CONSELLERÍA DO MAR

SECCIÓN 15

Memoria II

I. ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS
I.1.

ESTRUTURA ORGÁNICA

Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta
de Galicia (DOG nº 181, do 07/09/2020).
Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das Vicepresidencias e das Consellerías da Xunta de Galicia (DOG nº 190 do 18/09/2020).
A Consellería do Mar estrutúrase nos seguintes órganos:
1. O/a conselleiro/a.
2. A Secretaría Xeral Técnica.
3. A Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
4. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.
Quedan adscritos a esta consellería os seguintes entes públicos:
1. O ente público Portos de Galicia.
2. O ente público Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño.

I.2.

COMPETENCIAS

I.2.1. DA CONSELLERÍA
De acordo co disposto no artigo 1 do Decreto 50/2021, do 11 de marzo, polo que se
aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar, esta é o órgano da Administración galega
á que lle corresponde propor e executar as directrices xerais do Goberno en relación a ordenación pesqueira en augas interiores, marisqueo, acuicultura, confrarías de pescadores e demais
organizacións e asociacións dos/as profesionais do sector, industrias pesqueiras e conserveiras,
establecementos de almacenamento, manipulación, vendas e transformación do peixe e ensinanzas marítimo-pesqueiras, náutico-deportivas e mergullo, cooperación pesqueira interinstitucional
e co exterior, salvamento marítimo, loita contra a contaminación e planificación e actuacións
portuarias, de acordo co establecido no Estatuto de autonomía de Galicia e segundo os termos
sinalados pola Constitución española.
Por outra banda, o Estatuto de Autonomía de Galicia dispón que lle corresponde á Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva nas seguintes materias:
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--

A pesca nas rías e demais augas interiores, o marisqueo, a acuicultura, a caza, a pesca
fluvial e lacustre. (art.27, apartado 15).

--

Réxime das fundacións de interese galego (art. 27, apartado 26)

--

Confrarías de Pescadores, Cámaras de Propiedade, Agrarias, de Comercio, Industria e
Navegación e outras de natureza equivalente, sen prexuízo do que dispón o artigo 149
da Constitución (art. 27.apartado 29).

--

Ademais de acordo co artigo 28 do Estatuto de Autonomía de Galicia é competencia
da Comunidade Autónoma de Galicia o desenvolvemento lexislativo e a execución
da lexislación do Estado en materia de ordenación do sector pesqueiro e portos pesqueiros. Por outra parte, o artigo 29.4 establece que é competencia da Comunidade
Autónoma de Galicia a execución da lexislación do Estado en materia de salvamento
marítimo.

--

Asemade, Galicia asumiu a competencia exclusiva en materia de cooperativas en virtude
da transferencia feita pola Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, ampliando a recollida no artigo 28.7 do Estatuto de Autonomía de Galicia.

Os reais decretos polos que se aprobaron os traspasos de funcións e servizos producidos
ata o momento en materia competencia da consellería son os seguintes:
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--

Real decreto 1634/80, do 31 de xullo, sobre transferencias da Administración do Estado
á Xunta de Galicia en materia de traballo, industria, comercio, sanidade, cultura e pesca.
Polo que á pesca se refire, traspasáronse as competencias relativas á xestión do Plan de
Explotación Marisqueira de Galicia, así como as relativas ao outorgamento de licencias
individuais ou colectivas para o exercicio da pesca marítima de recreo.

--

Real decreto 3318/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de agricultura e
pesca. No que á pesca se refire, transferíronse as competencias, funcións e servizos en
materia de pesca en augas interiores, marisqueo e acuicultura, así como en materia de
confrarías de pescadores.

--

Real decreto 4189/1982, do 29 de decembro, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de agricultura e pesca. No que á pesca se refire, transferíronse as competencias, funcións e servizos
en materia de ensinanzas profesionais náutico-pesqueiras.

--

Real decreto 1283/1987, do 2 de outubro, polo que se amplía o traspaso de servizos e
medios á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ensino profesional náuticopesqueiro.

--

Real decreto 89/1996, do 26 de xaneiro, polo que se traspasan funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ensinanzas náutico-deportivas e subacuático-deportivas.

--

Real decreto 1377/1997, do 29 de agosto, sobre traspasos de funcións e servizos á
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de mergullo.
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--

Real decreto 1378/1997, do 29 de agosto, sobre ampliación de funcións e servizos
traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia polo Real decreto 1283/1987, do 2 de
outubro (ensino profesional náutico-pesqueiro).

--

Real decreto 1749/1999, do 19 de novembro, sobre ampliación de servizos e funcións
da Administración do Estado traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia polo
Real decreto 1283/1987, do 2 de outubro, e Real decreto 1378/1997, do 29 de agosto,
en materia de ensinanzas profesionais náutico-pesqueiras.

Indícanse a continuación as competencias distribuídas en cada órgano superior e de dirección en que se estrutura a consellería:
A CONSELLEIRA
Como titular do órgano superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia é a superior autoridade da consellería e con tal carácter está investido das atribucións
que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e
a súa Presidencia.
Ademais, con dependencia directa do/a conselleiro/a atópase:
--

A Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia, a cal lle corresponde: a coordinación
das competencias en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación
marítima; a elaboración do plan de continxencias por contaminación mariña accidental;
a prevención da contaminación mariña e as función de programación, planificación e
control das accións de vixilancia e inspección, sen prexuízo das competencias doutros
departamentos da Xunta de Galicia, tanto no sector extractivo como nos centros de
comercialización e establecementos de produción, transformación e consumo, así como
no transporte dos produtos en xeral.

--

A Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Verificación do Fondo Europeo
Marítimo e de Pesca, a cal lle corresponde: a planificación, seguimento e control na
execución do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, en coordinación e colaboración cos
organismos intermedios xestores deste fondo na Comunidade Autónoma de Galicia, así
como, a realización das actuacións de verificación sobre as operacións financiadas con
este fondo, de conformidade cos regulamentos comunitarios e coa restante normativa
de aplicación.

A SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
Como órgano de dirección da Consellería do Mar, a Secretaría Xeral Técnica exercerá as
competencias e funcións establecidas no artigo 29 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia,
así como no Decreto 119/1982, do 5 de outubro, e todas aquelas que lle sexan encomendadas
pola persoa titular da consellería.
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A DIRECCION XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACION TECNOLÓXICA
Correspóndelle exercer a dirección e a coordinación das competencias e funcións en materia de ordenación pesqueira en augas interiores e acuicultura; das industrias de transformación,
comercialización e almacenamento dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura; a elaboración de estatísticas e rexistros nas materias de pesca, marisqueo e acuicultura; da promoción
da competitividade dos produtos pesqueiros, marisqueiros e da acuicultura e o fomento da súa
calidade; de conservación, protección e xestión sustentable dos recursos mariños; de coordinación da sanidade dos animais acuáticos e dos establecementos de acuicultura; da cooperación
pesqueira interinstitucional e co exterior, de acordo coa política pesqueira galega e máis as regulamentacións básicas da Unión Europea e da Administración xeral do Estado.
A DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
Correspóndelle a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro a ordenación do marisqueo, o establecemento das condicións para o exercicio da actividade marisqueira e a conservación, protección e xestión sustentable dos recursos marisqueiros. Así mesmo, terá ao seu
cargo o fomento da organización sectorial, a ordenación, dirección e coordinación das atribucións
que ten asumidas a Consellería en materia de extensión pesqueira, ensino e titulacións náuticopesqueiras e de lecer, así como a investigación mariña, que se desenvolverá en coordinación coa
consellería competente en materia de investigación e desenvolvemento tecnolóxico e a programación e coordinación das infraestruturas e equipamentos portuarios pesqueiros.

I.2.2. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO
DE GALICIA (INTECMAR)
A Lei 3/2004 do 7 de xuño (DOG núm. 116, do 17 de xuño de 2004), de creación do
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), deu lugar no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e ao amparo do seu Estatuto de Autonomía, á
creación dun ente de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio de seu e con
plena capacidade e autonomía para o cumprimento dos seus fins, que asumiu as competencias
atribuídas ao Centro de Control do Medio Mariño.
Pola súa banda, o Decreto 41/2005, do 17 de febreiro (DOG núm. 49 do 11 de marzo de
2005) establece o regulamento do INTECMAR.
De conformidade co disposto no apartado 5º da Disposición Transitoria Terceira da Lei
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
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sector público autonómico de Galicia, o INTECMAR pasará a ter a figura de axencia pública
autonómica, logo de que as normas de organización e funcionamento e os estatutos do Instituto
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, se adecúen ao disposto na lei para as
axencias públicas autonómicas.
O INTECMAR constitúe o instrumento da Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia para o exercicio das funcións de control da calidade do medio mariño, da aplicación das
disposicións legais en materia de control técnico sanitario dos produtos do mar e de asesoría
técnico científica sobre pesca, marisqueo e acuicultura no ámbito das zonas de produción en
augas competencia da Comunidade Autónoma Galega.
En consecuencia, ten como obxectivo xeral e prioritario desenvolver un estrito e intensivo
sistema de control sobre as características do medio mariño para dar cumprimento formal a
lexislación vixente en canto a produción de moluscos e outros invertebrados mariños, contribuír
a desenvolver novas estratexias de explotación e comercialización baseadas en ofertar produtos
de óptima calidade con absoluta garantía sanitaria, desenvolver estudos de carácter científicotécnicos destinados a facilitar os coñecementos necesarios para a correcta xestión dos recursos
mariños e protexer e mellorar a calidade das augas.
Dentro das competencias da Administración autonómica, e sen prexuízo das competencias
atribuídas a outros organismos, correspóndenlle ao INTECMAR, entre outras, as seguintes potestades administrativas:
a) Aplicación da normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos
e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. En concreto, o
control das condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplantónicas, das biotoxinas mariñas, da contaminación química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.
b) A investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños
sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.
c) Decretar a apertura e o peche do exercicio da actividade pesqueira, de marisqueo e
acuicultura en función do resultado dos controis que se realicen sobre a calidade das
augas e os produtos, en aplicación da normativa vixente.
d) Aquelas funcións que regulamentariamente se lle atribúan na loita contra a contaminación mariña.
Neste senso, no Decreto 135/2016, do 6 de outubro, regúlase a estrutura e organización do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia (Plan Camgal), e no mesmo se establecen as funcións do
Comité Técnico Asesor, do que forma parte persoal técnico de INTECMAR. Ademais
dentro das Unidades de Apoio encargadas de proporcionar soporte específico tanto ao
Centro de Coordinación Operativa (CECOP) como aos diferentes grupos operativos
figuran a Unidade de Observación Próxima, cuxa dirección técnica recae no Xefe de
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Unidade de Modelado Oceanográfico de INTECMAR e a Unidade de Documentación
e Apoio Científico do INTECMAR.
e) O cumprimento dos Programas de Control do Medio Mariño que, no ámbito das funcións que establece a lei de creación do INTECMAR, determine a Xunta de Galicia en
función da lexislación vixente na materia e das súas propias necesidades para a xestión
do medio mariño.
f)

Aquelas funcións que, no ámbito das competencias da comunidade autónoma, poidan
serlle atribuídas pola Xunta de Galicia en materia de control das características do medio
mariño e dos seus recursos sometidos a explotación comercial.

I.2.3. DAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAS
O ente público Portos de Galicia creouse pola Lei 5/1994, do 29 de novembro, correspondéndolle, nos termos previstos da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia,
que derrogou aquela Lei 5/1994, o proxecto, construción, conservación, mellora, ordenación,
administración e explotación das obras, instalacións, servizos e actividades portuarias, así como a
planificación das zonas de servizos e as súas futuras ampliacións.
A dita Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, establece que Portos de Galicia
é unha entidade pública empresarial das reguladas na sección 4ª do capítulo II do título III da Lei
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia, fixando que aos efectos do desenvolvemento e cumprimento do seu obxecto e función, o ámbito territorial de cada porto será o comprendido dentro
dos límites da súa zona de servizo. As augas de cada porto serán as adscritas pola Administración
do Estado.
Correspóndelle a Portos de Galicia as seguintes funcións:
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--

A xestión da explotación das instalacións portuarias e dos demais bens adscritos ao seu
patrimonio.

--

O fomento global da actividade económica no ámbito dos portos que dependen da Administración da comunidade autónoma, das actividades industriais ou comerciais directamente relacionadas co tráfico portuario e o fomento da investigación e desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e construcións portuarias.

--

Poderá realizar coa iniciativa pública ou privada cantas operacións comerciais e industriais considere convenientes e xestionará todas as obras, instalacións e servizos, podendo celebrar, para estes efectos, calquera clase de negocios xurídicos.
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Asumirá igualmente as funciones que, no ámbito de competencias da comunidade autónoma, poidan serlle atribuídas pola Xunta de Galicia en materia de xestión e actuacións no dominio
público marítimo-terrestre.

