos e actividades que
manteñan vivo o patrimonio
e a cultura tradicional
mariñeira, promovan o seu
coñecemento, uso,
divulgación e posta en
valor

Puntuación máxima neste apartado

Verificación/puntuación

Puntuación
máxima

Memoria do proxecto:
Cumprimento, 10 puntos
Non cumprimento, 0
puntos

10

Memoria do proxecto:
Cumprimento, 10 puntos
Non cumprimento, 0
puntos

10

Memoria do proxecto:
Cumprimento, 10 puntos
Non cumprimento, 0
puntos

10

30
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Criterio 8. Principios horizontais
O último criterio sería o da horizontalidade, o que coñecemos como
principios transversais dos fondos: a igualdade e non discriminación.
Neste caso, os aspectos relacionados coa sostibilidade ambiental xa
están contemplados nos criterios anteriores, polo cal non incorporamos
este criterio.
Táboa 1.7. Horizontalidade
8

Criterio

8.1.

Igualdade de
xénero

8.2

Non
discriminación

8.3

Mocidade

Descrición/intervalos
de puntuación
Proxectos que
impliquen unha maior
participación,
empoderamento e
liderado das mulleres
no sector pesqueiro
Accións que melloren
as condicións de
traballo das
profesionais do sector
Accións de
sensibilización en
materia de igualdade
Accións que impliquen
a integración social
ou laboral de
diferentes colectivos
no ámbito marítimopesqueiro e as
actividades
relacionadas
Accións que contribúan
á implicación e
participación expresa
da mocidade

Verificación/Puntuación

Puntuación
máxima

Memoria do proxecto:
Cumprimento, 10 puntos
Non cumprimento, 0
puntos

10

Memoria do proxecto:
Cumprimento, 15 puntos
Non cumprimento, 0
puntos

15

Memoria do proxecto:
Cumprimento, 10 puntos
Non cumprimento, 0
puntos

10

Puntuación máxima neste apartado

20

A continuación recollemos os límites de axudas para os proxectos, con
carácter xeral.
Táboa. Límites de axuda por proxectos con carácter xeral

Aplicación da EDLP

Importe

Importe máximo de axuda

200.000 €

Importe máximo de axuda de proxectos
promovidos polo sector pesqueiro

12
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200.000 €
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Importe
máximo
regulamentos
aplicación de axudas estado

exención

de

200.000 €

Os límites de intensidade da axuda pública serán os seguintes:
Táboa. Límites de intensidade de axuda pública para operacións que leven a cabo en
virtude do Título II, capítulo IV do Regulamento (UE) 2021/1139

Aplicación da EDLP

Intensidade de
axuda

Grao máximo de axuda do investimento subvencionable

50%

Operacións vinculadas á pesca costeira artesanal6
Organizacións de pescadores ou outros beneficiarios
colectivos do sector pesqueiro
Operacións que respondan aos seguintes criterios:
interese colectivo e beneficiario colectivo
Proxectos amparados en regulamentos de exención de
aplicación de axudas de estado

100%
60%
100%
50%

Unha vez que se realizou a correspondente valoración nos diferentes
criterios, en base aos límites de axuda que se fixan, establecemos a
matriz
de
valoración,
que
asignará
a
porcentaxe
de
axuda
correspondente tendo en consideración a puntuación obtida na
valoración do proxecto. Para isto, diferenciamos a regra xeral de
financiamento e as regras específicas:


Regra xeral: o tope de financiamento será do 50% do
investimento subvencionable.



Regras específicas: A. As organizacións de pescadores ou outros
beneficiarios colectivos do sector pesqueiro poderán chegar ata
o 60% de financiamento. B. As operacións vinculadas á pesca
costeira artesanal e as operacións que respondan ao interese
colectivo e beneficiario colectivo, poderán chegar ata o 100%
de axuda.

6 Operacións desenvoltas por persoas físicas ou xurídicas que leven a cabo directamente
actividades de pesca costeira artesanal e aquelas operacións levadas a cabo por entidades
asociativas do sector pesqueiro que desenvolvan proxectos dirixidos só ao sector da pesca
costeira artesanal
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Táboa. Intervalos de puntuación.

