Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o
ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos
financiados polo FEMP, para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no
marco de actividades pesqueiras sostibles mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como
anticipado de gasto.
-Coa solicitude das axudas haberá que presentar:

Memoria de proxecto
Arquivos Excel
Información adicional e/ou complementaria
-Unha vez concedida a axuda haberá que empregar:

Formularios de rexistro
Dependendo das liñas de actuación que se escollan
Páxina web Consellería do Mar – Proxectos Colectivos:
https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/o-sector/proxectos-colectivos

SECCIÓNS DA MEMORIA
Información Xeral sobre o Proxecto e as Entidades Solicitantes que deberá incluírse en tódalas solicitudes

1. DATOS DA/S ENTIDADE/S SOLICITANTES
Título proxecto – Ámbito territorial – Responsable técnico – Data inicio e finalización

2. EXPERIENCIA DA/S ENTIDADE/S
• Proxectos ou actividades financiados pola Unión Europea & relacionados co lixo mariño

3. DESCRICION DO PROXECTO
• Problemática existente, obxectivos e resultados esperado
• Estrutura de xestión e coordinación (proxectos común) e entidades colaboradoras
• Medios humanos e materiais
• Impacto a nivel pesqueiro/marisqueiro, medioambiental e social.

SECCIÓNS DA MEMORIA
▪ 4 posible Liñas de actuación.
• Liña de actuación A: Accións para reducir a cantidade de lixo mariño coas implicación das embarcacións
pesqueiras e persoas pescadoras e mariscadoras a pé. Recollida no mar ou no intermareal.
• Liña de actuación B: Accións para mellorar a concienciación ambiental, a formación e a colaboración entre
os actores marítimo-pesqueiros.
• Liña de actuación C: Accións en terra para a o almacenamento, manexo, clasificación, caracterización,
tratamento e reciclaxe de lixo mariño recollido, incluídas as artes de pesca perdidas.

• Liña de actuación D: Accións para a xestión de residuos mariños.
*Categorías e subcategorías que poderán escoller as entidades solicitantes tendo en conta:

*O modelo de memoria contempla seccións para cumprimentar todas as liñas posibles de actuación, pero para
a presentación do proxecto poderán eliminarse do modelo aquelas que non sexan implementadas.
**Todos os proxectos incluirán actividades de recollida de residuos contando coa participación do sector
produtor da pesca (artigo 6).
***Todos os proxectos incluirán algunha acción de formación ou sensibilización (Liña actuación B) do sector ou
actores marítimo pesqueiros implicados (artigo 7.1).

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Liña de actuación A. Recollida de Lixo de forma dirixida
- Liña A.1.: Pesca de lixo activa

-Saídas específicas de embarcacións pesqueiras:
Recollida de lixo mariño
Aparellos de pesca perdidos

A.1.1.
A.1.2.

-Recollida específica a pé

A.1.3.

En zonas de acumulación

Información común a tódalas liñas de actuación A

-Breve resumo das accións que desenvolver
-Caracterización da área obxecto das limpezas
(coordenadas, superficie, substrato, profundidade, rede natura 2000, cartografía, etc.)

-Coñecemento probado da existencia de residuos
(mapas, informes, fotos, etc.).

Información específica A.1.1., A.1.2 e A.1.3.

Plan de acción para a pesca de lixo activa
Tarefas necesarias para levar a cabo o proxecto

SECCIÓNS DA MEMORIA
Plan de acción para a pesca de lixo activa
►Estudios previos de localización de zonas de acumulación
*De non estar completo habería que realizar un estudio previo de localización

►Deseño/construción do aparello de recollida de lixo mariño e acondicionamento das embarcacións
-Breve descrición – Xustificación do seu uso – Plano ou esbozo co deseño
►Recollida activa específica de embarcacións pesqueiras ou nas zonas de marisqueo a pé
¿Como, quen, cando, posibles colaboracións, medios materiais etc.?.

Destino final dos residuos retirados [Liñas de actuación C ou D]
Listado das embarcacións/mariscadoras participantes
Arquivo Excel Adxunto  Orzamento_Participantes
Xustificante de participación individual en accións recollida
embarcacións/mariscadores Formulario Rexistro de Datos 3a e 3b

Compensación económicas ás
embarcacións/mariscadoras
participantes

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Liña de actuación A. Recollida de Lixo durante as xornadas de traballo
Recollida de lixo que veñen a bordo nos aparellos durante as faenas ordinarias de
- Liña A.2: Pesca de lixo pasiva pesca e marisqueo:
Embarcacións pesqueiras
A.2.1.
Mariscadores a pé
A.2.2.