I.2.4. DAS FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
O Centro Tecnolóxico do Mar é unha fundación de interese galego que nace no ano 2001
pola iniciativa da Consellería do Mar e a Dirección Xeral de I+D+i da Xunta de Galicia e do
Ministerio de Ciencia e Innovación.
O obxectivo fundamental do Centro Tecnolóxico do Mar é impulsar a cooperación entre
institucións, centros de investigación e sector marítimo-pesqueiro, así como fomentar a implicación dos sectores dependentes do mar en actividades de I+D+I e favorecer a eficiencia de todas
as actividades relacionadas co uso e explotación do medio mariño.
As accións do Centro Tecnolóxico do Mar esténdense ao ámbito nacional, europeo e internacional, e son beneficiarias da súa actividade todos os sectores públicos e privados relacionados
co mar e os seus recursos, e o medio mariño en xeral.
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II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN
II.1. DA CONSELLERÍA
Falar do eido marítimo-pesqueiro en Galicia é falar dunha actividade que, por xunto, ten un
valor fundamental na nosa economía. Se tivésemos que definir un trazo diferencial da economía
galega sobre a europea, este sería a importancia na nosa economía da pesca, do marisqueo e da
acuicultura, ao que habería que engadir toda unha importante cadea mar-industria.
Non existe ningún país europeo no que as actividades primarias do sector pesqueiro e a
súa capacidade de indución de actividade industrial teñan un peso tan relevante no PIB, que se
achega ao 2,1 % e que engloba a máis de 50.000 persoas no seu emprego directo. Este conxunto
de datos leva a que o Valor Engadido Bruto da pesca e da acuicultura sexa en Galicia 25 veces
superior ao da Unión Europea e máis de seis veces superior ao de España.
Neste contexto ten, pois, especial relevancia contar cunha ferramenta orzamentaria que
sexa capaz de dar pulo constante a esta actividade e ás súas potencialidades. A este respecto, a
forma fundamental da mesma ha de ser consecuente e coordinada co definido na Política Común de Pesca, xa que é a liña estratéxica marcada por esta quen define tamén as contempladas
no fondo económico que o acompaña (Fondo Europeo Marítimo e da Pesca-FEMP) e ao que o
substituirá (Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e a Acuicultura - FEMPA).
Xa que logo, ter conseguido que esta estrutura normativa e o seu acompañamento orzamentario se achegase aos postulados de Galicia trae aparellado unha mellor e maior capacidade
de investimento orientado ás necesidades do noso sector marítimo-pesqueiro e da súa cadea
mar-industria.
Cómpre, pois, aplicar as posibilidades económicas do FEMP, e proximamente as do FEMPA,
e as propias en desenvolver potencialidades e corrixir aspectos que lastran a nosa competitividade, facendo, asemade, unha boa aplicación doutros fondos económicos de xeito que se complementen e supoñan un afondamento na busca de sinerxías a prol do sector. Ademais, acompasar
actuacións xurídico-administrativas e planificacións suporá ter o mellor taboleiro sobre o que
desenvolver a aposta financeira que nos da o orzamento.
Avanzar na consecución de maior valor engadido polos produtos da pesca toda vez que
as posibilidades de captura son limitadas; conseguir unha redinamización da acuicultura como
fórmula de xeración de emprego e riqueza nas zonas costeiras non urbanas, expandir a potencialidade produtiva do marisqueo e consolidar a súa capacidade de integración de modelos de
traballo asociativo son elementos fundamentais neste orzamento que se propón. Ademais, hai
que sumar que o eido marítimo-pesqueiro acubilla aínda moitas posibilidades de diversificación e
complementación económica e laboral que deben seguir sendo exploradas e explotadas.
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Ademais, neste contexto marcado polas medidas adoptadas fronte á COVID-19, faise necesario dar resposta de forma conveniente para que, asegurando a adopción de actuación de
precaución sociosanitaria, se manteña a capacidade de apoio á estrutura produtiva marítimopesqueira para garantir a súa sostibilidade e competividade.
Tras a aplicación do Plan AVANTEMAR: Plan de reactivación e dinamización do eido marítimo-pesqueiro fronte á COVID-19, é preciso agora reorientar as liñas fundamentais dalgúns
ámbitos produtivos e comerciais, en aras de acadar unha axeitada adecuación ás novas demandas
dos mercados e da situación de pandemia.
Tendo en conta este contexto e estas premisas de actuación, a continuación detállanse as
principais liñas de acción da consellería para o ano 2022.
No marco da xestión do eido marítimo – pesqueiro, a progresiva incorporación das diferentes variables que poden afectar ao sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola galego han de ter
necesaria imaxe nas accións administrativas desenvolvidas desde as entidades de Goberno autonómico. Así, vese con especial interese, en canto a que esa é tamén a liña pola que se conduce
Europa, a adopción de liñas de actuación que leven á consecución e mantemento dunha actividade marítimo–pesqueira que sexa social, económica e ambientalmente sostible, para o que se
deben dispor as ferramentas normativas, administrativas e financeiras axeitadas e especialmente
dedicadas.
Neste senso, a variación progresiva das posibilidades de pesca e a importancia nas contas
dos custes de explotación fan que sexa imposible adecuar a actividade pesqueira a marxes de
sostibilidade e rendibilidade polo aspecto de aumento das capturas, levándonos á necesidade de
manter esta viabilidade a través de medidas que afiancen e aumenten a valorización dos produtos
e consigan un valor engadido mediante o seu procesado.
Neste eido, o papel preponderante que a pesca artesanal ten nas nosas costas fai que sexa
necesario apostar pola súa valía como elemento de dinamización económica e emprego. De aí
que se estea a adecuar ás novas demandas da situación de pandemia e da orientación do novo
FEMPA o Plan de Acción da Pesca Costeira Artesanal – Artes Menores de Galicia 2030, que executará medidas dirixidas principalmente a incrementar o emprego, á mellora da comercialización
e a adecuación dos sistemas de organización da actividade pesqueira, permitindo que esta flota
teña preeminencia na dedicación dos fondos económicos que se achegan a Galicia desde a UE.
Do mesmo xeito, o progresivo avance na profesionalización do sector marisqueiro permite
agora abordar outras medidas que leven a dispor a plena sostibilidade desta actividade, de forma
que se afirme sobre un sistema de semicultivo, que complemente as liñas de ascenso produtivo,
equilibre as posibilidades de extracción e reforce as tarefas de expansión das zonas de traballo
levadas a cabo nos últimos tempos na busca da recuperación produtiva e no aumento da capacidade de xeración laboral e económica do marisqueo. Ao mesmo tempo, débese avanzar
na liña de recuperación produtiva establecendo mecanismos que permitan a restauración da
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normal actividade en áreas nas que, por diversos motivos, non se podía exercitar. Para tal fin,
estase a promover a adecuación ao novo FEMPA e á situación de pandemia do Plan de Acción do Marisqueo Galicia 2030, co obxectivo de garantir a explotación sostible e conservación
dos recursos marisqueiros, integrando aspectos biolóxicos, sociais, de emprego, económicos e
medioambientais. Especificamente, centrará este plan en liñas orientadas a unha xestión sostible
e á conservación dos recursos; á protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas
mariños; ao desenvolvemento socioeconómico e do emprego; ao apoio á comercialización dos
produtos e á gobernanza.
De forma coincidente cos eidos anteriores, a acuicultura debe recuperar e afianzar a capacidade de promoción económica e laboral que tivo e ten en numerosas zonas da nosa comunidade, facéndoo dunha maneira harmónica e compatible coa sostibilidade ambiental dos
emprazamentos onde se localiza. Neste senso, débese traballar de maneira coordinada a prol
de establecer unha planificación axeitada que se vexa acompañada das medidas legais, administrativas e económicas que permitan executala para conseguir o obxectivo do relanzamento da
actividade acuícola en Galicia.
Ademais, soster e dotar de plena competitividade ao sector mitilicultor ha de ser unha cuestión imprescindible. Neste senso, hai que ter en conta que foi este sector o principal destinatario
do apoio orzamentario dos últimos anos, devindo nunha progresiva mellora das súas estruturas
produtivas e comerciais. O mantemento das liñas de apoio a esta actividade dentro do FEMPA
constitúe un dos feitos máis importantes á hora de orientar este orzamento e as liñas principais
do mesmo neste eido.
No eido transformador e comercial, recóllese neste orzamento a base para a posibilidade
de adoptar medidas que lle permitan ao sector marítimo-pesqueiro e á súa cadea mar-industria
axeitarse ás circunstancias provocadas pola pandemia e facer que consiga unha recuperación que
lle permita seguir sendo competitivo, especialmente nos mercados, que teñen mudado profundamente pola caída da canle HORECA e a dinamización dos sistemas dixitais de compra. De aí
a vontade de reforzar os apoios económicos para adecuar as estruturas produtivas, adecuar as
campañas promocionais e avanzar na dixitalización das canles comerciais, facilitando a chegada e
adecuación dos produtos aos consumidores.
No mesmo senso, a atención a aqueles aspectos de eminente actuación proactiva da Administración autonómica han de ir dirixidos cara a adopción de medidas que permitan dispoñer das
mellores situacións posibles para o desenvolvemento das actividades ligadas ao mar, con dedicada atención ás infraestruturas portuarias, onde a operatividade e plena capacidade loxística debe
ser apuntalada, e á seguridade da vida humana no mar e á loita contra a contaminación, onde
o adecuado proceso de dotación de medios técnicos e humanos ha de ser referendado cunha
planificación exhaustiva da coordinación e cooperación en caso de darse eventos nestes ámbitos.
En particular, dáse cabida neste orzamento á posibilidade de desenvolvemento de proxectos contidos nos servizos contratados para a redacción de estudos marítimos, ambientais, de
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patrimonio, de solo e estudos de alternativas, anteproxectos e proxectos construtivos para obras
en portos. Estas actuacións, que darán resposta ás necesidades dos usuarios dos portos e que
foron trasladadas polo sector ao ente público, superan, entre dragaxes e melloras portuarias, as
80 accións. Con esta previsión, e tendo en conta que estes contratos de servizo dota de maior
axilidade na tramitación dos traballos, poderanse ir acometendo, con previsións orzamentarias
específicas ou xenéricas, as actuacións portuarias pertinentes, unha vez rematen as súas tramitacións de proxectos.
Amais, os aspectos sociais e a atención á interrelación que estes teñen coa actividade marítimo-pesqueira e acuícola cobran forza neste orzamento, poñendo de novo de relevo a importancia de outorgar axudas de emerxencia (de pago único) para as familias de mariñeiros de
embarcacións galegas e galegos embarcados en buques doutros portos base que falezan ou
desaparezan en accidentes no mar. Nesta liña, e ante as posibles ineficiencias que o sistema de
control de toxinas poda ter, contémplase a promoción da subscrición dun seguro para a cobertura daqueles casos nos que exista unha perda económica pola retirada de produto do mercado
e a falla de ingreso por tal medida como consecuencia de peches imprevistos da actividade marisqueira por causas de toxinas ou contaminación mariña accidental.
Por último, terase en conta a posibilidade de poder contribuír a paliar as posibles consecuencias negativas que o Brexit ten sobre as frotas e cadea mar-industria afectada en Galicia. Para tal
fin, atenderase ás disposicións e posibilidades que abre o Regulamento (UE) 497/2019 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de marzo de 2019, polo que se modifica o Regulamento
(UE) 508/2014 no que se refire a determinadas normas relativas ao Fondo Europeo Marítimo e
de Pesca a raíz da retirada do Reino Unido da Unión Europea e á próxima disposición da Reserva
de Axuste do Brexit, no que se contemplan fondos para a pesca en España e, consecuentemente,
en Galicia, que é a rexión pesqueira española máis afectada por esta situación.
Amais, cabe subliñar que se orientan xa as liñas orzamentarias cara ao aproveitamento do
FEMP no seu grao máximo, tendo en conta o remate da súa planificación anual e do esgotamento progresivo dos prazos de aplicación contidos na regra n+3 das súas anualidades. Neste senso,
tamén se perfilan neste orzamento continuidades de liñas clave de aposta que se verán recollidas
no próximo FEMPA, que achegará 366 millóns de euros a Galicia no período que vai ata 2027.
Amais, tamén se está a adecuar a programación orzamentaria para integrar as liñas actuais en demandas que xerará o novo fondo, coma a relativa a que o 30 % dos fondos se destinen á acción
climática, no marco do Pacto Verde Europeo.
No sentido exposto, as liñas de actuación desta consellería, perseguirán, fundamentalmente,
os seguintes obxectivos:
•

A xestión eficaz e eficiente dos fondos económicos, especialmente dos comunitarios.

•

A xestión responsable e sostible dos caladoiros e da nosa costa, con especial fincapé na
aplicación racional das obrigas de desembarque de todas as capturas e dun aproveitamento
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exhaustivo e rendibilización máxima das posibilidades de pesca, sempre desde a óptica do
Rendemento Máximo Sostible.
•

O desenvolvemento da acuicultura no noso litoral en harmonía co medio ambiente, dunha
forma estruturada e planificada, de acordo coas tendencias instauradas en Europa e coa
coordinación e compatibilidade con outras actividades preexistentes.

•

A recuperación do medio mariño e de zonas aptas para a reprodución dos moluscos bivalvos, así como a volta á actividade produtiva normal naqueles bancos onde se perdeu por
diferentes motivos

•

A mellora dos rendementos do sector do marisqueo e da acuicultura.

•

A potenciación das industrias de transformación e comercialización e da súa integración
como parte fundamental da estrutura de continuidade social e económica do eido marítimopesqueiro

•

O desenvolvemento das zonas costeiras, con especial atención a diversificación das actividades e á complementación económica das actividades marítimo-pesqueiras.

•

O desenvolvemento e consolidación dun sistema de coñecementos aplicados ao mundo do
mar que permitan avanzar nos obxectivos de sostibilidade enunciados. En especial:
--

A investigación mariña aplicada ao eido ambiental.

--

A determinación de novas liñas de investigación nos campos sociais da actividade, con
dedicada atención aos aspectos normativos e políticos do eido europeo e mundial no
contexto da reforma da Política Común de Pesca.

•

Elaboración dunha liña de xestión dos portos conforme a unha progresiva especialización
destes, con proxectos individualizados para cada un, atendendo ás súas necesidades específicas e ao mantemento da operatividade diaria dos mesmos

•

O desenvolvemento dunha liña de mellora da operatividade e eficacia e da eficiencia dos
fondos destinados ás funcións de loita contra a contaminación e seguridade da vida humana
no mar, para o cal se atenderá:
--

ás medidas para mellorar e adecuar a coordinación e a planificación da loita contra a
contaminación mariña accidental e o salvamento marítimo.

--

á dotación de medios e medidas para a inspección pesqueira, con especial atención ao
disposto para o control hixiénico-sanitario dos produtos mariños á venda.

As actuacións referidas concrétanse na adopción das seguintes medidas:
•

Desenvolvemento da actividade acuícola, con especial énfase no tinxinte aos emprazamentos e á súa adecuación ambiental, social e ambiental e apoio económico para o seu desenvolvemento, así como da expansión e mellora produtiva da actividade mitilicultora.

•

Intensificación do apoio ás industrias de transformación do sector, con especial orientación
cara ao fortalecemento da súa competitividade e a internacionalización da súa produción.
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•

Reforzamento dos equipamentos nos portos pesqueiros, con especial atención a aqueles
que facilitan a operatividade e loxística diaria a eficiencia enerxética e as dirixidas a facilitar o
cumprimento da obriga de desembarque de todas as capturas

•

Actuacións de recuperación das zonas improdutivas e da restauración da normal actividade
extractiva naquelas áreas onde non se permitía por diversas causas

•

Formación dos traballadores e traballadoras do sector, co fortalecemento inducido do proceso de relevo xeracional.

•

Mellora da comercialización dos produtos da pesca, especialmente no tinxinte á promoción
como fórmula de valorización dos produtos do mar

•

Diversificación de actividades da poboación activa do sector pesqueiro sen perda de contacto e relación coas actividades tradicionais, a quen complementarán na súa xeración económica.

•

Potenciación dos cultivos mariños, incrementando a súa produtividade e modernizando a
súa tecnoloxía.

•

Medidas tendentes a procurar a mellora da calidade dos produtos así como a dos procesos
da súa elaboración.

•

Adaptación do sistema formativo e da investigación para atender as novas demandas sociais,
económicas e técnicas.

•

Reforzamento das liñas de investigación e iniciación de novos proxectos.

•

Mantemento dos sistemas de información avanzados nas lonxas e nas confrarías de pescadores.

•

Apoio ao desenvolvemento racional dos espazos portuarios, da súa mellora como espazos
loxísticos e da integración porto-vila ou porto-cidade.

No eido maritimo-pesqueiro, compre atender dúas cuestións que, conforme ás novas liñas
marcadas pola nova Política Común de Pesca e coa situación actual do sector, se revelan fundamentais, como son o afondamento na capacidade produtiva e comercial e a diversificación da
estrutura económica das zonas costeiras non urbanas. Para tal fin contamos co apoio que presta
o novo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e que recolle, en boa maneira ambas liñas, así como
prevemos a incorporación do novo FEMPA, que reedita o apoio ás dúas cuestións sinaladas.
Xa que logo, cómpre avanzar na disposición de maiores dispoñibilidades de pesca mediante un avance no coñecemento do estado dos recursos, e na adecuación da flota aos mesmos
mediante unha mellora da súa competitividade, alén de buscar un maior valor engadido aos
produtos, especialmente a aqueles que hoxe non contan cun mercado amplo ou coñecido.
Ademais, debemos seguir gañando capacidade produtiva no eido marisqueiro, traballando pola
súa conversión nunha labor de semicultivo ou cultivo, e aproveitando as sinerxías que a estrutura
acuícola galega pode achegar neste senso. Por último, nesta liña de avance da capacidade produtiva, a acuicultura, debe relanzar a súa potencialidade para achegar riqueza e emprego desde
unha óptica de complementariedade coa actividade extractiva.
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No mesmo senso, o mercado dos produtos do mar atende hoxe en día a unha globalización
plena que xera unha competitividade importante. Isto fai que sexa necesario avanzar de forma
continua para atender as demandas dos consumidores e as novas tendencias de comercialización.
Para tal fin cómpre tamén avanzar en materia de apoio á transformación e comercialización,
promovendo liñas de acción que conteñan unha aposta polo fomento do consumo de produtos
do mar entre a poboación xuvenil, unha dixitalización das vendas de cara a fomentar a competitividade na demanda e a xerar maior valor engadido e a complementación da planificación da
estrutura e actividade transformadora que permita abordar todos os aspectos da produción do
conxelado, tanto nos eidos empresariais como laborais e de fornecemento de materia prima.
No que atinxe á segunda liña, cómpre, logo de ver o éxito da aplicación das liñas do Eixe
4 do FEP na contorna litoral galega, afondar e ampliar a aposta por esta tarefa de diversificación
da estrutura laboral e produtiva relacionada coas actividades marítimo-pesqueiras, servindo estas
como piar de apoio e permitindo que a dependencia do mero eido extractivo sexa unha oportunidade e non un risco.
No relativo ás medidas á adoptar no eido económico e para apoio da estrutura produtiva e
transformadora do eido marítimo-pesqueiro, cómpre afondar na adopción de medidas recollidas
no orzamento e que levan a:
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--

SOSTIBILIDADE: A recuperación operativa e a dinamización económica da actividade
marítimo-pesqueira terán moito que ver coa reactivación pausada e coordinada entre
os diferentes ámbitos que a conforman, e destes coa recuperación da actividade social
e económica xeral, polo que se deberá prestar especial atención á LIQUIDEZ e á SOLVENCIA do sector.

--

REORIENTACIÓN E ADECUACIÓN: Galicia debe poñer en marcha unha reorientación do seu sistema económico-comercial pesqueiro para adecuarse á situación social
que esta pandemia nos deixa, con medidas dirixidas á adecuación da estrutura a corto
e medio prazo (flexibilidade laboral, axustes impositivos, etcétera) e ofrecendo alternativas e estímulos de investimento atractivas e motores de cambio comercial que sustenten a necesaria transición cara a un obrigado novo modelo comercial e de actividade.

--

COMPETITIVIDADE: A reactivación e dinamización do sector marítimo-pesqueiro e da
cadea mar-industria debe levar consigo accións e medidas a medio e longo prazo que
melloren, con carácter xeral, a competitividade das empresas e o seu marco operacional
nun contexto mundial, promovendo para tal fin o investimento das empresas marítimopesqueiras e transformadoras na propia comunidade.
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II.2. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO
DE GALICIA (INTECMAR)
As principais liñas de acción de INTECMAR no ano 2022 son as seguintes:
•

Control da calidade do medio mariño:
--

Desenvolvemento do programa de control da calidade do medio mariño en canto ás
condicións oceanográficas e á bioxeoquímica mariña.