Regras específicas
Intervalos de puntuación

Regra xeral
A

B

De 50 a 79

40%

40%

70%

De 80 a 119

45%

50%

80%

≥ de 120

50%

60%

100%

Táboa. Cadro Resumo dos criterios de valoración

Criterios
EXCLUÍNTES

Puntuación
Mínima

Máxima

0.1

Viabilidade técnica

5

10

0.2

Viabilidade económica

5

10

0.3

Viabilidade financeira

5

10

0.4

Coherencia do proxecto coa EDLP

5

10

20

40

Puntuación total dos criterios excluíntes
GLOBAIS

Puntuación máxima

1

Persoa promotora

30

2

Creación de empresas, xeración ou consolidación
de emprego

30

3

Posta en valor dos recursos pesqueiros

20

4,5,6
7
8

Coherencia cos marcos estratéxicos
comunitarios, nacionais e rexionais.
Posta en valor do patrimonio e a cultura
mariñeira
Principios horizontais e outros

40
20
20

Puntuación total dos criterios globais

160

PUNTUACIÓN TOTAL

200
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2.

Proxectos de cooperación

2.1. Dotación orzamentaria para o obxectivo da
cooperación
Investiranse 250.000€ para o obxectivo 6, de cooperación, en cada unha
das estratexias de cada GALP. Non se contemplará asignación
orzamentaria para o ano 2023.

2.2.

Procedemento para a selección de operacións.

O procedemento de selección debe garantir o principio de separación
de funcións (artigo 33.5 do RDC). Á hora de realizar a proposta de
proxectos de cooperación definimos dúas funcións diferentes:



A valoración e puntuación do proxecto.
A decisión sobre a incorporación do proxecto de cooperación á
proposta de resolución das axudas da EDLP.

Neste sentido acórdase que o proceso se artelle en base a tres fases
diferentes:




FASE 1. Debate e toma de decisión na xunta directiva sobre o
papel do GALP no proxecto, ben como coordinador ou cooperante
nun proxecto de cooperación.
FASE 2. Revisión do proxecto e valoración do mesmo por parte do
Comité de selección da cooperación (CSC).
FASE 3. Incorporación, por parte da xunta directiva, do
proxecto na Proposta de resolución do programa de axudas.

FASE 1. Debate e toma de decisión na xunta directiva.
O GALP debaterá inicialmente se quere promover un proxecto a partir
dunha idea ou proposta relacionada coas temáticas de preferencia para
este período. Pode darse a circunstancia de que o GALP sexa o promotor
e busque a colaboración do resto de grupos, ou ben, que outros grupos
o demanden como cooperante nun proxecto concreto. A Xunta directiva
será a responsable de decidir sobre esta cuestión, contando co
asesoramento e apoio do equipo técnico do GALP. Quedará constancia en
acta de tal decisión.
FASE 2. Revisión do proxecto e valoración.
Co obxectivo de garantir a transparencia no proceso e evitar o conflito
de interese, crearase un Comité de selección dos proxectos de

15
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cooperación,
externos.

que

estará

participado

polos

GALP

e

outros

axentes

O Comité convocarase formalmente, cuns períodos determinados en
función das convocatorias do programa de axudas, nomeando por parte
das entidades unha persoa representante/ suplente no mesmo. Haberá
persoas no Comité que contarán con voz e voto e outras que actuarán
só con voz, asesorando ou apoiando sobre a proposta técnica presentada.
No caso de que non poidan asistir as persoas titulares, deberá constar
formalmente na acta da reunión a súa suplencia.
O Comité, pretende reforzar a conexión e implicación das confrarías e
o sector da acuicultura, e estará composto e terán dereito a voto as
seguintes persoas, en representacións de entidades, nunca de persoas
físicas:




Presidencia
persoas nas
Unha persoa
Confrarías.
Unha persoa
de Galicia.

dos GALP de Galicia participantes no proxecto, ou
que deleguen.
en representación da Federación Galega de
en representación do Consello Regulador do Mexillón

