PE209F
Subvencións a proxectos colectivos para a protección e
recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no
marco de actividades pesqueiras sostibles mediante a recollida
de residuos mariños
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209F&ano=2020&numpub=1&lang=es

Artigo 1. Obxecto
A protección e recuperación da biodiversidade e dos
ecosistemas mariños no marco de actividades
pesqueiras sostibles mediante a recollida de
residuos mariños coa participación do sector da
pesca

Quén pode ser beneficiario?
ENTIDADES DO SECTOR DA PESCA
Confrarías de pescadores, OPP, e demais entidades asociativas
xurídicamente recoñecidas e constituídas por persoas
pescadoras ou mariscadoras con ámbito territorial e sede
social en Galicia

ONG + ENTIDADES DO SECTOR DA PESCA
ONG sen ánimo de lucro, con ámbito territorial ou de
actuación que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia,
conxuntamente coas entidades do sector da pesca
mencionadas na letra anterior

ONG + GALP (en colaboración co sector pesqueiro)
As ONG, con ámbito territorial ou de actuación que inclúa a
Comunidade Autónoma de Galicia conxuntamente cos GALP

Sempre coa
participación na
recollida de
entidades do
sector pesqueiro

Liñas de actuación:
a) Accións para reducir a cantidade de lixo mariño e mitigar a
pesca pantasma mediante a implicación das embarcacións
pesqueiras e persoas pescadoras e mariscadoras a pé, na súa
recollida no mar ou no intermareal
b) Accións para mellorar a concienciación ambiental, a
formación e a colaboración entre os actores marítimopesqueiros
c) Accións en terra para a o almacenamento, manexo,
clasificación, caracterización, tratamento e reciclaxe de lixo
mariño recollido, incluídas as artes de pesca perdidas

d) Accións para a xestión de residuos mariños.

É imprescindible que o proxecto inclúa:

Pesca de lixo activa
ou

Pesca de lixo pasiva
E se cumpran os seguintes
requisitos técnicos

1.- Incluir algunha acción de formación ou sensibilización do sector ou
actores marítimo pesqueiros implicados

2.-Contar cunha persoa supervisora da recollida a clasificación ou
caracterización, e os rexistros de información das actividades e resultados

3.- Realizar a cuantificación, clasificación ou caracterización.
No caso de pesca pasiva será suficiente a cuantificación

Ademáis para o caso de pesca activa:

Un estudio de localización e identificación das de zonas mariñas ou intermareais con
acumulación de residuos

CONDICIÓNS PARA QUE OS PROXECTOS DE RECOLLIDA ACTIVA DE
LIXO SEXAN ADMITIDOS

XORNADA DE TRABALLO
embarcacións: mínimo de 6 h.
mariscadoras a pé: mínimo 4 h.
De luns a venres
No caso das marisqueo,
en día que haxa coeficiente
que permita traballar no
intermareal.
Nunca se poderá simultanear

Cando a pesca activa se
realice
no
ámbito
territorial dun plan de
xestión de marisqueo as
limpezas deben constar
como
actividade
de
semicultivo
no
plan
aprobado

GASTOS SUBVENCIONABLES
Compensacións ás persoas
Contratación de empresas,
armadoras das embarcacións
profesionais ou entidades
pesqueiras e persoas
prestadoras de servizos
mariscadoras a pé que
para realizar as actuacións.
realizan a recollida de
residuos activa
Custes
indirectos o 7%
do gasto directo
total
subvencionable

Adquisición de
equipamento e material
necesario para
desenvolver os proxectos

Custes de persoal contratado
especificamente para a
execución das actividades do
proxecto.

QUE HAI QUE TER EN CONTA NA PRESENTACIÓN
DO PROXECTO?

A presentación da solicitude
nun anexo de solicitude ou
formulario distinto ao
modelo que está na web
distinto será causa de
inadmisión

Presentarase orzamento
detallado de cada unha das
accións (co IVE separado).
O orzamento da memoria deberá
estruturarse en conceptos
detallados e coincidentes cos
orzamentos e facturas pro forma

presentados.

As solicitudes estarán asinadas
polo representante legal da
entidade solicitante. A
presentación das solicitudes
non asinadas polo
representante legal será causa
de inadmisión

Se o importe do gasto
subvencionable (sen IVE) non
supera a de contrato menor, hai
que que presentar unha oferta
que avale o orzamento do
proxecto.
Se supera a contía de contrato
menor serían 3 ofertas.

galp.cm@xunta.gal

moitas
grazas pola
atención