--

Aplicar a normativa vixente sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura (, en
concreto no desenvolvemento dos seguintes programas:
■■ Programa de control da calidade do medio mariño en canto ás biotoxinas mariñas.
■■ Programa de control da calidade do medio mariño en canto á contaminación química (metais pesados, compostos organoclorados e hidrocarburos).
■■ Programa de control da calidade do medio mariño en canto á contaminación microbiolóxica.
■■ Programa de control da calidade do medio mariño en canto ao fitoplancto.

•

•

--

Desenvolvemento do programa de control zoosanitario: control patolóxico de moluscos.

--

Apoio ao desenvolvemento da rede de oceanografía operacional en Galicia nas súas
vertentes de observación, predición e diseminación de datos oceanográficos.

--

Adecuación e asunción de novos cometidos que se lle poidan encomendar no eido das
súas competencias e labores.

Plan territorial de continxencias e loita contra a contaminación mariña accidental:
--

Dar cumprimento ás asignacións que o Plan Territorial de Continxencias pola contaminación mariña en Galicia reflicte para INTECMAR. (Decreto 135/2016, polo que se
regula a estrutura e organización do Plan territorial de continxencias por contaminación
mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia).

--

Revisión e actualización dos capítulos do Plan Camgal.

--

Revisión de plans de continxencia interiores e locais.

Outras liñas de acción:
--
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Continuarase a colaboración con Augas de Galicia para un mellor coñecemento da incidencia dos puntos de vertidos que afectan ao litoral na contaminación microbiolóxica
das augas para abordar e optimizar as accións de mellora que garantan a calidade das
mesmas.
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--

Continuarase co traballo, de análise de mostras procedentes doutras Comunidades Autónomas e outros clientes.

--

Levar a cabo o acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade e o Intecmar,
no tocante á transmisión de información sobres as zonas de produción de moluscos e a
realización de análises de biotoxinas mariñas dentro do programa de control de salubridade de moluscos, que a Dirección Xeral de Saúde Pública desenvolve e no marco da
Rede Integrada de Laboratorios de Interese en Saúde Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (REDGALICIA) .

--

Continuarase co control técnico-sanitario do sistema de reinstalación para os moluscos
bivalvos vivos recollidos nas zonas de produción clasificadas como de clase C.

--

Continuar co avance na constitución da Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE) do INTECMAR, que da servizo as diferentes aplicacións empregadas para a implementación
das aplicacións do visor de INTECMAR en soporte XIS.

--

Continuar coa participación nos Grupos de Traballo técnicos tanto a nivel autonómico,
nacional e internacional: GT de Desenvolvemento e Tramitación do Regulamento e XIS
Corporativo; GT Fitoplancton (DG SANCO); GT Moluscos Bivalvos (DG SANCO);
GT OMI OPRC-HNS (Organización Marítima Internacional Protocolo de Cooperación,
Preparación e Resposta por contaminación por substancias nocivas e potencialmente
perigosas) en colaboración coa Dirección Xeral da Mariña Mercante, GT do CODIIGE
GTT1516 (temas 15 e 16 Anexo II de LISIGE INSPIRE), dependente do GT de Cartografía Mariña da Comisión Interministerial de Estratexias Mariñas.

--

Fomentar a observación en tempo real das condicións océano-meteorolóxicas da costa galega a través da rede de observación “Observatorio RAIA” na que participa, co
obxectivo de consolidar a oceanografía operacional na marxe Ibérica para axudar, entre
outros, ao desenvolvemento de ferramentas para a prevención dos desastres naturais e
dos episodios de contaminación.

--

Continuar coa participación en proxectos de investigación de ámbito nacional e internacional.

--

Continuar coa colaboración con centros educativos facilitando a realización de prácticas,
tanto de ciclos medios e superiores de Formación Profesional como de grao universitario.

--

Continuar ca implantación da administración electrónica.

--

Colaboración con GAIN na fase de despegue do proxecto de compra pública de tecnoloxía innovadora CIVIL UAVs INITIATIVE MAR-2, que vai supor un incremento no número de análises de mostras de auga e emisión de informes por parte de INTECMAR.

353

CONSELLERÍA DO MAR

II.3. DAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS
PORTOS DE GALICIA
A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios sufriu unha importante transformación buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución sobre a base de criterios de eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade e procurando
mellorara no nivel de prestación dos servizos e a atención ás necesidades dos seus usuarios e das
diversas empresas que realizan a súa actividade no dominio público portuario. Ademais como
medida complementaria e, dentro das dispoñibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da construción, ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.
Todo isto para a consecución de servizos mais eficientes, buscando mellorar nas condicións
de traballo e de seguridade dos usuarios e buscando unha economía máis competitiva nos momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade en xeral.
Para isto, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a competitividade co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e
recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías, e todo iso, co total respecto
aos principios do desenvolvemento sostible, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas
portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, adecuándose ás novas dotacións orzamentarias.
Toda esta xestión foi recollida na Lei 6/2017, de Portos de Galicia aprobada o 12 de decembro de 2017 e que entrou en vigor o 14 de xuño de 2018. Desta maneira, a administración
portuaria ten un novo marco regulador mais adaptado a realidade dos seus portos e das actividades que neles se fan.
A evolución dos ingresos en Portos de Galicia no ano 2021 volve a estar marcada pola
pandemia da Covid-19.
Aínda que nos últimos anos a evolución dos ingresos polas taxas tivo unha tendencia mantida a alza, as previsións cara o 2022 son máis incertas polos efectos da Covid-19, porén, á vista da
evolución do 2021, a previsión é ir recuperando niveis de ingresos pre-covid (relativos ao 2019).
Por outra banda, neste ano incorpórase unha nova taxa como é a X6 relativa á obrigada transposición da directiva europea en canto á recollida e xestión de residuos procedentes dos buques.
No sector da náutica deportiva, Portos de Galicia continúa a facer un esforzo conxunto
cos operadores privados tanto para a promoción do deporte e o turismo náutico que mellore
as cifras de negocio das instalacións náuticas como para a modificación substancial dos títulos
concesionais en aras de garantir a mellora e estabilidade das concesións.
Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante os derradeiros exercicios unha
rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia fronte
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a crise económica a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sustentabilidade,
eficiencia e TIC.
Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto o que se reflectiría en reducir o
consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural e incrementar os produtos de valor
de xeito sostible.
Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2022 en:
•

Afianzar os portos como centros de traballo cada vez máis seguros de forma que se favoreza
a actividade económica intrínseca ao porto.

•

Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.

•

A transformación dos portos en plataformas para a localización de novos procesos aumentando o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento
económico e á creación de emprego.

•

Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes
administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan
os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.
Dentro da liña estratéxica de sustentabilidade actuarase en:

•

Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de
facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un
desenvolvemento sostible.

•

Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

•

Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de
acordo coa normativa internacional en vigor.
Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

•

Estimular a realización dos procesos dos servizos portuarios con eficiencia.

•

Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel
local (usuarios, clientes, público,...).

•

Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

•

Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

•

Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.
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Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:
•

Consolidación de novos sistemas de xestión que faciliten ao máximo a relación dos usuarios
coa administración portuaria.

•

Afondar na mellora dos procesos administrativos internos.

Como consecuencia destes eixos búscase a integración dos portos galegos dentro dunha
rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, podendo así
desenvolver as súas complementariedades.
E por outra banda, fomentar a coordinación entre os portos e as vilas en que se sitúan,
máxime tendo en conta a idiosincrasia do asentamento da poboación galega na costa en forma
de grande imbricamento da malla urbana cos portos con incidencia na actividade económicoempresarial delas.
En particular, recóllese a posibilidade de ir dando forma e execución aos proxectos que
vaian tendo rematada en 2022 a súa tramitación administrativa. Neste senso, a disposición da
contratación de servizos contratados para a redacción de estudos marítimos, ambientais, de patrimonio, de solo e estudos de alternativas, anteproxectos e proxectos construtivos para obras
en portos permitirán ir dando resposta progresiva ás necesidades dos usuarios dos portos e que
foron trasladadas polo sector ao ente público. Estas previsións, a acometer neste e en anos vindeiros, superan, entre dragaxes e melloras portuarias, as 80 accións. Con esta previsión, e tendo
en conta que estes contratos de servizo dota de maior axilidade na tramitación dos traballos,
poderanse ir acometendo, con previsións orzamentarias específicas ou xenéricas, as actuacións
portuarias pertinentes.

II.4. DAS FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR-CETMAR
O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR é unha Fundación consolidada do Sector Público de Galicia con máis de 20 anos de traxectoria.
CETMAR é unha fundación sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio está afecto de modo
duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da Institución, que en xeral son todos
aqueles fins que promovan unha explotación responsable do medio mariño e os seus recursos,
xunto co desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dos sectores implicados.
As accións do Cetmar abarcan todas as áreas de coñecemento relacionadas coa investigación, desenvolvemento e innovación marítimo pesqueira, tanto en produtos como en servizos e
procesos, nun marco xeográfico local, nacional e internacional. Tal é así, que dende a súa crea-
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ción, o Cetmar traballou con 852 institucións en máis de 60 países, onde é recoñecido como
un centro internacional de referencia gracias a súa alta capacidade relacional, a súa eficiencia na
xestión dos recursos na maximización dos resultados dos traballos.
Entre as características da Fundación está a súa estrutura de rede. CETMAR orixínase como
un centro de coordinación interinstitucional na contorna da investigación mariña e pesqueira e
por iso as seguintes institucións participan no principal órgano reitor da entidade:
--

Xunta de Galicia, a través das Consellerías do Mar, Economía, Empresa e Innovación,
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e Cultura, Educación e Universidade.

--

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

--

O Centro Superior de Investigacións Científicas

--

O Instituto Español de Oceanografía

--

A Universidade de Santiago de Compostela

--

A Universidade da Coruña

--

A Universidade de Vigo

--

Anfaco- CECOPESCA

--

A Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN)

--

A Asociación Española de Almacenistas, Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos da Pesca e Acuicultura, Conxemar.

Esta estrutura fundacional permitiu que a entidade desenvolva a súa actividade en estreita
colaboración coas institucións que forman parte do seu padroado.
CETMAR defínese como un centro capaz de conseguir unha coordinación interinstitucional
e unha integración interdisciplinar de todos os recursos de investigación e tecnoloxía mariña
dispoñibles en Galicia, tratando de constituírse como un recurso explotable en si mesmo, de fácil
acceso para todas as empresas dos sectores implicados a escala galega, nacional e internacional.
A Fundación Cetmar ten como obxecto fomentar e executar accións para a conservación e
aproveitamento responsable do medio mariño e dos seus recursos, en especial no que se refire
ao litoral galego; incluíndo proxectos de investigación científica, desenvolvemento e innovación
tecnolóxica.
En cumprimento dos obxectivos fundacionais, Cetmar seguirá desenvolvendo proxectos
de investigación e innovación aplicada para o complexo mar-industria e a prestación de servizos
tecnolóxicos a empresas, institucións e administracións públicas.
A Fundación CETMAR ten por obxecto o desenvolvemento das actividades seguintes:
--
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--

A recompilación e análise dos sistemas de información dispoñibles en relación co estado
de coñecemento de cada área incluíndo bases de datos técnicos, bibliografías e documentais.

--

A análise de prospectiva científico-técnica nos diferentes ámbitos de actividade nacional
e internacional.

--

A formulación de propostas e recomendacións aos axentes activos do sector (tecnoloxías emerxentes, recomendacións de organismos internacionais, novidades nas distintas áreas, etc.).

--

A realización de accións executivas concretas fronte ás demandas puntuais (análises, informes, asesoramento, axuda nas propostas e realización de actividades de investigación
e desenvolvemento tecnolóxico, transferencia de tecnoloxía, formación e programas de
cooperación nacional e internacional).

--

O desenvolvemento destas accións formalízase a través de encomendas de execución
ou xestión realizadas pola Administración da Xunta de Galicia ou dos organismos da
Administración do Estado representados no Padroado da Fundación CETMAR. Considerándose para estes efectos á Fundación como ente instrumental ou medio propio das
referidas administracións no ámbito competencial das mesmas.

--

A realización de actividades de promoción, asesoramento e apoio ás empresas para a
súa dinamización, incorporación e participación no ámbito da I+D+i.

--

A colaboración con institucións, empresas e persoas sobre calquera materia relacionada
co mar e os seus recursos nos termos que se establezan nos correspondentes acordos
ou convenios de cooperación.

--

A promoción, colaboración e organización de cursos, grupos de traballo e reunións
técnicas e científicas.

--

A divulgación e difusión daqueles traballos e resultados de investigación que se considere de interese.

--

Desenvolvemento de proxectos e prestación de servizos tecnolóxicos no ámbito das
tecnoloxías mariñas.

--

A procura e obtención de recursos para o desenvolvemento das súas actividades.

--

Calquera outra actividade que se considere de interese para o obxecto da Fundación.

Todos estes obxectivos realízanse a través das Áreas de especialización:
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Promoción e Transferencia de Tecnoloxía.

--

Tecnoloxía dos Produtos Pesqueiros.

--

Control e Xestión do Medio Mariño

--

Formación.

--

Socioeconomía da Pesca.

--

Unidade de Tecnoloxía Mariña.
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--

Cooperación Internacional.

Cetmar consolidou o seu carácter internacional desde hai varios anos, sendo o organismo
da Xunta de Galicia en innovación marítima pesqueira con máis proxección internacional en este
ámbito, promovendo cando menos 10 proxectos con financiamento internacional no exercicio
2021.
As licitacións e os proxectos nos que participa e pretende seguir traballando son de diferente ámbito:
--

Por unha banda proxectos de carácter europeo, ámbito no que desenvolve innovación
punteira en colaboración con outros países do arco atlántico así como do norte de
Europa.

--

Neste sentido hai que destacar o esforzo realizado por CETMAR durante todo o exercicio 2021 para a consecución para Galicia dos fondos “ Next Generation”, nos que
CETMAR debe exercer nos próximos anos un papel estratéxico clave na súa xestión e
execución.

--

Por outra banda, desenvolvemento de Proxectos de cooperación con terceiros países,
axudando á implementación de ferramentas básicas de desenvolvemento sustentable e
autosuficiencia.

--

Finalmente, desenvolveranse proxectos de formación e asistencias técnicas a institucións
e empresas, mediante servizos especializados no ámbito mariño e dentro das Áreas
especializadas detalladas anteriormente.

A actuación da Fundación CETMAR para o ano 2022 enmárcase nos grupos 2 e 3 do Plan
2021-2030, implementando medidas para mellorar a competitividade baseadas na investigación e
o desenvolvemento tecnolóxico no sector marítimo pesqueiro, nas seguintes liñas de actuación:
Xestión sustentable do medio e dos recursos mariños; xestión da innovación, divulgación e transferencia de coñecemento no mundo do mar; dinamización e diversificación do tecido social e
produtivo das industrias vinculadas á economía do mar; gobernanza, marco regulatorio e políticas
públicas e o seu impacto ao sector marítimo pesqueiro; seguridade alimentaria dos produtos do
mar; impacto económico do complexo mar-industria; cambio climático en ecosistemas mariños
e litorais; estudos e análises sobre comercialización de produtos pesqueiros.
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III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA
III.1. PROGRAMAS DE GASTO
III.1.1. PROGRAMA 422K - ENSINANZAS PESQUEIRAS
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Con este programa perséguese o obxectivo de garantir o funcionamento básico e a continuidade da oferta pública de calidade das ensinanzas náuticas e marítimo-pesqueiras nas súas
diversas modalidades de formación non regrada marítimo-pesqueira e dos seguintes ciclos regrados de formación profesional específica: ciclo medio en navegación e pesca de litoral, ciclo
superior en transporte marítimo e pesca de altura, ciclo medio en mantemento e control da
maquinaria de buques e embarcacións, ciclo superior en organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións, ciclo medio en cultivos acuícolas, ciclo superior en acuicultura e
ciclo medio en operacións subacuáticas e hiperbáricas.
Por outro lado, o tránsito á vida laboral é un dos aspectos máis relevantes nos novos enfoques da formación profesional. Dentro das iniciativas que se teñen revelado como máis eficaces
para producir con éxito ese tránsito está o modelo de empresa tutelada. Este modelo facilita un
período de práctica laboral nun ámbito de empresa simulada, no cal se reproducen os medios e
procesos de produción e xestión reais, pero en que a titularidade dos medios de produción é da
Administración responsable do proceso de formación. Isto tamén é unha necesidade que atende
este programa mediante a convocatoria de bolsas de formación para os/as titulados/as en ciclos
formativos de acuicultura a realizar no IGAFA.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Este programa ten carácter sectorial. As actuacións van dirixidas as persoas interesadas en
acceder a unha actividade profesional relacionada co actividade económica da pesca, marisqueo
e acuicultura. Tamén se realizan actuacións para a reciclaxe e actualización de profesionais relacionados coa actividade marítimo pesqueira.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
A situación de partida é fomentar e potenciar a formación da poboación mariñeira, e daquelas persoas que queiran acceder ao mundo laboral do mar, tamén o acceso a formación náutico
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e marítimo-pesqueira, con especial incidencia na formación permanente de persoas adultas e dos
ciclos formativos profesionais de grao medio e superior.
Estas accións formativas desenvólvense nos portos e confrarías do litoral galego e nos centros de formación profesional pesqueira e de acuicultura dependentes desta consellería, situados
en Ferrol, Ribeira, Vigo e a Illa de Arousa.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
A realización deste programa encádrase como gasto financiable, que se tramita como unha
actividade cofinanciada, cunha participación dun 75 %, dentro do marco do Programa FEMP
2014-2020, nas aplicacións 15.03.422K.640.1 Formación profesional náutico marítimo-pesqueira
e 15.03.422K.770.0 e 15.03.422K.780.0: Axudas á formación profesional náutico marítimo-pesqueira.
O resto das aplicacións deste programa son actividades e actuacións que se financian con
fondos propios.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
A formación náutica e marítimo-pesqueira, impartida nos portos, confrarías e nos centros de
ensino da Consellería do Mar, ten como finalidade a adecuación das ensinanzas as necesidades
demandadas polo mercado laboral, a obtención dun emprego estable e de calidade e o aumento
das condicións de acceso aos distintos sectores de produción, de extracción e servizos que xera
o mundo da pesca, da acuicultura e do mergullo, alén de apoiar o relevo xeracional no mundo
marítimo-pesqueiro.
A estratexia desenvolvida para acadar a finalidade deste programa baséase nas seguintes
medidas:
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--

Dotación de equipamentos didácticos.