A maiores poderán participar nas reunións dos comités as xerencias dos
GALP, podendo incorporar a unha persoa en representación das
administracións públicas ou organismos dependentes destas, vinculados
ao ámbito marítimo pesqueiro, ou ás temáticas do proxecto, persoas
expertas sobre o ámbito temático do proxecto a título individual ou
persoas en representación de diferentes entidades, en calidade de
persoas expertas, asesores técnicos, científicos, etc. Estas persoas
terán voz, pero non dereito a voto.
O Comité emitirá unha valoración tendo como referencia a proposta de
criterios de valoración. Esta valoración quedará reflectida na acta
da sesión indicando a valoración que se efectúa por apartados e as
correspondentes motivacións sobre esta.
Deste xeito, haberá unha proposta provisional de proxectos de
cooperación aprobados en cada convocatoria, que será remitida a cada
GALP participante, ao obxecto de continuar coa tramitación.
Seguirase un
concorren máis
dos mesmos irá
o proxecto con

sistema de concorrencia competitiva, polo cal se
dun proxecto a unha convocatoria a orde de aprobación
en función da puntuación que obteñan, tendo preferencia
maior puntuación.

En canto á estrutura orgánica do Comité este terá unha composición de
presidencia, vicepresidencia, secretaría e vogais. Seguirán o
procedemento establecido para o funcionamento de calquera órgano
colexiado.
Unha vez asinados os Convenios de colaboración coa Consellería do Mar,
os GALP procederían á constitución formal do Comité.
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FASE 3. Incorporación do proxecto na Proposta de resolución do programa
de axudas.
O proceso de selección dos proxectos remata coa ratificación da
proposta emitida por parte do Comité de Selección de proxectos de
cooperación, convertendo a mesma en Proposta definitiva de resolución,
que será elevada, segundo o procedemento estipulado á Consellería do
Mar, para a súa aprobación final.
O GALP coordinador remitira á Consellería do Mar a proposta técnica
do proxecto, incorporando a Acta do Comité de selección, así como toda
a documentación xustificativa e necesaria que debe obrar neste
proceso, tendo en consideración as posibles instrucións ou normas que
se poidan definir a este respecto.

2.3. Proposta de criterios de selección das
operacións.
Para poder obter financiamento do 100% requírese ter como mínimo 100
puntos. Serán admitidos os proxectos con maior puntuación, en función
do crédito dispoñible, pasando o resto para lista de agarda.
Táboa. Matriz de valoración dos proxectos de cooperación

1. Calidade da proposta técnica

MÁXIMO 40 PUNTOS

1.1. Este criterio terá como referencia os
contidos da proposta técnica presentada, tendo en
consideración a información das EDLP dos GALP
participantes no proxecto. Terase en conta o grao
de cobertura do proxecto: ás necesidades e retos
dos territorios, aos obxectivos estratéxicos, a
coherencia entre o orzamento e actividades e a
capacidade de execución do proxecto.

40 puntos como máximo

2. Número de entidades participantes
2.1. Número de GALP participantes
de Galicia

Nº de GALP
Puntos

2.2. Número de outros GALP participantes (GALP
do ámbito estatal ou europeo, ou asociacións
público-privadas que apliquen unha EDLP)
2.3. Incluír como colaboradores a entidades
afíns ao sector pesqueiro, colectivos
estratéxicos para a zona pesqueira, ben das
zonas pesqueiras ou de fóra do territorio dos
GALP participantes, GDR, ou outros axentes de
desenvolvemento local.
3. Impacto do proxecto en determinados
colectivos estratéxicos
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MÁXIMO 60 PUNTOS
8

7

6

5

4

3

60

40

30

20

10

4

30 puntos como máximo

20 puntos como máximo

MÁXIMO 40 PUNTOS
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3.1. Proxecto que implique a participación de
entidades ou asociacións de mulleres, de
inclusión social e mocidade.
4. Coherencia do proxecto co marco estratéxico
global
4.1. Este criterio terá en conta a atención que
presta o proxecto aos retos que se formulan nos
marcos estratéxicos comunitarios, nacionais e
rexionais, que afectan ao desenvolvemento das
EDLP. As unidades de valoración serán aquelas
accións ou actividades que son relevantes para a
aplicación das estratexias, e que afectan aos
seguintes apartados temáticos:
 Transformación dixital
 Transformación ecolóxica: transición
enerxética
 Transformación ecolóxica: adaptación ao
cambio climático
 Sostibilidade: conservación dos recursos e
do medio mariño
 Sostibilidade: economía circular
 Sostibilidade: diversificación e economía
azulna economía azul

2.4.