Información común a tódalas liñas de actuación A
Información específica A.2.1. e A.2.2

Plan de acción para a pesca de lixo pasiva
►Recollida pasiva dende embarcacións pesqueiras ou nas zonas de marisqueo a pé
¿Como, quen, cando, posibles colaboracións, medios materiais etc.?.
Destino final dos residuos retirados [Liñas de actuación C ou D]
*Nesta modalidade non é preciso incluír:

Arquivo Excel Adxunto con listado de participantes

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Liñas de actuación C e D

Liña de actuación A

Descrición do destino final do lixo recollido e tipo de xestión se vai a realizar. Pesca activa e Pesca Pasiva
(Accións tipo C e D).
Especificar se se realizará cos residuos recollidos:

•Só cuantificación de cantidades totais
*Só no caso da Pesca Pasiva

Pesca Pasiva:

2a, 2d [conxunto]

•Clasificación e caracterización
por categoría de material
Pesca Pasiva:
Pesca Activa:
Pesca Activa

2b, 2e [conxunto]
1a, 1c [conxunto]
3a, 3b [Individual]

•Categoría de material e
subcategorías de obxectos/ítems
Pesca Pasiva:
Pesca Activa:
Pesca Activa

Consultar Modelos de FORMULARIOS DE REXISTRO DE DATOS DA RECOLLA DE LIXO MARIÑO
Cadro informativo + 12 Formularios de rexistro
https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/o-sector/proxectos-colectivos
*As accións se describirán en detalle nas correspondentes seccións. Informar de posibles acordos coa autoridade
portuaria para integrar os residuos no proceso de xestión do porto.

2c, 2f [conxunto]
1b, 1d [conxunto]
3a, 3b [Individual]

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Liña de actuación C
- Liña C.1: Descarga, manexo, almacenamento e cuantificación (kg) periódica dos residuos recollidos e posterior
xestión (D). NON HAY CLASIFICACIÓN/CARACTERIZACIÓN/RECICLAXE
*Só no caso da Pesca Pasiva
Formularios de Rexistro: Pesca Pasiva (2a, 2d)

Plan de acción: Actividades / tarefas necesarias para levar a cabo o proxecto
-Accións, actores (Persoa supervisora), equipamento, transporte dende a zona de
recollida, acordos coa autoridade portuaria, planos do porto, destino final do lixo....
- Liña C.2: Descarga, manexo, almacenamento, clasificación e caracterización (materiais e obxectos) e posterior
xestión (D)-(NON HAI RECICLAXE).
*Pesca Pasiva e Activa
Formularios de Rexistro: Pesca Pasiva (2b, 2c, 2e e 2f) e Pesca Activa (1a, 1b, 1c e 1d)

Inclúe tamén -Labores de clasificación e caracterización que se realizarán. Indicar se haberá necesidade
dun apoio para a realización manual desta tarefa e os posibles custos asociados.

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Liña de actuación C
- Liña C.3: Descarga, manexo, almacenamento, clasificación e caracterización (materiais e obxectos), tratamento e
RECICLAXE total ou parcial dos residuos.
*Pesca Pasiva e Activa
Formularios de Rexistro: Pesca Pasiva (2b, 2c, 2e e 2f) e Pesca Activa (1a, 1b, 1c e 1d)

Plan de acción: Actividades / tarefas necesarias para levar a cabo o proxecto
Inclúe tamén

-Describir as labores de reciclaxe que se realizarán. Indicar os residuos que serán reciclados e
o seu destino final.
-Describir do destino final do lixo recollido que finalmente non se recicla.

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Liña de actuación D Xestión dos residuos mariños.
*Todos aqueles residuos provintes das actividades de tipo C que non contemplen unha posterior valorización/reciclaxe
terán que almacenarse e recollerse por un xestor autorizado.

-Accións necesarias e persoal implicado

No plan de acción se indicarán todas as actividades ou tarefas necesarias
-Medios a empregar
para levar a cabo esta liña de actuación, incluíndo os actores implicados, as
-Traballos a desenvolver
súas responsabilidades, os protocolos de traballo e os medios a empregar.

-Periodicidade da recollida
Persoa supervisora

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Liña de actuación B Accións para mellorar a concienciación ambiental, a formación e a
colaboración entre os actores marítimo-pesqueiros.
ACCIÓN B1: Accións formativas ou de aprendizaxe relacionadas coa concienciación ambiental do sector e
promoción de boas prácticas de manexo e xestión de residuos a bordo ou en terra
ACCIÓN B2: Elaboración de materiais educativos, de divulgación e sensibilización sobre a problemática do lixo
mariño orientado aos axentes marítimo-pesqueiros, dirixido ás comunidades costeiras.
ACCIÓN B3: Encontros que fomenten a colaboración entre os distintos actores marítimo-pesqueiros.
Información a incluír nestas accións

-Describir obxectivos, formatos e contidos, accións, actores implicados e
responsabilidades, metodoloxía, accións de comunicación, etc.

-Equipamentos e infraestruturas existentes e os que se adquirirán co proxecto.
-Produtos ou entregables das actividades.
-Beneficiarios dos resultados e dos produtos que se obteñan.

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Liña de actuación B
Accións para mellorar a concienciación ambiental, a formación e a colaboración entre os actores
marítimo-pesqueiros.
ACCIÓN B4: Desenvolvemento de ferramentas tecnolóxicas para o seguimento, avaliación, xestión, difusión e
comunicación da información recollida.
Información a incluír nestas accións

-Describir obxectivos, formatos e contidos, accións, actores
implicados e responsabilidades, metodoloxía, datas previstas de
execución dos traballos, funcionalidade das ferramentas,
accións de comunicación, etc.
-Produtos ou entregables da actividade.
-Beneficiarios dos resultados e dos produtos que se obteñan.

SECCIÓNS DA MEMORIA
• Outra información que deberán incluír tódolos proxectos

• Sistema de monitorización do proxecto
• Contribución aos indicadores do PO do FEMP
• Contribución aos principios horizontais do FEMP
• Actividades de Comunicación

• Cronograma xeral do proxecto por actividade