--

Acondicionamento dos centros docentes.

--

Accións de apoio e divulgación das actividades náuticas.

--

Accións de apoio á formación profesional náutico e marítimo-pesqueira.

--

Convocatoria de bolsas de formación para os/as titulados/as en ciclos formativos de
acuicultura para a realización de prácticas tuteladas no IGAFA.
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B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
As mulleres distan de atoparse en situación de igualdade cos homes no ámbito profesional
do sector marítimo-pesqueiro. A poboación traballadora do sector do mar é eminentemente
masculina, polo que a maioría de persoas que acceden á formación regrada e non regrada son
homes. É preciso seguir reforzando esta traxectoria para ampliar as oportunidades de acceso das
mulleres á formación da familia marítimo-pesqueira.
Informar que as mulleres teñen unha bonificación do 25 % nas taxas dos prezos públicos
das residencias dos centros de ensino de Ferrol e Vigo para realizar formación regrada e non
regrada, así como nos da matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento do centro de Ferrol,
co obxecto de fomentar a igualdade de mulleres e homes no ámbito da formación da familia
marítimo-pesqueira.
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IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
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PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
As actividades formativas prográmanse para realizarse en horarios que permitan a conciliación da vida familiar coa formación, fomentando deste xeito a participación dun maior número
de mulleres.
Os horarios programados para a formación específica en marisqueo e cursos relacionados
co tema, sector no que as mulleres son o grupo maioritario, establécense en horario de tarde.
Con esta medida conséguese que poidan exercer a súa actividade profesional e tamén familiar
que é pola mañá, adaptándose a formación as súas necesidades.
Emprego de linguaxe non sexista nos itinerarios formativos regrados e non regrados e desagregación por razóns de xénero dos indicadores de seguimento utilizados.

PREVISIÓN E VALORACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS DO PROGRAMA
SOBRE UN E OUTRO SEXO E SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E HOMES.
A ampliación da oferta formativa da familia marítimo-pesqueira, tanto nos centros de ensino
dependentes desta consellería, como da formación impartida nos portos na que se inclúe tamén
a formación para a obtención de certificados de mariscador/a, percebeiro/a e recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo debe dar continuidade á traxectoria seguida ata hoxe,
ampliando as oportunidades de acceso das mulleres á formación da familia marítimo-pesqueira e
deste xeito reducir a brecha de xénero no emprego.
Nesta mesma liña seguirase actuando, é dicir, maior oferta de cursos, flexibilización de horarios, adaptación as necesidades laborais dos/das participantes.

SINALAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA, DENDE O PUNTO
DE VISTA DO XÉNERO.
No ano 2018 impartiuse formación a 2.378 persoas das que un 35,5 % foron mulleres, observándose un aumento na porcentaxe respecto o ano 2017 que foi dun 23 %.
Indicar que no ano 2019 se formaron unhas 4.290 persoas das que un 25 % foron mulleres,
observándose un descenso no porcentaxe feminino en canto o ano 2018, que puido deberse a
un aumentou no número de persoas que accederon a formación e que foron maioritariamente
homes.
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No ano 2020 impartiuse formación a 2.037 persoas das que un 30,91 % foron mulleres,
observándose un aumento na porcentaxe respecto o ano 2019 que foi dun 25 %.

INDICAR SE SE TEÑEN IMPLANTADO NOVAS ESTRATEXIAS PARA UNHA
MELLOR INCORPORACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA XESTIÓN,
DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS QUE FINANCIA O PROGRAMA DE GASTO. EN CASO AFIRMATIVO, FACER UNHA BREVE DESCRICIÓN.EN CASO NEGATIVO INDICAR AS DIFICULTADES ATOPADAS PARA
LEVALO A CABO.
Non.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

III.1.2. PROGRAMA 513A - CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN
PORTUARIA
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Financiar os investimentos que realiza o ente Portos de Galicia, adscrito á Consellería do
Mar.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Os destinatarios finais dos fondos que financia este programa son os usuarios e usuarias
das instalacións portuarias destinadas ao tráfico comercial e pesqueiro e das instalacións náutico
deportivas, titularidade da comunidade autónoma.
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DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
Accesos a portos en malas condicións, peiraos de dimensións pequenas que hai que ampliar,
avanzar na modernización dos servizos xerais así como na xestión administrativa e, escaseza de
prazas de atraque para embarcacións recreativas, calidade medioambiental mellorable.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
Accesos a portos en malas condicións, peiraos de dimensións pequenas que hai que ampliar,
avanzar na modernización dos servizos xerais así como na xestión administrativa e, escaseza de
prazas de atraque para embarcacións recreativas, calidade medioambiental mellorable.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
Coa financiación que recibe Portos de Galicia prevese conseguir estes obxectivos:
•

Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.
Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do trasporte marítimo de
mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xesto pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e a potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a
explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

•

Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.
Actuacións destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres,
no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca,
manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras.
Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística e distribución, reparación.
Iso redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e máis rendementos levando a un maior desenvolvemento do entorno máis próximo e, en consecuencia, á
xeración de máis emprego.

•

Incremento do atractivo do litoral galego e mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias.
Para poder potenciar o uso das actividades turísticas, de lecer e deporte nas zonas onde se
sitúan os portos e desa maneira desenvolver a industria auxiliar correspondente.
Actuacións para a implantación nos portos das infraestruturas, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medioambiental eficaz, partindo da experiencia realizada no porto da Pobra do Caramiñal onde se implantou o sistema EMAS de xestión medio
ambiental, pioneiro nun porto galego, dentro do programa LIFE.
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•

Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos
xerais dos mesmos.
Deste xeito intentase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das
instalacións portuarias tanto na lámina de auga como nas superficies portuarias.
Ademais para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales
como abastecementos de auga, saneamento, subministro de enerxía eléctrica, combustible,
telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de
explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse desenvolvendo
iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de
servizos.
Xunto a isto, o estudo do clima marítimo, medicións do comportamento do medio mariño
(ondas, correntes,...), a instalación de equipamento do medio mariño complementada co
equipamento tecnolóxico para o coñecemento de factores climáticos, de marea,... e coa implantación de novas tecnoloxías de control de información. Neste aspecto, levaranse a cabo
investimentos para prototipos para o desenvolvemento de enerxías renovables, a mellora
das redes de servizos portuarios e o equipamento tecnolóxico que permita o procesamento
de datos técnicos, climáticos e medio ambientais nos portos, que se complementará coa xa
existente nos de Interese Xeral galegos.

•

Mellora da xestión organizativa do porto e adaptación as novas TIC.
Para poder conseguir o incremento da eficacia e da eficiencia dos portos e do propio sistema
portuario, favorecendo unha relación áxil e cómoda dos clientes e usuarios coa administración portuaria e o uso das novas tecnoloxías da comunicación e información.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

X

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Secretaría Xeral Técnica

III.1.3. PROGRAMA 514A - INFRAESTRUTURAS PESQUEIRAS
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
As necesidades de dotación de equipamentos pesqueiros dos portos coa finalidade de modernizar e desenvolver os portos e fondeadoiros de pesca para mellorar os servizos ofrecidos e
así convertelos nunha vantaxe competitiva.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Ao sector pesqueiro galego, con especial incidencia nos pescadores/as e mariscadores/as.
Tamén atende necesidades doutros colectivos ligados ao sector pesqueiro como redeiras/os.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
O sistema portuario pesqueiro galego presenta na actualidade un aceptable nivel de equipamento e unha ampla dotación que en xeral se atopa en bo estado de funcionamento, contando
a practica totalidade cos servizos básicos e naqueles máis relevantes con servizos máis especializados. Aínda así hai deficiencias das instalacións ben sexa pola súa antigüidade e/ou por presentar
problemas de obsolescencia tecnolóxica que obriga a súa modernización.
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Da revisión das instalacións dos portos aparecen como elementos máis críticos o sistema
informatizado de poxa nun estado de obsolescencia tecnolóxica avanzada e por outro as instalacións frigoríficas e de iluminación que presentan unha alta ineficiencia enerxética.
Existe unha moderada deficiencia de algúns equipamentos en especial nos adaptados a
pequenas lonxas (frío, xeo) así como na dotación de clasificadoras de produto, tanto de bivalvos
como de cefalópodos.
Un problema singular é a deficiencia no ancho de banda para o acceso a internet para a
prestación dos servizos informatizados. Hai moitos portos onde os servizos se prestan a través da
rede móbil cos problemas que isto presenta. Noutros ó acceso é por liña telefónica convencional e noutros aínda con fibra óptica o ancho de banda é reducido. A modernización do sistema
de rastrexabilidade das notas de descarga e da poxa informatizada están condicionadas en gran
medida por esta situación.
Polo indicado faise necesario realizar investimentos novos nas seguintes liñas de actuación:
--

Operatividade portuaria: Comprende aquelas actuacións ou dotacións relacionadas coas
operacións de atraque dos buques, descarga da pesca e ao movemento de cargas dentro do porto tanto sexan produtos pesqueiros como elementos auxiliares da pesca e
outros.

--

Primeira venda: Comprende aquelas actuacións ou dotacións implicadas no proceso de
posta no mercado dos produtos pesqueiros dentro do ámbito portuario.

--

Servizos portuarios: Comprende aquelas actuacións vinculadas á prestación de servizos
ás actividades pesqueiras en calquera das súas fases e necesidades.

--

Rastrexabilidade: Comprende aquelas actuacións implicadas no seguimento e control da
actividade e a prestación de servizos administrativos informatizados.

--

Servizos ás persoas: Agrupa a aquelas instalacións e servizos que melloran a calidade
das condicións de traballo dos colectivos do mar e promoven a igualdade de xénero.

--

Descartes, residuos e refugallos mariños: Comprende as actuacións dirixidas á eliminación de residuos e refugallos da actividade pesqueira e aquelas dirixidas a dar cumprimento ao establecido no artigo 15 do Regulamento (UE) nº 1380/2013 e no artigo 8,
apartado 2, letra b), do Regulamento (UE) nº 1379/2013.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
O programa desenvólvese no marco do Programa de Equipamentos nos portos pesqueiros
de Galicia 2016-2020 cofinanciado co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
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FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
A modernización e adecuación dos portos pesqueiros de Galicia as necesidades que demandan, por un lado, as garantías de calidade organoléptica e sanitaria, a rastrexabilidade do produto,
a adecuación ás novas tecnoloxías e formas de comercialización, a mellora da protección do
medio ambiente e por outro, a mellora das condicións de traballo e de seguridade nos portos.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
O programa financia gastos xerais en bens, servizos, proxectos e infraestruturas accesibles
a toda a poboación.
Ata hai unha década as condicións nas que as mulleres desenvolvían a súa actividade non
eran as máis axeitadas, sendo un obstáculo a superar para favorecer a incorporación ao sector
pesqueiro en igualdade. Na actualidade están censadas moitas mulleres no sector extractivo da
pesca e do marisqueiro; xunto con este colectivo débese ter en conta a aquelas mulleres que se
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dedican á compra de produtos pesqueiros, das que se carece estudos que permitan cifrar a súa
presenza nas lonxas dos portos pesqueiros.
Respecto ás actividades previstas, é difícil determinar con exactitude a situación de partida
no que se refire ás cuestións de xénero sobre o que se desenvolverá este programa; non contando, no momento actual con datos estatísticos relativos á realidade obxecto do programa.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
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Outros (especificar)

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
As actividades previstas comprenden a todos/as os/as usuarios/as do porto pesqueiro onde
se realizan as actuacións. Os proxectos que se financian, non teñen beneficiarios directos afectando indistintamente a mulleres e homes; aínda que o número de mulleres que se poden ver
afectadas por estas actuacións non está claro, a súa posta en marcha pode ter impacto no seu
traballo e na súa xornada laboral.
A mellora das condicións de acceso aos equipamentos portuarios fomenta a participación
das mulleres na actividade da primeira venda, ao mellorar as condicións de traballo e incorporar
servizos que facilitan o desenvolvemento do traballo polas mulleres (vestiarios e servizos, locais
de traballo con mellor acceso, equipos de manipulación de cargas e outros).

PREVISIÓN E VALORACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS DO PROGRAMA
SOBRE UN E OUTRO SEXO E SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E HOMES.
Sendo difícil determinar, o número de mulleres que se poden ver afectadas por estas actuacións non está claro, a súa posta en marcha pode ter impacto no seu traballo e na súa xornada
laboral.
Agárdese que ao contemplar a presenza de mulleres como usuarias no deseño dos equipamentos portuarios e ao incorporar nestes recintos servizo que facilitan o desenvolvemento do
traballo realizado por mulleres, se contribúa á redución da brecha de xénero.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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III.1.4. PROGRAMA 541C - PROTECCIÓN, CONTROL TÉCNICO-SANITARIO
DOS PRODUTOS DO MAR
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Protección e seguridade das persoas e dos recursos do medio natural marítimo como espazo no que se desenvolve a actividade pesqueira, marisqueira e acuícola, de xeito que constitúe
non só o marco xeográfico común a estas actividades senón tamén o seu obxecto principal,
posto que a conservación do medio e a preservación fronte a malas prácticas é o fundamento
para a rendibilidade e a continuidade deste sector estratéxico.
Lograr unha explotación sostible dos recursos de interese pesqueiro, establecendo medidas
de protección específicas e areas delimitadas dos caladoiros tradicionais. Estas áreas en cuxa
selección tense en conta o seu estado de conservación, reúnen determinadas características que
permiten a mellora das condicións de reprodución das especies de interese pesqueiro e a supervivencia das súas formas xuvenís.
O interese, entre outros, é a promoción dun equilibrio sostible entre os recursos e a capacidade de pesca, o fomento da protección e mellora do medio ambiente e dos recursos naturais
e promover o desenvolvemento na mellora da calidade de vida en zonas con actividades no
sector da pesca

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Traballadores/as do sector pesqueiro e marisqueiro, consumidores e en xeral a todo o sector en cuxo ámbito territorial se produzan as condicións nos bancos marisqueiros que permitan
establecer zonas protexidas das reservas mariñas.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
Existencia dun risco permanente para a seguridade das persoas do mar e para a estabilidade
do medio mariño, entre os que cobran especial importancia os accidentes no mar, a contaminación das augas e as malas prácticas e accións ilegais na actividade extractiva.
Na actualidade os espazos delimitados con especial protección estanse consolidando como
zonas de interese pesqueiro ao permitir unha explotación sostida dos recursos mariños.
Por outro lado os espazos delimitados como de protección integral nos que unicamente se
permiten actividades para a toma de mostras de flora e fauna con fins científicos e expresamente
autorizados, están a achegar información valiosa que indican a consolidación.
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Pártese de caladoiros tradicionais e desde o ano 2007 estanse pedindo investimentos que
xeren sensibilización ambiental entre a poboación, o control e vixilancia das zonas protexidas que
faciliten a rexeneración, conservación e protección da flora e da fauna do medio marítimo e da
súa diversidade e a explotación controlada e planificada que permita a sostibilidade económica
da poboación. Así mesmo establécese un protocolo científico que permite ir avanzando na consolidación da zona como de interese pesqueiro.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
--

Plan de continxencias mariñas e loita contra o furtivismo.