Máximo 40 puntos
MÁXIMO

60 PUNTOS

Grao de cobertura dos
apartados
≥ a 4

3

2

1

60
puntos

40
puntos

20
puntos

10
puntos

Temáticas prioritarias para a cooperación

No período de programación 2021-2027 as principais temáticas que se
definen para a promoción de proxectos de cooperación son:
Ámbito/Temática

Produtos do mar

Diversificación

Exemplos de proxectos/descrición sucinta

 Promoción do consumo de produtos pesqueiros
locais: da pesca costeira artesanal, do
marisqueo e a acuicultura, que garantan a súa
trazabilidade.
 Proxectos que impliquen a innovación e/ou
transformación dos recursos e/ou produtos ou
subprodutos do mar.
 Proxectos que reforcen a alimentación saudable:
consumo de proximidade de produtos do mar ou
con produtos do agro.
 Proxectos de turismo mariñeiro ou pesca turismo
 Proxectos de aproveitamento dos recursos do mar
e dos residuos xerados nas actividades
pesqueiras para novos usos.
 Accións dirixidas a promover a conexión das
actividades náuticas (deportivas, recreativas,
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Patrimonio
cultural




Patrimonio
natural




Relevo
xeracional




Igualdade e
inclusión
social




Gobernanza



turismo) co sector pesqueiro ou coa posta en
valor dos recursos do mar.
Proxectos de valorización do patrimonio
cultural material e inmaterial sobre os
recursos e a cultura marítimo-pesqueira
Proxectos de posta en valor do entorno
ambiental da zona costeira, que impliquen ao
sector ou os produtos pesqueiros.
Proxectos que reforcen a economía circular nas
actividades marítimo-pesqueiras.
Proxectos que impliquen a dignificación dos
oficios (tradicionais e actuais) marítimopesqueiros.
Proxectos innovadores que incidan no relevo
xeracional no sector pesqueiro.
Proxectos que reforcen o empoderamento das
mulleres no sector, fomenten o asociacionismo,
melloren as condicións de traballo e a súa
visibilidade.
Proxectos que promovan unha maior vinculación
das entidades de inclusión social coas
actividades marítimo-pesqueiras ou o sector
pesqueiro.
Proxectos que poñan en valor boas prácticas ou
intercambio de experiencias na execución do
Fondo.
Proxectos de mellora da gobernanza nas
confrarías de pescadores e de reforzo do seu
liderado na dinamización do territorio
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3.

Proposta de avaliación

3.1.

Plan de seguimento e avaliación.

O seguimento e avaliación da estratexia terá unha dobre dimensión:

INTERNA

EXTERNA
GALP

Axentes

Obxectivo

Xerencia do GALP
Órganos Sociais do GALP

 Valoración cumprimento
obxectivos
 Identificación riscos e
debilidades
 Mecanismos de
corrección

Axentes externos: persoas
beneficiarias, non
beneficiarias,... proceso
aberto á cidadania
Facer unha valoración
global da aplicación da
EDLP en dous momentos:



Avaliación intermedia
Avaliación final

Avaliación intermedia:
2024?
Periodicidade Semestral/anual

Avaliación final: 2029?
GALP/CE

Estrutura

Criterios

Reunión de órganos
sociais






Mesas sectoriais
Xunta directiva
Foro
Asemblea




Pautados polo Convenio
Mecanismos de
publicidade que
garantan a
participación
Participación aberta

Pautados polo Convenio


Observacións
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3.2.

Proposta de indicadores

A continuación figuran uns cadros de indicadores
introducir as metas que pretendedes cubrir no programa

onde

debedes

3.2.1 Indicadores do programa de
axudas
Indicador

Definir metas

Gasto público total en proxectos

Importe en euros

Inversión total en proxectos (Inclúe o
investimento total no proxecto)

Importe en euros

Número de empregos creados nos proxectos
financiados
Número de empregos consolidados nos proxectos
financiados

Mullere
s
Nº

Homes
Nº

Nº

Nº

Número de empresas creadas

Nº

Número de empresas consolidadas

Nº
Nº

Nº Operacións
Obxectivo 1
Nº Operacións
Obxectivo 2
Nº Operacións
Obxectivo 3
Nº Operacións
Obxectivo 4
Nº Operacións
Obxectivo 5
Nº Operacións
Obxectivo 6

financiadas/importe concedido
financiadas/importe concedido
financiadas/importe concedido
financiadas/importe concedido
financiadas/importe concedido
financiadas/importe concedido