--

Programa operativo 2014-2020 do Fondo Europeo da Pesca, a través de medidas do
seu eixo 3.

--

Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

--

Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008 de pesca de Galicia.

--

Decreto 87/2007, do 12 de abril, polo que se crea a reserva mariña de interese pesqueiro "Os Miñarzos".

--

Orde do 27 de novembro de 2007 polo que se regula o uso e xestión da reserva mariña
de interese pesqueiro "Os Miñarzos".

--

Decreto 28/2009, do 29 de xaneiro, polo que se crea a reserva mariña de interese
pesqueiro "Ría de Cedeira".

--

Orde do 26 de febreiro de 2009 pola que se modifica a Orde do 27 de novembro de
2007 polo que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro "Os
Miñarzos".

Requírese a colaboración do Centro de Investigacións Mariñas e do Instituto Galego de
Formación en Acuicultura.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
O litoral de Galicia ten un grande valor estratéxico derivado do feito de albergar espazos de
grande importancia ecolóxica, cultural, social e económica.
A utilización intensiva dos espazos costeiros xera unha serie de desequilibrios ambientais
que inciden directamente sobre os recursos pesqueiros e consecuentemente sobre a actividade
económica e profesional o que depende deles. Isto deriva na necesidade de xestionar de forma
coherente a pesca e demais actividades con incidencia no litoral, e de adoptar medidas específicas de protección das especies e hábitats asociados, en especial o control da actividade e a loita
contra a contaminación.
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Para iso establecemos espazos naturais no medio mariño con distintos niveis de protección
que afectan a bancos mariños naturais e nos que se establecen vedas de reserva que permitan a
recuperación das especies.
Esta estratexia mantida no tempo facilitará a sustentabilidade económica, ata a consolidación
definitiva a partir do cal estas zonas serán xestionadas polo propio colectivo que estea directamente afectado, a sustentabilidade social e ambiental do contorno.
A dita conservación e preservación non pode facerse fronte ao sector, senón ao contrario,
da súa man e coa súa implicación activa. Este convencemento está na base da creación e posta en
marcha de reservas mariñas de interese pesqueiro, co obxectivo de conservar a riqueza natural
das áreas mariñas e dotar ao sector de mecanismos específicos de conservación e de xestión
pesqueira compartida.
Existen factores de risco para a estabilidade do medio mariño, e máis concretamente para
a conservación dos recursos de interese pesqueiro, entre os que cobran especial importancia a
contaminación das augas e as malas prácticas na actividade extractiva. Por iso resulta imprescindible contar cos suficientes mecanismos de control e prevención que garantan a detección e a
reparación de posibles danos.
Así, os principios que inspiran este programa son os seguintes:
--

Evitar os danos producidos por episodios de contaminación.

--

Prevención e control das actividades que poidan afectar negativamente á sustentabilidade dos recursos mariños, especialmente os de interese pesqueiro, así como dos seus
hábitats.

--

Aplicación da normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos
e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. En concreto, o
control das condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplanctónicas, das biotoxinas mariñas, da contaminación química e da contaminación microbiolóxica, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.

--

A investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños
sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.

--

A recompilación de toda clase de información técnica, científica e operacional, elaborando e mantendo bases de datos ao respecto cara a afondar na observación oceanográfica
ao obxecto de proporcionar respostas a situacións de emerxencia no mar (contaminación mariña accidental, seguimento de obxectos á deriva,..).

--

Asesoramento e apoio ao sector para a definición e establecemento de novas figuras
de protección e xestión de áreas mariñas de interese pesqueiro, e a mellora dos seus
mecanismos de xestión.

Actividades:

Memoria II

376

CONSELLERÍA DO MAR

--

Prevención e control da contaminación do medio natural mariño.

--

Dotación de medios á inspección pesqueira e ao salvamento marítimo.

--

Control da actividade pesqueira.

--

Mellora no control das accións ilegais na explotación dos recursos.

--

Contribuír á seguridade da vida humana no mar, participando en tarefas de rescate e
salvamento.

--

Aplicación da normativa sobre a calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos
e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura (Regulamento
UE 2017/625)

--

Seguimento e control das patoloxías dos organismos mariños sometidos a explotación
comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.

--

Decretar a apertura e o peche do exercicio da actividades pesqueira, do marisqueo e
da acuicultura en función do resultado dos controis que se realicen sobre a calidade das
augas e dos produtos.

--

Mantemento das dúas reservas mariñas de interese pesqueiro existente e outras figuras
de preservación dos recursos mariños

--

Transferencias de financiamento da consellería da actividade do Intecmar.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
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Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
Este programa configúrase como un instrumento para fomentar sistemas de xestión e ordenación pesqueira baseados nun modelo de explotación sostible, de xeito que se garanta a
pesca e a preservación dos recursos e dos hábitats, harmonizando os intereses dos/as diversos/
as usuarios/as. Estas figuras de protección e xestión quedan sometidas a un réxime específico de
usos permitidos e condicións de acceso.
Dentro do desenvolvemento deste programa contémplase unha actividade de monitoreo
social, concibido como un método de análise para a identificación e valorización de indicadores
sociais no escenario da Remip (usuarios/as directos/as e poboación local). En todos os indicadores está implantada transversalmente a variable de xénero.
Respecto das actividades previstas, polas súas características e diversidade, máis ben orientadas a actuacións sobre o medio mariño nas reservas mariñas, é difícil determinar con exactitude a
situación de partida no que se refire a cuestións de xénero. Precisamente unha vez realizadas as
avaliacións dos indicadores sociais é probable que se obteñan datos relevantes sobre a igualdade
de oportunidades de mulleres e homes.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
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Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
Fomentar a participación da poboación afectada polas zonas de reserva mariña (usuarios/as
directos/as e poboación local) no respecto e na conservación do ecosistema mariño; respectando o principio de igualdade na formulación de propostas sobre a xestión destes espazos.
Contemplar a paridade de xénero na composición do órgano de xestión, seguimento e
control (OXESCO), tanto nos/as representantes das consellerías, como nos/as representantes
do sector pesqueiro.
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PREVISIÓN E VALORACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS DO PROGRAMA
SOBRE UN E OUTRO SEXO E SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E HOMES.
Fomentar a participación da poboación afectada polas zonas de reserva mariña (usuarios/as
directos/as e poboación local) no respecto e na conservación do ecosistema mariño; respectando o principio de igualdade na formulación de propostas sobre a xestión destes espazos.
Contemplar a paridade de xénero na composición do órgano de xestión, seguimento e
control (OXESCO), tanto nos/as representantes das consellerías, como nos/as representantes
do sector pesqueiro.

SINALAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA, DENDE O PUNTO
DE VISTA DO XÉNERO.
O desenvolvemento das accións incluídas neste programa que corresponden ao Intecmar,
non teñen impacto dende o punto de vista do xénero, porque son accións dirixidas sobre o
medio mariño.

INDICAR SE SE TEÑEN IMPLANTADO NOVAS ESTRATEXIAS PARA UNHA
MELLOR INCORPORACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA XESTIÓN,
DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS QUE FINANCIA O PROGRAMA DE GASTO. EN CASO AFIRMATIVO, FACER UNHA BREVE DESCRICIÓN.EN CASO NEGATIVO INDICAR AS DIFICULTADES ATOPADAS PARA
LEVALO A CABO.
As accións levadas a cabo polo Intecmar, por mor das funcións que este organismo ten
encomendadas, de control da calidade do medio mariño, non permiten desenvolver estratexias
para a incorporación da perspectiva de xénero na xestión.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Secretaría Xeral Técnica
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia
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III.1.5. PROGRAMA 561A - PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Este programa ten como finalidade desenvolver as actividades de I+ D+I no sector pesqueiro, dentro das competencias atribuídas á Consellería do Mar. O sector produtivo pesqueiro ten
que reforzar a introdución de novas ideas, adaptación ás demandas e innovacións, polo que o
incremento de I+D+I é unha das principais necesidades do sector. Por iso, no 2022 incrementaranse as actuacións de desenvolvemento de actividades innovadoras coa participación en novos
proxectos, o incremento das actuacións de desenvolvemento tecnolóxico de colaboración empresarial con centros tecnolóxicos e de investigación e o impulso da transferencia tecnolóxica.
A labor de investigación busca solucionar os problemas concretos que presenta o sector
relativos aos aspectos biolóxicos que mediatizan o seu desenvolvemento (taxas de mortalidade,
plans de cultivo, explotación de novas especies).
Así mesmo, búscase transferir ao sector produtivo a tecnoloxía acadada (produción de semente, cultivo en minicriadoiros, protocolos de actuación, etc.).
Doutra banda, o programa contribúe á formación de persoal investigador, tanto técnico
como titulados e tituladas superiores, para acadar unha masa crítica que garante unha maior
optimización e utilización dos recursos mariños.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
As actuacións van dirixidas ás empresas do sector pesqueiro e aos centros tecnolóxicos e
de investigación.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
Cómpre consolidar os centros tecnolóxicos e de investigación dependentes da Consellería
do Mar para que conten cos medios e co persoal cualificado para desenvolver este tipo de actividades, e de incentivar o aumento da competitividade empresarial coa mellora tecnolóxica, a
formación e a innovación que son prioridades sinaladas polo Plan Estratéxico de Galicia.
A estrutura produtiva actual de Galicia caracterízase polo reducido tamaño das empresas
e unha especialización sectorial na que non destacan as actividades de alta tecnoloxía. O sector
pesqueiro non escapa a esta caracterización e faise necesario un cambio de cultura empresarial,
para que se pase a considerar I+D+i como un factor estratéxico para o futuro. Co fin de non
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hipotecar a independencia científica e tecnolóxica, e competir no desenvolvemento do noso tecido económico, é moi importante apostar por unha investigación básica suficiente e de calidade.
Na execución deste plan xogará un papel moi importante toda a comunidade científica
galega, sen exclusión de ninguén, coa necesaria coordinación por parte deste departamento, na
procura de optimizar o capital humano co que conta Galicia, implicándoos no desenvolvemento
das distintas accións programadas, evitando que os técnicos traballen sen coordinación e sen
coñecemento das distintas iniciativas que se pretenden desenvolver. No desenvolvemento deste
plan xogará un papel moi importante o Centro de Investigacións Mariñas da Consellería do Mar,
nas súas sedes de Ribadeo e Vilanova de Arousa, así como o Cetmar.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
O programa participa nas convocatorias de plans nacionais de cultivos mariños así como
en convocatorias tanto nacionais e europeas de I+D: plan nacional de I+D, planes nacionais de
acuicultura, INTERREG Europe, Horizon 2020 programme.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
A labor de investigación busca solucionar os problemas concretos que presenta o sector
relativos aos aspectos biolóxicos que mediatizan o seu desenvolvemento (taxas de mortalidade,
plans de cultivo, explotación de novas especies).
Así mesmo, búscase transferir ao sector produtivo a tecnoloxía acadada (produción de semente, cultivo en minicriadoiros, protocolos de actuación, etc.).
Doutra banda, o programa contribúe á formación de persoal investigador, tanto técnico
como titulados e tituladas superiores, para acadar unha masa crítica que garante unha maior
optimización e utilización dos recursos mariños.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Memoria II

382

CONSELLERÍA DO MAR

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
Este programa leva a cabo accións de investigación, desenvolvemento e innovación no sector pesqueiro. Os beneficiarios son a sociedade galega en xeral, no caso de demanda pública de
investigación, ou empresas que demandan colaboracións ou servizos en proxectos de I+D+i.
Non é doado afrontar estas tarefas dende unha perspectiva de xénero cos beneficiarios potenciais, pero si ter en conta esta dende o punto de vista dos actores do programa.
Dende unha perspectiva de xénero, os actores executores destas accións son investigadores, tecnólogos e persoal de apoio á I+D+i, que ou ben forman parte dos cadros de persoal dos
centros de investigación ou ben son contratados ex profeso para realizar ou colaborar nestes
proxectos.
Neste último caso, os procesos selectivos de persoal laboral temporal incorporan nas súas
bases previsións legais que garanten unha perspectiva de xénero. Tal é o caso das Comisións de
selección dos candidatos que son constituídas seguindo o principio de paridade entre homes e
mulleres, nos termos establecidos no artigo 48 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro,
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de igualdade.
E tamén que en caso de empate, este resolverase a favor da muller no suposto de infra-representación do sexo feminino (entendendo por tal, cando exista unha diferenza porcentual de,
polo menos vinte puntos entre o número de mulleres e o número de homes), de conformidade
co disposto no artigo 49 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
igualdade.
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Como obxectivo en materia de igualdade que pode ser de aplicación no desenvolvemento
das accións deste programa pode ser acadar, de ser o caso, unha representación equilibrada de
homes e mulleres en todas as categorías profesionais do persoal que leva a cabo o programa.
Este obxectivo xa é cumprido en moitas categorías profesionais onde tradicionalmente as
mulleres teñen demostrado unha cualificación media superior, como é o persoal de laboratorio
(analistas e auxiliares de laboratorio) e recentemente no persoal investigador, pola mellor competencia no proceso formativo académico respecto aos varóns.
Aínda que as series publicadas polo INE mostran unha lenta pero constante mellora das
condicións cara a igualdade, é necesario reforzar esta traxectoria para ampliar as oportunidades
das mulleres na sociedade do coñecemento.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
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Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
As actividades previstas comprenden inicialmente a todo o sector pesqueiro e acuicultor e
por extensión pódese considerar que poden afectar a toda a sociedade.
Convocatoria de acceso a financiamento de proxectos de investigación nos que se contemple a igualdade de oportunidades para ámbolos dous xéneros; eliminado aqueles requirimentos
que poidan establecer situacións discriminatorias por este criterio.
Uso de linguaxe non sexista nas convocatorias e desagregación dos indicadores de seguimento empregados.
Nas convocatorias de bolsas para a incorporación de persoal nos distintos equipos investigadores, procurarase introducir, sempre que legal e temporalmente sexa posible, requisitos e
cláusulas dirixidas a fomentar a igualdade de oportunidades entre ámbolos dous xéneros.

PREVISIÓN E VALORACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS DO PROGRAMA
SOBRE UN E OUTRO SEXO E SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E HOMES.
Respecto dos programas de investigación financiados co programa 561A é difícil determinar
con exactitude a situación de partida desde a perspectiva de xénero.
En calquera caso, o I+D+i constitúe un factor estratéxico para coñecer o impacto da investigación no desenvolvemento do noso tecido económico, apostando por unha participación paritaria de mulleres e homes cara a alcanzar un sociedade do coñecemento saudable e igualitaria.
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SINALAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA, DENDE O PUNTO
DE VISTA DO XÉNERO.
Este programa non tivo efectos salientables dende o punto de vista do xénero.

INDICAR SE SE TEÑEN IMPLANTADO NOVAS ESTRATEXIAS PARA UNHA
MELLOR INCORPORACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA XESTIÓN,
DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS QUE FINANCIA O PROGRAMA DE GASTO. EN CASO AFIRMATIVO, FACER UNHA BREVE DESCRICIÓN.EN CASO NEGATIVO INDICAR AS DIFICULTADES ATOPADAS PARA
LEVALO A CABO.
Neste centro directivo, non.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

III.1.6. PROGRAMA 721A - DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE POLÍTICAS
PESQUEIRAS
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Este é o programa de soporte do funcionamento dos servizos administrativos da consellería, distribuídos nos seus diferentes centros xestores: servizos centrais, servizos territoriais en
Celeiro, Vigo e A Coruña, e as delegacións comarcais localizadas en Ferrol, Ribeira, Pontevedra
e Carril, así como á mellora de infraestruturas nos citados centros administrativos co fin de conseguir unhas mellores condicións de traballo para o persoal ao servizo da consellería e en xeral
os investimentos asociados ao funcionamento dos servizos administrativos.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Persoal da Consellería do Mar así como as persoas usuarias dos seus servizos.
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DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
A consellería, nos seus servizos centrais, ten centros xestores situados en diferentes edificios
e lugares da cidade. Na necesaria coordinación, esta dispersión provoca un incremento de gastos,
tanto correntes, como de investimento asociado ao funcionamento operativo dos servizos. Dispón, así mesmo, dunha importante flota de vehículos asociados ás súas funcións básicas.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
Disposicións legais: Na execución deste programa veranse afectadas as principais leis de
dereito administrativo (procedemento, persoal, xestión orzamentaria, contratación...).

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
As actividades nas que se concreta a estratexia deste programa son as seguintes:
--

Xestión do persoal da Consellería do Mar.

--

Tramitación do gasto corrente e investimentos asociados ao funcionamento dos servizos administrativos, tanto centrais como periféricos, así como a realización de tarefas de
xestión económico-administrativa.

--

Implantación da tramitación electrónica nos procedementos de axudas e autorizacións
da Consellería do Mar

--

Realización de estudos e traballos técnicos en temas xerais da consellería e demais actividades de apoio que lle sexan encomendadas.

--

Coordinación dos servizos e centros administrativos dependentes da consellería.

--

Tramitación de toda a produción normativa no eido do mar da Xunta de Galicia.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Memoria II

387

CONSELLERÍA DO MAR

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

X

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Secretaría Xeral Técnica

III.1.7. PROGRAMA 722A - PROMOCIÓN SOCIAL E DIVULGACIÓN DA
TECNOLOXÍA PESQUEIRA
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
A extrema dependencia dalgunhas áreas da costa da actividade pesqueira e a crecente
limitación nas capturas fai necesario crear as condicións para diversificar as actividades do sector
pesqueiro e das comunidades litorais. Isto fai necesario o contar con programas que favorezan
esta diversificación tanto a través da formación como do fomento de actividades alternativas.
Por outra banda, a contorna na que se desenvolve o traballo da pesca presentan esta actividade como unha profesión coas condicións de traballo máis difíciles, o que contribúe á falta
de atractivo entre a xente nova, dificultando o relevo xeracional e a modernización do sector.
Tamén resulta moi importante implementar medidas para fomentar o acceso da muller o
sector pesqueiro marisqueiro e da acuicultura , fomentar o asociacionismo entre ese colectivo e
o acceso os cargos directivos dos órganos reitores das Confrarías de pescadores.
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Este programa recolle actuacións dirixidas á formación do colectivo que lles permita acceder e explotar axeitadamente as tecnoloxías precisas para unha mellor explotación, xestión e
comercialización dos recursos mariños , a emprender novas actividades que complementen os
seus ingresos e fomentar a participación das mulleres nestas actividades.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Este programa ten un carácter sectorial e vai dirixido aos traballadores e traballadoras do
sector pesqueiro e marisqueiro.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
Aínda existindo amplas actuacións dirixidas a formación formal, non se atopan cubertas por
estas todas as necesidades de formación e información dos activos do sector pesqueiro cando se
trata de poñer en marcha actividades de diversificación na pesca e nas comunidades pesqueiras.
Para que isto non supoña un lastre ao seu desenvolvemento e de cara a afianzar todas as accións de diversificación e ampliación da base económica costeira, hai que manter e fomentar as
actividades mediante actuacións de fomento e divulgación das novas tecnoloxías e de reciclaxe e
posta o día dos coñecementos e no apoio a colectivos sociais que actúan na defensa da cultura
e o saber facer da pesca de Galicia. Resulta igualmente necesario o través de xornadas divulgativas fomenta-la participación da muller nas actividades extractivas e a participación nos órganos
directivos das entidades asociativas do sector en especial no seo das confrarías de pescadores.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
--

Lei 9/1993, do 8 de xullo de Confrarías de pescadores de Galicia

--

Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

--

Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008 de pesca de Galicia.

--

Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de
Galicia e das súas federacións, modificado polo Decreto 64/2018, do 7 de xuño.

--

Programa Operativo plurianual de Galicia do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
O obxectivo marcado e fomentar a diversificación de actividades do sector pesqueiro mediante a posta en marcha de programas de formación, de actuacións de demostración e de apoio
ás iniciativas de novas actuacións. Apoio aos colectivos que promoven a defensa do saber facer
da pesca de Galicia .Outra liña de actuación é o prestar asesoramento e asistencia técnica ás con-
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frarías de pescadores en colaboración coas súas Federacións, e a outras organizacións sectoriais. E
outra e o asesoramento as mulleres para fomentar a súa participación nas actividades extractivas
e no goberno das entidades representativas do sector en colaboración coas súas asociacións
representativas ou ben directamente a través de xornadas informativas realizadas pola propia
Dirección Xeral.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
Non se coñece, nas actuacións realizadas en anos anteriores, ningunha situación de partida
que poida considerarse discriminatoria no que se refire á igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes.
Respecto das actividades previstas, polas súas características e diversidade, non é posible
determinar a situación en canto a cuestións de xénero.
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Procurarase introducir sempre que legal e temporalmente sexa posible, nos contratos, convenios e demais figuras contractuais utilizadas para o desenvolvemento das actividades, cláusulas dirixidas a fomentar a igualdade. Tamén procurarase a realización de actividades dirixidas
o fomento dunha participación moito mais activa e relevante da muller no sector extractivo e
fomentar a súa participación nos procesos electorais para a elección dos órganos de goberno
das entidades representativas dos intereses do sector mediante a constitución de candidaturas
formadas exclusivamente por mulleres ou ben mixtas pero cunha preponderancia nas candidaturas das mesmas.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

X
X

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social

Memoria II

391

CONSELLERÍA DO MAR

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
As actividades previstas comprenden inicialmente a todo o sector pesqueiro e pódese considerar que son para toda a sociedade.
Desagregación por sexo dos indicadores en todas as actuacións.
Realización de actuacións para mulleres nos plans e prioridades do programa.
Fomentar a creación de empresas relacionadas co sector pesqueiro e as actividades relacionadas directamente coa pesca nas que se valore favorablemente a presenza de mulleres ou que
sexan creadas a iniciativa de mulleres.
Impulsar a participación das mulleres no funcionamento das confrarías de pescadores, adaptando a normativa reguladora das mesmas; así como promover a paridade de xéneros na composición dos órganos reitores das ditas entidades.

PREVISIÓN E VALORACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS DO PROGRAMA
SOBRE UN E OUTRO SEXO E SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E HOMES.
As intervencións a través da diversificación de actividades do sector pesqueiro e o apoio ás
iniciativas de novas actuacións pode proporcionar datos relevantes sobre a presenza da muller
no entorno pesqueiro; a avaliación dos indicadores será básica e necesaria para contar con datos
relativos á realidade das intervencións acometidas.
A posta en funcionamento de iniciativas públicas que promovan o emprendemento por
parte do conxunto de persoas que viven da actividade pesqueira, que axuden a completar os
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seus ingresos e que fomenten una participación mais activa e comprometida das mulleres, redundará nunha mellor calidade de vida e na construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

III.1.8. PROGRAMA 723A - COMPETITIVIDADE E MELLORA DA CALIDADE DA
PRODUCIÓN PESQUEIRA E DA ACUICULTURA
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Neste programa encádranse actuacións destinadas á adaptación da flota galega á dispoñibilidade dos recursos coa finalidade de evitar a sobreexplotación e acadar un desenvolvemento
sostible do sector, fomentando unha pesca sostible, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento coa finalidade de manter ou restablecer os niveis de capturas que produzan o rendemento máximo sostible, axustando as posibilidades de pesca á capacidade pesqueira.
No programa inclúense as medidas para fomentar unha acuicultura sostible, eficiente no uso
de recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento coa finalidade de atender a
necesidade de mellora da competitividade deste sector e a da súa expansión.
Este programa acolle tamén o apoio ás actuacións dirixidas a realizar un maior control do
esforzo pesqueiro de acordo á normativa e ás directrices comunitarias. Para iso, é necesario
apoiar a renovación e mantemento dos recursos empregados neste ámbito de control.
Outra necesidade é a de potenciar o establecemento das empresas de transformación dos
produtos da pesca e da acuicultura, favorecer a súa reestruturación e potenciar o establecemento destas empresas, que se financiará a través deste programa de gasto. Ademais, para este ano
2022, hai dúas partidas orzamentarias para actuacións no ámbito da acuicultura relacionadas con
Plan de recuperación, Transformación e Resiliencia.
Apoiaranse medidas que favorezan a recompilación de datos e a mellora da xestión responsable e sostible das zonas de produción que garantan a viabilidade económica do sector sen
prexudicar ao medio mariño; así como medidas que favorezan a protección, conservación e
sostenibilidade dos recursos mariños.
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Neste marco cobran especial importancia as actividades realizadas en colaboración cos profesionais dirixidas á mellora da calidade dos recursos marisqueiros por mor do status sanitario das
augas de produción, que non son aptos para unha explotación comercial rendible.
As tendencias de desenvolvemento deste sector veñen marcadas polo fomento de medidas
de creación de grupos locais que dinamicen económica e socialmente as poboacións dependentes da pesca que humanicen e confiran atractivo á actividade, así como pola necesidade de
impulsar métodos respectuosos co medio e medidas que incrementen o valor de mercado das
especies capturadas.
No FEMP 2014-2020 tamén se dará cabida á iniciativa do sector pesqueiro no establecemento de novos mecanismos de xestión dos recursos, promovendo plans e proxectos de
xestión, impulsando o coñecemento científico do medio, facilitando o asesoramento técnico na
explotación ou participando no control responsable, por citar exemplos de actuacións tendentes
ao obxectivo último de acadar o desexable equilibrio entre explotación e conservación, é dicir,
a explotación sustentable.
Por outra parte o establecemento de medidas de seguimento científico e de control de acceso as zonas e recursos pesqueiros e marisqueiros contribúen a obter uns produtos de calidade.
Aquí inclúense tamén as accións de preparación, xestión, seguimento, avaliación, control e
auditoría do FEMP 2014-2020. Estas actuacións constitúen o apoio técnico aos organismos intermedios da autoridade do FEMP para poñer en marcha e xestionar as operacións subvencionables
con cargo a este novo fondo comunitario.
A través do programa xestionaranse os seguintes obxectivos do Programa Operativo do
FEMP 2014-2020 (convén lembrar que este fondo permite a súa execución ata o 2023):
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--

Redución do impacto na pesca no medio mariño.

--

Equilibrio entre a capacidade pesqueira e as posibilidades de pesca dispoñibles.

--

Fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca.

--

Apoio á consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación incluído o aumento da eficiencia enerxética e a transferencia de coñecemento.

--

Desenvolvemento da formación profesional, de novas competencias profesionais e da
formación permanente.

--

Fomento da competitividade e viabilidade das empresas acuícolas.

--

Protección e restauración da biodiversidade acuática e a potenciación dos ecosistemas,
e fomento dunha acuicultura eficiente.

--

Fomento dunha acuicultura con elevado nivel de protección do medio ambiente, promoción da saúde e benestar animais, e da saúde e protección públicas.

--

Apoio á supervisión, control e observancia, potenciación da capacidade institucional e
unha administración pública eficiente.
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--

Incentivación aos investimentos no sector da transformación e comercialización.

--

Proxectos de xestión e conservación dos recursos mariños e da biodiversidade.

--

Recuperación de zonas para o mantemento da biodiversidade e de baixa produción
marisqueira.

--

Mellora da xestión de bancos marisqueiros mediante a reinstalación de moluscos procedentes de zonas afectadas por contaminación microbiolóxica.

--

Asistencia técnica.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Carácter sectorial: poboación do sector pesqueiro e marisqueiro e da acuicultura.
Por sector pesqueiro debe entenderse que están incluídas a pesca extractiva, a acuicultura,
o marisqueo, a transformación dos produtos da pesca e da acuicultura, a súa comercialización e
as actividades conexas.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
A flota pesqueira con porto base en Galicia supón, aproximadamente, un 48,75 % da flota
nacional e o 5,73 % da flota europea. A maioría destes barcos son de pequeno tamaño, o que
implica unha grande presión sobre os recursos que viven nas augas interiores. Hai unha grande
variedade de especies capturadas moitas delas cun valor económico alto, non só nas capturas
realizadas en augas de competencia autonómica senón tamén nas capturadas noutras augas.
A costa galega é un lugar idóneo para a acuicultura, tanto para a produción de moluscos
como para a de peixes, para o que se require a utilización de diferentes métodos de produción
segundo o tipo de cultivo de que se trate e a zona onde se localice. A acuicultura mariña representa, aproximadamente, o 80,75 % da produción total española e, aproximadamente, o 20 %
da europea. As forzas que impulsan a sostibilidade da acuicultura galega son a alta calidade dos
seus produtos, as condicións oceanográficas, alén de ser unha alternativa á limitada capacidade
da produción da pesca extractiva.
A industria de transformación e comercialización dos produtos procedentes da pesca en
Galicia ten un peso específico importante, pois constitúe un dos seus sectores estratéxicos. Estas industrias, que tradicionalmente forman parte do tecido socioeconómico galego, teñen que
afrontar grandes retos debido ás condicións de competitividade dentro do mercado internacional.
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DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro
de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen
disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social
Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), e se derroga
o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello (DOUE do 20 de decembro) e modificacións.
Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de maio de
2014 relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se derrogan os Regulamentos
(CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 e (CE) nº 791/2007 do Consello, e
o Regulamento (UE) nº 1255/2011 do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE do 20 de
maio), e modificacións.
Regulamento (UE) nº 1380/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 sobre a Política Pesqueira Común, polo que se modifican os Regulamentos
(UE) nº 1954/2003 e (CE) nº 1224/2009 do Consello, e se derrogan os Regulamentos (CE) nº
2371/2002 e (CE) nº 639/2004 do Consello e a Decisión 2007/585/CE do Consello.
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de
decembro (DOG do 15 de decembro).
Cadro financeiro para Galicia do Programa Operativo do FEMP 2014-2020.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
En xeral, a través deste programa tratarase de conseguir as grandes liñas de prioridade de
actuación indicadas no Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2015-2020. Estas son:
--

Fomentar una pesca sostible.

--

Fomentar unha acuicultura sostible.

--

Incentivar os investimentos nos sectores da transformación e comercialización.

Para lograr estas finalidades, preténdense poñer a disposición do sector pesqueiro as medidas que o novo marco comunitario do FEMP 2014-2020 habilita para este sector dentro da
estratexia Europa 2014-2020.
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Ademais a través deste programa trátase de proporcionar ao sector pesqueiro mecanismos
que melloren a súa competitividade, mellorando o coñecemento sobre as artes de pesca para
optimizar a súa efectividade e asesorándoo na adopción de medidas de xestión axeitadas.
Entre estes obxectivos atópanse o de por a disposición do sector ferramentas telemáticas
que permitan axilizar e facilitar tanto o proceso de presentación de plans de xestión dos recursos
mariños como o de aprobación pola Consellería do Mar así como o seguimento e avaliación
científica dos recursos pesqueiros.
Inclúe tamén medidas para a recuperación da comercialización dos recursos procedentes
de zonas con potencialidade marisqueira que por diversos motivos ven minorada a súa produción. Neste marco destácase a realización de medidas en colaboración cos profesionais, dirixidas
á mellora da calidade dos recursos marisqueiros que, por mor do status sanitario das augas de
produción, non son aptos para unha explotación comercial rendible. Inclúese, dentro destas
medidas, o fomento de reinstalación dos moluscos bivalvos procedentes de zonas de produción
declaradas como clase C no litoral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Ao abeiro do FEMP tamén se dará cabida ás iniciativas no establecemento de novos mecanismos de xestión dos recursos, promovendo plans para rexenerar zonas improdutivas, proxectos de xestión, impulsando o coñecemento científico do medio, facilitando o asesoramento
técnico na explotación ou participando no control responsable, actuacións todas elas tendentes
ao obxectivo último de acadar o desexable equilibrio entre explotación e conservación, é dicir,
a explotación sustentable.
Os obxectivos deste programa preténdense lograr a través da realización das seguintes
actividades:
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--

Mellora da xestión e conservación das zonas produtivas, especialmente para mellorar as
condicións sanitarias das zonas de produción marisqueira.

--

Adecuación e mellora da comercialización dos recursos procedentes de zonas clasificadas como C, que mediante un proxecto de reinstalación permita colocar o produto
extraído no mercado.

--

Avaliación científica dos recursos e das pesqueiras.

--

Axudas a entidades de interese colectivo, asociativas dos profesionais do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, co obxecto de desenvolver proxectos que melloren a
xestión dos recursos pesqueiros.

--

Colaboración co sector no desenvolvemento de medidas de asistencia técnica para a
mellora na xestión dos recursos.

--

Colaboración co sector na realización das actividades de conservación, protección e
sustentabilidade da explotación dos recursos mariños mediante operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies, establecendo as condicións de acceso ás
zonas de pesca.
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--

Desenvolvemento de aplicacións informáticas para a presentación e aprobación dos
plans de explotación así como o seguimento científico dos recursos mariños.

--

Medidas encamiñadas á limitación do impacto da pesca no medio mariño e adaptación
da pesca á protección de especies.

--

Axudas destinadas á innovación relacionada coa conservación dos recursos biolóxicos
mariños.

--

Axudas destinadas á paralización definitiva de actividades pesqueiras.