Importe
euros
Importe
euros
Importe
euros
Importe
euros
Importe
euros
Importe
euros

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Pesqueir
o

Número de operacións financiadas por sector:
pesqueiro, público, económico, social
Número de proxectos relacionados coa
transformación dixital
Número de proxectos subvencionados relacionadas
transformación ecolóxica
Número de proxectos relacionados coa
sostibilidade

Importe

Público

Económic
o

Nº
Nº
Nº

Número de proxectos impulsados por mulleres

Nº

Número de proxectos impulsados por persoas mozas

Nº
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Número de proxectos impulsados por entidades de
inclusión social

Nº

3.2.2 Indicadores de accións de funcionamento e
animación

Indicador

Definir metas

Número total de actividades/operacións de
animación e promoción territorial
Importe do gasto de animación do programa
Importe do gasto de funcionamento do programa
Número de actividades/operacións de posta en
valor, difusión, divulgación do GALP, da EDLP ou
do programa de axudas
Número de persoas beneficiarias de accións de
animación e promoción territorial
Número de persoas beneficiarias de accións de
formación
Número de accións formativas/ xornadas nas que
participa o GALP

3.2.3

Indicadores de cooperación
Indicador

Número total de proxectos de cooperación
subvencionados
Importe gastado en proxectos de cooperación
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4.

Responsabilidade Social Corporativa

A continuación expóñense unha serie de medidas en diferentes ámbitos
de actuación é necesario saber si se van a aplicar ou non e facer as
observacións oportunas. Indicaríamos na casiña de validación unha x,
para indicar que esa medida si a imos a incluír na EDLP, e tamén, se
queremos, incorporar novas medidas.

4.1.

Medidas para favorecer a participación

Medidas para favorecer a participación das entidades
Validación
socias e axentes externos
Entidades socias
Listaxe actualizada de potenciais entidades socias e
protocolo de comunicación e achegamento a eles.
Definición de protocolos de colaboración, participación
e rexistro de diferentes grupos de interese, tanto
internos como externos
Planificación de datas, horarios, formas e prazos de
convocatoria, contidos e devolución da información das
reunións.
Ordenación e calendarización de reunións cos diferentes
sectores e perfís de axentes socias e institucionais.
Promover horarios compatibles coa vida familiar.
Garantir información previa ás reunións con suficiente
antelación.
Realización de xuntanzas informativas destinadas a
asistencias técnicas das confrarías, agrupacións de
marisqueo a pé e a flote, concellos e agrupacións de
recursos específicos.
Outras:...

Axentes externos
Promover espazos networking e outros espazos informais.
Organización de visitas ou entrevistas con posibles
persoas e entidades promotoras.
Organización de talleres para presentación de
iniciativas de animación e de resultados de iniciativas
de persoas emprendedoras.
Promoción en prensa e en Feiras.
Outras:...
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4.2.

Medidas de promoción da igualdade

Medidas para favorecer a participación feminina e o
asociacionismo de mulleres
As reunións planifícanse con antelación suficiente para
non obstaculizar as responsabilidades persoais.
Dado que a maioría das entidades asociadas, teñen un
representante e un suplente no Grupo, promoverase que
sexan unha muller e un home.
Deseño participativo e implementación dun plan de
igualdade e visibilización do compromiso do GALP Ría de
Arousa coa igualdade.
Ofrecer cursos de formación para mulleres en temáticas
relacionadas coa participación: liderado, traballo en
equipo, confianza e comunicación, apoderamento e
motivación, asociacionismo, etc.
Acompañar e informar a aqueles grupos de mulleres do
sector pesqueiro que amosen interese para a creación
dunha asociación en favor dos seus intereses
Desenvolvemento de accións de formación e sensibilización
sobre igualdade no seo da entidade
Velar polo uso non sexista da linguaxe e coidar o
tratamento igualitario nos contidos dos dispositivos
comunicativos do GALP.
Velar polo uso de imaxes que promovan a igualdade de
xénero (empregadas para difundir actividades, accións
programáticas e comunicativas), e que non afonden nos
estereotipos de xénero.
Incorporar a variable “sexo” no deseño e na avaliación
das accións desenvoltas, para coñecer o impacto do
programa de axudas e das accións de dinamización en homes
e mulleres, identificando ámbitos nos que haxa
desequilibrios, para poder corrixilos.
Outras:...