--

Servizos de asesoramento.

--

Axudas para mellora o valor engadido, calidade dos produtos e utilización das capturas
non desexadas.

--

Axudas á innovación.

--

Axuda á eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático.

--

Axuda á substitución ou modernización de motores.

--

Formación a bordo en buques de pesca artesanal a menores de 30 anos desempregados.

--

Axuda aos servizos de xestión, substitución e asesoramento para as explotacións acuícolas.

--

Axudas ao investimentos produtivos na acuicultura.

--

Fomento de novas empresas acuícolas que practiquen a acuicultura sostible.

--

Axudas ao aumento do potencial das zonas de produción acuícola.

--

Reconversión aos sistemas de xestión e auditoría medioambientais e a acuicultura ecolóxica.

--

Axudas para a prestación de servizos medioambientais polo sector da acuicultura.

--

Medidas de saúde pública.

--

Medidas de saúde e benestar dos animais.

--

Seguro para as poboacións acuícolas.

--

Actuacións en control e execución.

--

Modernización de embarcacións, aeronaves e helicópteros de patrulla.

--

Transformación dos produtos da pesca e a acuicultura.

--

Operacións de apoio técnico para operacións subvencionables polo FEMP.

--

Desenvolvemento e posta en marcha dun sistema de apoio na tramitación da xestión
dos procedementos relacionados cos establecementos de acuicultura: concesións, autorizacións, outorgamentos, prórrogas, traslados e habilitacións (Rexistro Integral de
Acuicultura e Sistema de Xestión de Acuicultura).

--

Desenvolvemento do Sistema de Licenzas de Pesca Deportiva (LPD), que permita medir o impacto que esta actividade representa nas pesquerías.
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--

Desenvolvemento evolutivo do proxecto de modernización tecnolóxica das lonxas
(Lonxas Galegas 4.0) que permitirá a mellora da calidade da información de trazabilidade na descarga e primeira venda dos produtos pesqueiros e que repercutirá na mellora
da competitividade destes.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
As mulleres desempeñan un importante papel no sector pesqueiro. Os seus oficios inclúen
a pesca extractiva, o marisqueo, a acuicultura, o procesamento e a comercialización de peixe, a
reparación e creación de redes, así como a administración e a xestión das empresas pesqueiras.
A súa presenza nas diferentes actividades do sector pesqueiro é moi heteroxéneo.
A través do programa 723A procurarase promover a igualdade no acceso ao emprego, nas
condicións de traballo e a incorporación de mulleres ás actividades de conservación, protección
e sustentabilidade da explotación dos recursos mariños.
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Tamén se deseñarán e construirán ferramentas informáticas para facilitar a xestión dos plans
de xestión, nas que se terá en conta adaptación das mesmas ao xénero feminino; ademais procurarase que se empregue linguaxe non sexista.
Tal e como establece o Regulamento (UE) 508/2014 de FEMP, promoverase a igualdade
entre homes e mulleres e a integración das cuestións de xénero nas diferentes etapas da execución do FEMP ; así mesmo deberanse promover as operacións destinadas a incrementar o papel
das mulleres no sector da pesca. Para isto téñense en conta nas convocatorias a priorización de
proxectos que conteñen un plan de actuación para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

X

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
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Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
O marco do FEMP e o seu Programa Operativo contempla facer unha valoración e partida
da visibilidade das mulleres nas estatísticas do sector, debido a insuficiencia de datos desagregados por sexo e a ausencia de indicadores en materia de igualdade.
Durante o período de programación do FEMP, continuarase adoptando medidas que permitan reforzar a toma de conciencia e incremento do interese das mulleres por asociarse, a nivel
autonómico. Fomentarase a súa participación nas organizacións profesionais.
Unha das medidas fundamentais coas que se conta é a diversificación, que favorecerá a
adopción daquelas actuacións que contribúan a reforzar o papel da muller.
Tamén é unha liña estratéxica incluír ás mulleres no fomento do emprendemento, así como,
establecer un marco de formación axeitado, para que sexan impulsoras da cohesión territorial
en zonas altamente dependentes da pesca. Fomentarase especialmente a formación das mulleres
en novas tecnoloxías I+D+i.
Concederanse xudas a entidades de interese colectivo, asociativas de profesionais do sector
pesqueiro, marisqueiro e acuícola, co obxecto de desenvolver proxectos que melloren a capacidade produtiva das zonas improdutivas, que no caso dos bancos marisqueiros situados na zona
intermareal inciden nas mariscadoras.
Continuarase coa colaboración na protección dos recursos mariños mediante operacións
de salvagarda e control de acceso ás zonas de marisqueo.
Tamén se deseñarán e se construirán ferramentas informáticas para facilitar a xestión dos
plans de xestión, nas que se terá en conta a adaptación das mesmas ao xénero feminino; ademais
procurarase que se empregue unha linguaxe non sexista.
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Unha das ferramentas fundamentais nesta materia son os plans de igualdade.
A través da Secretaría Xeral de Pesca, do entón Ministerio de Agricultura, Alimentación, e
Medio Ambiente elaborouse o Plan para a Igualdade de Xénero no Sector Pesqueiro e Acuícola
(2015-2020). O obxectivo deste Plan é servir de ferramenta para combater as situacións de discriminación que se producen neste sector, definindo os seguintes eixes, obxectivos e actuacións
necesarios para desenvolver unha igualdade efectiva e real, non só teórica:
--

Eixe prioritario 1: Fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no
acceso ao mercado laboral no sector pesqueiro e acuícola e impulsar o emprendemento feminino.

--

Eixe prioritario 2: Mellorar as condicións de traballo, así como a calidade de vida das
mulleres do sector pesqueiro e acuícola.

--

Eixe prioritario 3: Impulsar o recoñecemento e a igualdade de trato e non discriminación
ás mulleres no sector pesqueiro e acuícola.

--

Eixe prioritario 4: Impulsar o liderado e empoderamento das mulleres do sector pesqueiro e acuícola.

PREVISIÓN E VALORACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS DO PROGRAMA
SOBRE UN E OUTRO SEXO E SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E HOMES.
En consonancia co artigo 7 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, os criterios de selección
do FEMP integran o principio de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Nesta liña,
deberá priorizarse na selección dos proxectos, entre outras actuacións, a existencia dun plan de
actuación para a igualdade efectiva de mulleres e homes na empresa solicitante. De feito existe
un grupo de traballo de igualdade de xénero nos fondos 2014-2020.
Por outro lado, os órganos xestores deste programa xa utilizaron o período anterior para
promover a igualdade de xénero no sector. Con esta conxuntura e desde esta perspectiva,
preténdese que este programa siga diminuíndo a brecha de xénero entre homes e mulleres de
xeito que no sector da pesca a muller teña un papel que estea en consonancia co que desenvolve actualmente na sociedade. O programa inclúe accións que poden dirixirse para promover a
presenza da muller no tecido empresarial pesqueiro mediante a mellora da súa formación desde
unha perspectiva empresarial ou o seu acceso á creación de empresas.
Por outra parte a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro prevé que coa mellora
da conservación e xestión das zonas marisqueiras se producirá un incremento nas rendas das
mulleres. Esta rendas estaban en alza ata o ano 2009, como consecuencia da crise económica
estas rendas diminuíron, e a través destas actuación débense de recuperar.
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Así mesmo a creación de máis zonas produtivas redundará nunha maior oferta de prazas e
polo tanto no incremento de empregos.

SINALAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA, DENDE O PUNTO
DE VISTA DO XÉNERO.
As diversas actuacións que se establezan co fin de executar o orzamento de 2022 terán en
conta criterios que promovan a igualdade de xénero, por exemplo e como xa aconteceu en anos
anteriores, as axudas para a transformación de produtos da pesca o marisqueo e a acuicultura
valorará positivamente que as empresas teñan un plan de igualdade ou a Certificación Galega de
Excelencia en igualdade, de acordo co Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que
se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de igualdade. Noutros casos, valórase a presenza de mulleres enroladas a bordo, dirixido
a fomentar a presenza feminina no mundo do mar, entre outras.

INDICAR SE SE TEÑEN IMPLANTADO NOVAS ESTRATEXIAS PARA UNHA
MELLOR INCORPORACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA XESTIÓN,
DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS QUE FINANCIA O PROGRAMA DE GASTO. EN CASO AFIRMATIVO, FACER UNHA BREVE DESCRICIÓN.EN CASO NEGATIVO INDICAR AS DIFICULTADES ATOPADAS PARA
LEVALO A CABO.
A principal estratexia empregada é a de incluír nos criterios de selección das operacións a
subvencionar que as empresas conten cun plan de igualdade ou outras medidas que contribúan
á incrementar o papel da muller no eido da pesca e, polo tanto contribúa á igualdade de xénero.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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III.1.9. PROGRAMA 723B - REGULACIÓN DAS PRODUCIÓNS E DOS MERCADOS
DA PESCA
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Co obxecto de mellorar a viabilidade da pesca e da acuicultura nun mercado globalizado e
competitivo é necesario poñer en marcha unha serie de accións dirixidas á mellora da comercialización que valoricen esta actividade.
Este programa ampara accións como a busca de novos mercados que permitan gañar cota
de comercialización ás empresas, mellorar a imaxe dos produtos da pesca e da acuicultura e
aplicar unha política de calidade e valorización, así como a certificación da calidade mediante a
creación dunha marca referente aos produtos da pesca artesanal e do marisco, para garantir uns
estándares de calidade.
Así mesmo, dentro deste programa preténdese fomentar a cultura do consumo dos produtos pesqueiros para facer fronte á crecente preocupación por parte das autoridades sanitarias
sobre a dieta alimenticia da sociedade actual, e con maior preocupación cando se refire ás etapas
infantil e xuvenil. Preténdense levar a cabo accións de fomento de consumo de produtos pesqueiros nas dietas infantís e xuvenís dos nenos galegos, creando ao mesmo tempo unha cultura
de consumo dos produtos pesqueiros.
Por outra banda, no relativo á trazabilidade dos produtos da pesca e da acuicultura este
programa pretende desenvolver os mecanismos que aseguren un sistema coherente que permita seguir o rastro dos produtos en todas as fases das cadeas de produción, transformación e
distribución.
Finalmente, as organizacións de produtores de produtos da pesca e as organizacións de
produtores de produtos da acuicultura («organizacións de produtores») desempeñan unha función fundamental para garantir que os seus membros exerzan as actividades pesqueiras e de
acuicultura de forma sustentable e melloren a comercialización dos produtos. Igualmente, para
as organizacións de produtores, a modificación do Regulamento (UE) nº 508/2014 do FEMP,
permitirá paliar os efectos da COVID-19.
A través deste programa trátase de atender as seguintes medidas do Programa Operativo
FEMP 2014-2020:
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POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Persoas consumidoras de produtos pesqueiros e acuícolas.
Sector da pesca e da acuicultura.
Organizacións de Produtores Pesqueiros e da acuicultura.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
Os prezos en primeira venda en certos produtos, aínda tendo unha tendencia xeral positiva,
continúa a ser baixa.
A presentación dos produtos frescos amosa unha escasa adecuación ás demandas que están
adoptando os consumidores.
Actualmente, segue sendo escasa e pouco clarificadora a información á persoa consumidora.
No relativo aos produtos certificados, constátase unha existencia minoritaria dos mesmos
e unha dificultade, con tendencia a diminuír, na identificación de produtos ao longo da cadea
comercial.
Con relación á trazabilidade dos produtos pesqueiros e acuícolas, é necesario afondar nos
procesos telemáticos na procura dunha mellora da información en todos os elos da cadea comercializadora.
As Organizacións de Produtores necesitan un novo impulso que lles permita acadar os seus
obxectivos.
Por outra banda é importante destacar:
--

A alta calidade e seguridade dos produtos.

--

A experiencia do sector.

--

Importantes niveis de consumo.

--

Uns bos controis sanitarios e apertura de novos mercados.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
Artigo 68 do Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello do 15
de maio de 2014 relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se derrogan os
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Regulamentos (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 do Consello,
e o Regulamento (UE) 1255/2011 do Parlamento Europeo e do Consello.
Artigo 66 do Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello do 15
de maio de 2014 relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se derrogan os
Regulamentos (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 do Consello,
e o Regulamento (UE) 1255/2011 do Parlamento Europeo e do Consello.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
Os obxectivos deste programa preténdense lograr a través da realización das seguintes
actividades:
--

Programa de fomento do consumo de produtos pesqueiros frescos nas dietas infantís e
xuvenís dos nenos e nenas galegos.

--

Campañas dirixidas a mellorar a imaxe dos produtos da pesca, realización de campañas
de promoción de produtos da pesca e de estudos de mercado.

--

Certificación da calidade, incluída a creación de etiquetas e a certificación de produtos
capturados.

--

Programa de mellora da trazabilidade dos produtos da pesca e da acuicultura.

--

Programa dirixido á busca de novos mercados que permitan gañar cota de comercialización ás empresas.

--

Axudas á creación de organizacións de produtores e asociacións de organizacións de
produtores.

--

Axudas aos Plans de produción e comercialización das organizacións de produtores.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
Especificamente, nos procedementos de contratación dáselle preferencia ás empresas que
teñan implantado un plan de igualdade ou, se é o caso, obtiveran Certificación Galega de Excelencia en igualdade, de acordo co Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade (neste caso, durante o ano natural seguinte ao da súa obtención), sempre que
a súa proposición iguale nos seus termos á máis vantaxosa desde o punto de vista dos criterios
obxectivos que serven de base para a adxudicación.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo
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Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
Redacción de materiais e documentación nos que se inclúan valores de igualdade, pluralidade de roles e corresponsabilidade entre mulleres e homes.
Na elaboración dos materiais utilizaranse termos xenéricos e fórmulas que faciliten a lectura
e eviten a utilización de palabras con connotacións de xénero: linguaxe non sexista.
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PREVISIÓN E VALORACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS DO PROGRAMA
SOBRE UN E OUTRO SEXO E SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E HOMES.
Todos os materiais, imaxes e documentación creados evitarán por completo calquera imaxe
discriminatoria da muller, e fomentarán valores de igualdade, pluralidade de roles e corresponsabilidade entre mulleres e homes.

SINALAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA, DENDE O PUNTO
DE VISTA DO XÉNERO.
Durante o ano 2021, nos procedementos de contratación e de conformidade co establecido no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, non se produciu ningunha circunstancia de empate entre os licitadores, polo que non se aplicou a cláusula de
preferencia ás empresas que teñan implantado un plan de igualdade ou, se é o caso, obtiveran
a Certificación Galega de Excelencia en igualdade. Nas feiras alimentarias realizouse unha discriminación positiva a favor da muller para amosar as bondades da cociña galega, contratando
preferentemente a cociñeiras.
No caso do programa de fomento do consumo de produtos pesqueiros frescos nas dietas
infantís e xuvenís dos nenos e nenas galegos non é posible establecer resultados referente á igualdade de xénero, xa que logo vai dirixido á poboación escolar na que non se pode establecer esa
diferenza. En todo caso os materiais editados seguen as pautas indicadas anteriormente.

INDICAR SE SE TEÑEN IMPLANTADO NOVAS ESTRATEXIAS PARA UNHA
MELLOR INCORPORACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA XESTIÓN,
DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS QUE FINANCIA O PROGRAMA DE GASTO. EN CASO AFIRMATIVO, FACER UNHA BREVE DESCRICIÓN.EN CASO NEGATIVO INDICAR AS DIFICULTADES ATOPADAS PARA
LEVALO A CABO.
Ao tratarse dun programa non especificamente orientado á igualdade seguiremos a realizar
actividades tendentes a fomentar valores de igualdades entre homes e mulleres. É por iso que
non se implementan novas estratexias dirixidas á igualdade de xénero.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
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III.1.10. PROGRAMA 723C - DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DAS ZOAS DE
PESCA
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Os principais retos son combater as dificultades de zonas rurais pesqueiras do litoral marítimo cun coeficiente negativo de crecemento do sector pesqueiro. Así, os retos aos que debe
facer fronte o programa son: Despoboamento (hoxe Galicia é fundamentalmente urbana, segundo a clasificación sobre o grao de urbanización proposta polo Instituto Galego de Estatística,
en 2013 o 51,8 % da poboación vive en zonas densamente poboadas ou en zonas intermedias
pero cun grao de urbanización alto), avellentamento (a maioría das zonas elixibles teñen un nivel
de avellentamento moi superior á media de España, pola dispersión territorial, inestabilidade
económica, propensión á degradación ambiental polo abandono do territorio, dificultades de reposición laboral ou paro e déficit de servizos públicos en relación á aparición de novas demandas
nestes. As necesidades inclúen mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas
do sector da pesca e da acuicultura, promover o emprego, promover a inclusión social reducindo
a pobreza, investir en educación, na promoción da aprendizaxe permanente e o intercambio de
experiencias e cooperación, promover a promoción, diferenciación e incremento do valor engadido dos produtos da pesca e da acuicultura.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Poboación das zonas pesqueiras e acuícolas seleccionadas para o desenvolvemento dunha
Estratexia de Desenvolvemento Local (EDLP). Nas zonas pesqueiras e acuícolas a desenvolver
unha EDLP a unidade mínima de selección serán os municipios, podendo levarse a cabo naqueles do litoral incluídos en algún grupo de acción costeira, así como os municipios de Ferrol, A
Coruña, Pontevedra e Vigo polo seu nivel significativo de emprego no sector pesqueiro nos que
ao tratarse de zonas urbanas densamente poboadas, contabilizarase como poboación tan só a
integrante do sector pesqueiro e as súas familias. Se considerará poboación obxecto para as
actividades de formación, cooperación e intercambio de experiencias a todos os/as profesionais
do sector.
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DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
O programa enmarcase no Programa operativo (PO) para o sector pesqueiro español do
Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020. A posta en marcha das accións previstas comezaron no ano 2014 coa sinatura do Acordo de Asociación de España 2014-2020 e a elaboración do Programa Operativo e no ano 2015 co proceso de selección dos grupos de acción
local do sector pesqueiro (GALPs) para a elaboración das estratexias de desenvolvemento local
participativo e unha vez elaboradas e seleccionadas estas, coa elaboración das bases reguladoras
das axudas.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
Programa operativo 2014-2020 do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Capítulo III do Título V do Regulamento (CE) 508/2014 do Consello, de 15 de maio de
2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (DOUE do 20 de maio de 2014).
Regulamento (UE) No 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consello de 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que
se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao
Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión a ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se
derroga o Regulamento (CE) n o 1083/2006 do Consello.
Este programa está enmarcado na prioridade número 4 da Unión Europea de aumento de
emprego e a cohesión territorial.
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de
decembro.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
Mellora da competitividade de pequenas e medianas empresas do sector da pesca e da
acuicultura, promoción da inclusión social e redución da pobreza, mellora da educación, desenvolvemento de capacidades e aprendizaxe permanente e consolidación e creación de emprego,
promover o mantemento, conservación e recuperación do patrimonio cultural, histórico, arquitectónico e medio ambiental das zonas pesqueiras e a súa valorización e explotación sostible.
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Os obxectivos deste programa preténdese lograr a través da realización das seguintes actividades:
--

Convocar anualmente unha orde de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias
aprobadas para o desenvolvemento local das zonas pesqueiras

--

Mellorar a competitividade de pequenas e medianas empresas

--

Promocionar os produtos da pesca e acuicultura

--

Dinamizar as zonas pesqueiras

--

Mellorar a formación e promover o intercambio de experiencias e cooperación

--

Levar a cabo o uso eficiente dos recursos naturais e o mantemento, conservación e
recuperación do patrimonio cultural, histórico, arquitectónico e medio ambiental e a súa
valorización e explotación sostible

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión
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BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
En todas as fases de execución do FEMP, establecese como obxectivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homes e mulleres, así como loitar contra toda discriminación por motivos de sexo, orixe racial ou étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade u
orientación sexual.
Especificamente, nos procedementos de contratación valorarase positivamente que as empresas teñan un plan de igualdade ou a Certificación Galega de Excelencia en igualdade, de acordo co Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
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Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

PREVISIÓN E VALORACIÓN DOS POSIBLES EFECTOS DO PROGRAMA
SOBRE UN E OUTRO SEXO E SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E HOMES.
Promoción de proxectos por parte de mulleres vinculadas co sector da pesca.
Creación e mantemento de emprego feminino nas zonas pesqueiras
Mellora da formación das mulleres do sector da pesca.

INDICAR SE SE TEÑEN IMPLANTADO NOVAS ESTRATEXIAS PARA UNHA
MELLOR INCORPORACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA XESTIÓN,
DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS QUE FINANCIA O PROGRAMA DE GASTO. EN CASO AFIRMATIVO, FACER UNHA BREVE DESCRICIÓN.EN CASO NEGATIVO INDICAR AS DIFICULTADES ATOPADAS PARA
LEVALO A CABO.
Non se implantaron.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA
OBXECTIVOS DE PROGRAMA
Programa: 422K ENSINANZAS PESQUEIRAS
Eixe: E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
Prioridade de Actuación: PA05 - Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados coas rexións líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o
SUG cara á excelencia
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E06 - Mellorar a calidade e resultados do
ensino náutico e marítimo - pesqueiro nas súas diversas modalidades de formación profesional.
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI07 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Desenvolver os cursos e os módulos profesionais náutico e marítimo-pesqueiro nos
portos e nos centros de ensino oficiais;
OO06 - Impulsar accións complementarias á formación dentro do Plan Integral de Formación
Marítimo-Pesqueiro de Galicia.
Indicador

Valor Previsto

P227.H - Participantes en accións de formación. Homes

4.870

P227.M - Participantes en accións de formación. Mulleres

1.725

Programa: 513A CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN PORTUARIA
Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
Prioridade de Actuación: PA01 - Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base
ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da
actividade pesqueira
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO02 - Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas
necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.
Indicador

Valor Previsto

P00131 - Nº de portos con actuación.

19

Programa: 514A INFRAESTRUTURAS PESQUEIRAS
Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
Prioridade de Actuación: PA01 - Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base
ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da
actividade pesqueira
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO01 - Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia
enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.
OO02 - Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas
necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.
Indicador

Valor Previsto

P00131 - Nº de portos con actuación.

36

P00135 - Proxectos en materia de infraestruturas e equipamentos en portos
11
pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e fondeadore
Programa: 541C PROTECCIÓN, CONTROL TÉCNICO- SANITARIO DOS PRODUTOS DO MAR,MELLORA DO MEDIO NATURAL MARIÑO E SALVAMENTO MARÍTIMO
Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
Prioridade de Actuación: PA01 - Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Controlar a calidade e a seguridade
alimentaria dos produtos do mar e garantir a seguridade no mar e coordinar o salvamento
marítimo
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI09 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO02 - Previr e controlar as actividades que poidan afectar negativamente á sustentabilidade dos recursos mariños, especialmente os de interese pesqueiro, así como dos seus hábitats.
OO07 - Aumentar o nº de inspeccións en praias, portos, lonxas e vehículos.
Indicador
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OBXECTIVOS DE PROGRAMA
P00001 - Análises de control alimentario

87

P00009 - Inspeccións pesqueiras realizadas

13.500

Programa: 561A PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
Eixe: E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente
Prioridade de Actuación: PA01 - Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas
á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Potenciar a I+D+i mediante o fomento
da absorción de coñecemento por parte dos profesionais e das empresas, a mobilización e
atracción de capital privado para os procesos de innovación galegos, o fomento da transferencia de investigación dende os axentes de xeración, a difusión do coñecemento cara o
mercado e o apoio ao descubrimento emprendedor en todos os eidos.
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI14 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO03 - Apoio ao descubrimento emprendedor, centrado en potenciar a oferta de oportunidades
ao talento investigador e innovador galego naquelas áreas, intensivas en coñecemento e/ou
tecnoloxía, vencelladas aos nichos de especialización rexional.
OO04 - Mellora do coñecemento dos ecosistemas mariños.
Programa: 721A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE POLÍTICAS PESQUEIRAS
Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
Prioridade de Actuación: PA01 - Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I01 - Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio
rural
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI03 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
OO02 - Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras
Programa: 722A PROMOCIÓN SOCIAL E DIVULGACIÓN DA TECNOLOXÍA PESQUEIRA.
Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
Prioridade de Actuación: PA01 - Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E11 - Contar cun sector pesqueiro con organizacións costeiras operativas e eficaces e potenciar a cultura do seguro no mar.
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI05 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Apoio e asistencia técnica as organizacións sectoriais.
OO02 - Actividades de formación.
OO03 - Actividades de divulgación.
Indicador

Valor Previsto

P0045N - Axudas concedidas a entidades do sector pesqueiro

10

P227.H - Participantes en accións de formación. Homes

10

P227.M - Participantes en accións de formación. Mulleres

10

Programa: 723A COMPETITIV. E MELLORA DA CALIDADE DA PROD. PESQUEIRA E DA ACUICULTURA
Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
Prioridade de Actuación: PA01 - Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Controlar a calidade e a seguridade
alimentaria dos produtos do mar e garantir a seguridade no mar e coordinar o salvamento
marítimo
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO19 - Actuacións derivadas de COVID-19
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E12 - Mellorar a competitividade do sector
pesqueiro, a comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca
sostible
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI09 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Equilibrar as capacidades pesqueiras ás posibilidades de pesca
OO02 - Fomentar a competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca e acuicultura.
OO03 - Apoiar a consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación, incluído o aumento da eficiencia enerxética e a transferencia de coñecemento.
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OBXECTIVOS DE PROGRAMA
OO04 - Apoiar a consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a transferencia e a transferencia de coñecemento no ámbito da acuicultura
OO05 - Protección e restauración da biodiversidade acuática e a potenciación dos ecosistemas e fomento dunha acuicultura eficiente
OO06 - Fomento dunha acuicultura con elevado nivel de protección do medio ambiente, promoción da saúde e benestar animais e da saúde e protección públicas
OO07 - Incentivación dos investimentos nos sectores da transformación e a comercialización.
Indicador

Valor Previsto

P0045H - Axudas concedidas ao sector pesqueiro e acuícola

222

Programa: 723B REGULACIÓN DAS PRODUCIÓNS E DOS MERCADOS DA PESCA
Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
Prioridade de Actuación: PA01 - Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E12 - Mellorar a competitividade do sector
pesqueiro, a comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca
sostible
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO08 - Mellorar a organización dos mercados dos produtos da pesca e da acuicultura.
Indicador

Valor Previsto

P0045H - Axudas concedidas ao sector pesqueiro e acuícola

9

Programa: 723C DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DAS ZOAS DE PESCA
Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes
Prioridade de Actuación: PA01 - Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E13 - Dinamizar as zonas pesqueiras, impulsando un modelo transversal de desenvolvemento sostible.
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO01 - Convocatoria anual de axudas para a mellora da formación, cooperación e intercambio
de experiencias, promoción do patrimonio e dos produtos da pesca e acuicultura, dinamización, mellora da competitividade empresarial e en xeral, para promover o desenvolvemento
local das zonas pesqueiras
OO02 - Posta en marcha de iniciativas participativas para a recollida de residuos nas zonas costeiras
OO03 - Levar a cabo actuacións de apoio técnico relacionadas coa promoción do desenvolvemento das zonas pesqueiras
Indicador

Valor Previsto

P0045I - Axudas concedidas para o desenvolvemento sostible das zonaspesqueiras
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V. CADROS NUMÉRICOS

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos
Servizos

Programas
01
422K-Ensinanzas pesqueiras
513A-Construción, conservación e explotación
portuaria

02

03

6.800

Total

Total
9.518

10.351

10.351

514A-Infraestruturas pesqueiras
541C-Protección, control técnico-sanitario dos
produtos do mar, mellora do medio natural mariño e salvamento marítimo
561A-Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica
721A-Dirección e servizos xerais de políticas
pesqueiras
722A-Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira
723A-Competitividade e mellora da calidade da
produción pesqueira e da acuicultura
723B-Regulación das producións e dos mercados
da pesca
723C-Desenvolvemento sostible das zoas de
pesca

A1

2.718

11.463
25.815

11.463
3.861

3.115

1.804

4.919

10.942

10.942

2.337
2.828

71.439

898

3.235

9.691

83.957

13.736

13.736
16.378

62.189

29.676

85.174

42.952

16.378
3.861

194.176

(Miles de Euros)

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos
Capítulos

Programas
I
422K-Ensinanzas pesqueiras
513A-Construción, conservación e explotación
portuaria
514A-Infraestruturas pesqueiras
541C-Protección, control técnico-sanitario dos
produtos do mar, mellora do medio natural mariño e salvamento marítimo
561A-Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica
721A-Dirección e servizos xerais de políticas
pesqueiras
722A-Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira
723A-Competitividade e mellora da calidade da
produción pesqueira e da acuicultura
723B-Regulación das producións e dos mercados
da pesca
723C-Desenvolvemento sostible das zoas de
pesca
Total

II

6.800

IV

1.204

VI
47

VII
797

4.015
13.300

839

3.115

250

7.295

1.406

2.337
3.558

10.351

7.448

11.463
29.676

58

1.496

4.919

573

1.668

10.942

359
20

3.719

9.518

10.351

15.537

35

36.405

Total

670

1.072

419

120

3.235

12.259

68.121

83.957

9.301

4.400

13.736

300

16.078

16.378

45.791

107.189

194.176

(Miles de Euros)
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DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA
01 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

2021

2021
Consolidable

2022

% Var.

I - Gastos de persoal
II - Gastos en bens correntes e servizos
IV - Transferencias correntes
VI - Investimentos reais
VII - Transferencias de capital
VIII - Activos financeiros

32.623
1.666
573
15.176
8.351
2.400

32.623
1.591
573
15.176
8.351
2.400

33.308
1.636
573
16.320
10.351
0

2,1
2,8
0,0
7,5
23,9
-100,0

Total

60.789

60.714

62.189

2,4

(Miles de Euros)

02 DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA
Cap. I - Gastos de persoal
Cap. IV - Transferencias correntes
Cap. VI - Investimentos reais
Cap. VII - Transferencias de capital

252
35
16.870
64.532

252
35
16.870
64.532

730
35
18.625
65.785

189,4
0,0
10,4
1,9

Total

81.689

81.689

85.174

4,3

2021

2021
Consolidable

2022

% Var.

(Miles de Euros)

03 DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

2021

2021
Consolidable

2022

% Var.

II - Gastos en bens correntes e servizos
IV - Transferencias correntes
VI - Investimentos reais
VII - Transferencias de capital

1.485
478
9.989
31.749

1.460
478
9.989
31.749

1.474
464
9.962
31.052

1,0
-3,0
-0,3
-2,2

Total

43.700

43.675

42.952

-1,7

(Miles de Euros)

A1 INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA
Cap. I - Gastos de persoal
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos
Cap. VI - Investimentos reais

2021

Total

2021
Consolidable

2022

% Var.

2.320
643
931

2.320
610
931

2.367
610
884

2,0
0,0
-5,0

3.894

3.861

3.861

0,0

(Miles de Euros)

SERVIZOS

2021

2021
Consolidable

2022

% Var.

01 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
02 DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA
03 DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
A1 INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

60.789

60.714

62.189

81.689

81.689

85.174

2,4
4,3

43.700

43.675

42.952

-1,7

3.894

3.861

3.861

0,0

Total

190.072

189.939

194.176

2,2

(Miles de Euros)
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Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou
asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas
OO.AA , EE.CC.AA.
e Axencias

Consellería
2021
Consolidable

Cap. I - Gastos de persoal

2021
Consolidable

2022

Trans. Internas
2021
Consolidable

2022

Consolidado
2021
Consolidable

2022

2022

32.875

34.038

2.320

2.367

0

0

35.195

36.405

Cap. II - Gastos en bens correntes
e servizos

3.050

3.110

610

610

0

0

3.660

3.719

Cap. IV - Transferencias correntes

3.964

3.977

0

0

2.878

2.905

1.086

1.072

39.889

41.125

2.930

2.976

2.878

2.905

39.941

41.196

42.034

44.907

931

884

0

0

42.965

45.791

105.563

108.073

0

0

931

884

104.632

107.189

OPERACIÓNS CORRENTES
Cap. VI - Investimentos reais
Cap. VII - Transferencias de capital
Cap. VIII - Activos financeiros
OPERACIÓNS DE CAPITAL
Total

2.400

0

0

0

0

0

2.400

0

149.997

152.980

931

884

931

884

149.997

152.980

189.887

194.104

3.861

3.861

3.809

3.789

189.939

194.176

(Miles de Euros)

Medios Persoais
Consellería do Mar

2022

Altos Cargos
Persoal Funcionario
Subgrupo A1
Subgrupo A2
Subgrupo C1
Subgrupo C2
Agrupacións profesionais
Persoal Laboral
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

4
659
234
137
165
75
48
139
10
11
52
35
31
TOTAL

802

Medios Persoais
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio
Mariño de Galicia
Altos Cargos
Persoal Laboral
Grupo I
Grupo III
Grupo IV

1
52
18
18
16
TOTAL
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Entidades Públicas Empresariais, Consorcios, Sociedades Mercantís e Fundacións do Sector Público Autonómico
Entidades públicas empresarias

Explotación

Portos de Galicia

17.917

Fundacións do sector público autonómico

Capital
15.610

Explotación

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

4.182

Total

22.098

15.610

(Miles de Euros)
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