4.3.

Medidas para unha boa xestión

Medidas para un bo goberno e xestión responsable
Seguimento órganos sociais e de xestión.
Definir e aplicar mecanismos de autoavaliación.
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Difusión periódica da memoria de actividades.
Designar unha persoa responsable de RSC.
Incorporación de novas socias
Planificación reunións informativas e de traballo.
Achega de información.
Elaboración de protocolos de acollida.
Formación órganos sociais
Identificación de necesidades formativas e organización
de accións de formación. Seguimento e recoñecemento da
formación.
Grupo de traballo RSC.
Fomento do traballo en equipo.
Establecemento dun Código ético de funcionamento.
Integración de todos os territorios
Encontros en distintos concellos do GALP.
Transparencia
Dar a coñecer as memorias anuais nun formato axeitado
para a difusión.
Outras:...

4.4.

Medidas para promover a cooperación

Medidas para incentivar o traballo en rede e cooperación
Contacto fluído e intercambio de experiencias con outros
GALP, tanto galegos como do resto do territorio español e
europeo.
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Organización de actividades (visitas de estudo,
actividades de promoción/sensibilización…) tanto a nivel
individual como en cooperación co resto dos GALP de
Galicia.
Contacto fluído e intercambio de experiencias cos dous
GDR ubicados no territorio.
Relación con axentes públicos e privados especializados.
Seguimento de iniciativas en webs de referencia.
Outras:...

4.5.

Medidas para a sostibilidade e a innovación

Medidas para o fomento do desenvolvemento sustentable e a Validación
innovación
Emprendemento e innovación
Intercambio de coñecementos e experiencias e boas
prácticas.
Fomentar as relacións con axentes e organismos de
innovación.
Actos e eventos de networking e confraternización
Realizar eventos de xeración de ideas empresariais.
Visita da Xunta Directiva do GALP aos proxectos
financiados mais significativos de todo o territorio e
cambio de impresións entre as persoas socias do GALP e as
persoas e entidades beneficiarias das axudas.
Promoción a nivel español de proxectos financiados polo
GALP, a través de presentacións en Seminarios e
Conferencias dirixidos aos Grupos españois e, tamén a
nivel europeo, facendo presentacións e exposicións nas
que incluso participaron os promotores beneficiarios de
axudas.
Información sobre proxectos innovadores e difusión das
súas iniciativas.
Outras:...

26

Estratexia de desenvolvemento local participativo da Ría de Pontevedra

Medidas para o fomento do desenvolvemento sustentable e a Validación
innovación
Patrimonio natural e cultural
Deseño de accións destinadas a súa preservación.
Organización de campañas e talleres informativos e deseño
de accións de promoción e divulgación do patrimonio, do
turismo mariñeiro e de boas prácticas medioambientais en
prensa, radio, webs e redes sociais.
Campañas de sensibilización entre tódolos colexios do
territorio.
Desenvolvemento endóxeno
Fomento de produtos locais e de km0.
Contacto e apoio ás actividades deseñadas por colectivos
medioambientais, ecoloxistas, turísticos, etc. do
territorio, e promoción das súas actividades a través das
redes sociais, así como da potenciación da compra e
consumo de produtos sostibles dentro da zona costeira.
Outras:...
Identificación e seguimento de iniciativas
Información das axudas do programa
adaptadas/incardinadas/orientadas as especificidades dos
proxectos ou iniciativas potenciais.
Organización de talleres para promotores, co obxecto de
orientar na redacción de proxectos.
Apoio e difusión dos proxectos despois da concesión da
subvención.
Outras:...

4.6.

Medidas para un consumo responsable
Medidas para fomento do consumo responsable

Provedores de bens e servizos
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Medidas para fomento do consumo responsable

Validación

Apoio aos produtos/organizacións de comercio xusto,
compra pública responsable e entidades de economía social
e entidades que garantan condicións laborais dignas,
inclusión social, transparencia e respecto ao medio
ambiente.
Accións de apoio á economía do territorio e contratación
de empresas, na medida do posible, do territorio.
Fomento da inserción sociolaboral de persoas en situación
o risco de exclusión.
Outras:...
Residuos
Redución, reciclaxe, reutilización. Limitar o uso de
consumibles e favorecer os soportes dixitais, usar
produtos con menor empaquetado, separar e reciclar
residuos, difundir estas prácticas entre as socias e, en
especial, a comunidade pesqueira.
Consumo responsable de enerxía para calefacción, uso dos
equipos informáticos e acendido de luces e reciclaxe do
material de oficina.
Outras:...

4.7.

Medidas no ámbito da comunicación

Medidas para a mellora da comunicación
Establecemento de pautas de comunicación das iniciativas
Prensa e revistas de tirada nacional e internacional,
roldas de prensa, entrevistas en radio e TV, visitas de
estudo, xornadas promocionais, xornadas de intercambio e
de formación, etc.
Organización de foros de presentación de proxectos
aprobados
Fomento das redes sociais e novas tecnoloxías.
Outras:...
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Cómpre ter en consideración que a decisión que se adopte sobre a
baremación se sustentará na memoria do proxecto que se presente, tendo
en conta que a calidade da memoria presentada é decisiva, así como a
súa coherencia. Por este motivo, consideramos que se debe valorar coma
un criterio excluínte a viabilidade técnica, económica, financeira e
a coherencia coa EDLP.
As características do territorio (Cohesión social e territorial) son
a que nos dan o contexto de traballo do GALP, polo cal é importante
ter en consideración unha serie de variables, que cómpre concretar;
non é o mesmo traballar nunha zona máis ou menos empobrecida, con máis
ou menos desemprego, etc.
Ao no diferenciar entre investimentos produtivos e non produtivos, un
factor importante é o de valorar que é a persoa/entidade promotora.
Podemos establecer criterios que discriminen positivamente ao propio
sector pesqueiro ou a aquelas entidades nas que queremos centrar o
foco (economía social, inclusión social, etc.)
Tamén é importante ver o dinamismo do territorio na promoción de
empresas e na xeración de emprego. O incremento do número de empresas
é decisivo e o factor de emprego é fundamental, xa que é unha das
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principais finalidades de todos os fondos. Nestes casos podemos primar
ao sector e tamén a determinados colectivos.
Poñer en valor os recursos pesqueiros dálle unha especial relevancia
ao sector e tamén á propia estratexia. Temos que definir si potenciamos
determinados subsectores, determinados produtos, factores como a
innovación ou a transformación, etc.
Outro factor de relevancia, que a propia Consellería do Mar define é
o encadre das estratexia co resto de marcos estratéxicos,
comunitarios, nacionais e rexionais. Neste sentido, pode ser
interesante ver como impacta o proxecto neses factores que nos
definimos como bloques temáticos, que son grandes agregados de
información:




A transformación dixital
A transformación ecolóxica
A sostibilidade.

Malia todo, o principal problema que imos ter é o de obxectivar os
criterios, podendo definir que se se inclúe un criterio ten xa unha
puntuación de partida e nada máis, ou ben, establecer intervalos, que
nalgúns casos, non vai a ser posible definir as fontes de información
ou verificación deles.
Unha das principais problemáticas do sector é a demonización que existe
cara o mesmo, que pode corrixirse a través dunha visión que positive
e incentive a actividade e poña en valor todo o patrimonio existente.
O patrimonio e cultura mariñeira, poden transformar esa visión
negativa da realidade social, e poden axudar a definir unha identidade
positividade do que supuxo este sector para o auxe e desenvolvemento
das zonas costeiras.
Por último, e por regra case imperativa, debe de terse en consideración
a afección dos proxectos á horizontalidade dos fondos, procurando un
equilibro territorial cara unha sociedade máis igualitaria e
inclusiva. Neste caso trátase fundamentalmente de traballar as liñas
da área de igualdade de oportunidades, centrados sobre todo nas
oportunidades que xogan as mulleres no sector e na sociedade en
conxunto, ou ben, o que implica traballara cara unha sociedade máis
inclusiva e integradora, fomentando a participación activa de
entidades do ámbito da inclusión social. Outro factor quer pode ser
relevante, pode ser a atención do impacto que xera o propio proxecto
na loita contra o reto demográfico, que se ben, nas zonas costeiras é
un tema delicado, si que podemos definir zonas nas que é un problema
real. Neste caso non é o mesmo a orientación que pode darse nas Rías
Baixas, zona da Costa da Morte, Golfo Ártabro ou Ortegal e a Mariña
Lucense en conxunto.
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