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Un GAC é un grupo de cooperación e compromiso de entidades sen ánimo de lucro
de carácter supramunicipal. Está formado polos distintos axentes da zona, tanto
públicos como privados, especialmente os pertencentes ao mundo pesqueiro e os
relacionados con el.

Os GAC teñen que liderar as accións, fomentando a participación activa das
organizacións representativas dos diversos sectores. As accións permitirán o
desenvolvemento local e o fortalecemento da capacidade organizativa do sector
pesqueiro, así como a estimulación da innovación e unha diversificación para os
profesionais do mar, buscando a continuidade e estabilidade sostible, máis aló da
existencia dos fondos.

A grandes liñas, a súa labor será:

• Integrar a todos os colectivos posibles dos sectores pesqueiro, social,
económico e público.

• Dinamizar e desenvolver as accións previstas para cada zona, dende unha
perspectiva zonal de desenvolvemento socioeconómico .

• Elaborar un Plan Estratéxico Zonal (PEZ) .

Os Grupos de Acción Costeira (GAC)
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GAC no territorio do PactoTerritorial
de Emprego (PTE) Costa da Morte

• Dous GAC desenvolven a
súa actividade no territorio
do PTE Costa da Morte

• O GAC 3, denominado Costa
da Morte, desenvólvese na
súa totalidade dentro do
territorio do Pacto

• O GAC 4, chamado Seo de
Fisterra, Ria de Muros-Noia,
inclúe tres concellos non
pertencentes ao Pacto:
Outes, Noia e Porto do Son
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a) consolidar a competitividade das zonas de pesca;

b) reestruturar e reorientar as actividades económicas, en particular a través da promoción
do turismo ecolóxico, sempre que estas actividades non dean lugar a un aumento do
esforzo pesqueiro;

c) diversificar actividades a través da promoción da pluriactividade dos pescadores,
mediante a creación de empregos adicionais fóra do sector pesqueiro;

d) ofrecer valor engadido aos productos da pesca;

e) axudar a pequenas infraestruturas e servizos relacionados coa pesca e o turismo en
beneficio de pequenos concellos adicados á pesca;

f) protexer o medio ambiente nas zonas de pesca, a fin de manter o seu atractivo, rexenerar e
desenvolver as aldeas e pobos costeiros con actividade pesqueira e protexer e mellorar o
seu patrimonio natural e arquitectónico;

g) restablecer o potencial de produción do sector pesqueiro afectado por catástrofes naturais
ou industriais;

h) promover a cooperación interrexional e transnacional entre grupos nas zonas de pesca,
principalmente a través do estabelecemento de redes e a difusión de boas prácticas;

i) adquirir competencias e facilitar a preparación e aplicación da estratexia de
desenvolvemento local;

j) contribuír a sufragar os gastos de funcionamento dos grupos.

Medidas subvencionables
Art. 44.1 Regulamento 1198/2006 do Consello de 27 de xullo de 2006 relativo ao Fondo Europeo de Pesca

Os beneficiarios serán traballadores do sector pesqueiro ou persoas relacionadas co mesmo
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Investimentos de 
carácter produtivo

Aspiran a favorecer unha
actividade de lucro, aínda que
futura, para o seu promotor.
Normalmente serán
desenvoltos por PEMES, ou
incluso por profesionais que
desexen iniciar unha
actividade emprendedora.

Investimentos de 
carácter non produtivo

Normalmente serán proxectos
de interese público que non
teñan como finalidade última a
de obter un beneficio
económico senón social. Poden
constituír ou estar afectas a
unha actividade económica,
sempre que non incidan sobre
o réxime da competencia.

Tipos de proxectos
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Beneficiarios

Proxectos produtivos

• Persoas físicas ou xurídicas que cumpran os seguintes requisitos:
- Estar empadroado ou ter a súa sede social nalgún concello do ámbito territorial do 
GAC seleccionado

- Desenvolver o proxecto no mesmo ámbito territorial

- Cumprir os requerimentos de PEME

- Non ser unha empresa en crise

- Non estar incurso nalgunha das circunstancias dos puntos 2º e 3º do art. 10 da Lei
9/2007 de subvencións de Galicia

Proxectos non produtivos

• Entidades públicas locais, confrarías de pescadores, asociacións do 
sector pesqueiro e asociacións declaradas de interese público que 
cumpran os seguintes requisitos:
- ter a súa sede social no ámbito territorial do GAC

- Desenvolver o proxecto no mesmo ámbito territorial

- Non estar incurso nalgunha das circunstancias dos puntos 2º e 3º do art. 10 da Lei
9/2007 de subvencións de Galicia
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Lugar e prazos de presentación de solicitudes

2009

Presentación de proxectos
Até o 9 de outubro

Vindeiros
anos

1ª PROPOSTA

Presentación proxectos – Ata 31/03

Resolución – Antes 31/05

2ª PROPOSTA*

Presentación proxectos – Ata 30/09

Resolución – Antes 31/10

*De non esgotarse o crédito na primeira proposta
Derradeira concesión 31/10/2012

Os proxectos presentaranse na sede do GAC que corresponda.
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• O PEZ é o instrumento no que se determinan as actuacións
e os proxectos que se van executar, así como os criterios de
selección para cada zona.

• O PEZ do GAC Costa da Morte estruturase en torno a eixos
estratéxicos de actuación, mentres que o do GAC Seo de
Fisterra , Ría de Muros-Noia faino mediante un programa
operativo.

Os Plans Estratéxicos Zonais (PEZ)
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Fortalecemento da 
competitividade do 
sector pesqueiro, en
especial a través da 

mellora da 
comercialización

Mellora da 
comercialización 

a través das 
lonxas da Costa 

da Morte

Mellora das 
actividades 
vinculadas á 

cadea pesqueira
(Cluster)

Proxectos de I+D 
vinculados co

mar

Promoción 
económica: creación 

de emprego e 
oportunidades 

económicas a través 
da diversificación

Espazos
temáticos do 

mar

Hostalería do 
mar

Pesca turismo

Programa de 
apoio a novos

emprendedores 
(multisectorial)

Programa de 
Eventos e 

Mercados na
Costa da Morte

Mellora do 
contorno natural 

e a calidade
ambiental

Proxectos
empresariais

medioambientais

Rutas e sendeiros

Rehabilitación de 
infraestruturas e 
espazos ociosos 

no litoral

Conservación de 
espazos naturais, 
praias e espazos

forestais

Programa de 
voluntariado 

ambiental

Promoción da 
cohesión social

Apoio a 
empresas de 

Servizos sociais e  
de equipamentos

sociais

Rede cultural

Programa 
educativo sobre a 
cultura mariñeira

Fomento da 
igualdade de 

oportunidades.

Programa da 
muller na Costa 

da Morte

Eixos estratéxicos de actuación do GAC 3
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Xestión do GAC

Gastos de persoal

Aasistencia á xestión

Suministros 
exteriores

Material informático, 
telemático e de  

repografía

Mobiliario e equipo 
de oficina

Inmobles e locais

Outros gastos

Sensibilización e  
capacitación

Publicidade, 
comunicación e 

relacións públicas

Congresos e 
seminarios

Estudos e traballos
técnicos

Intercambio de 
experiencias e 

traballo en rede

Formación

Fortalecemento da 
competitividade do 

sector pesqueiro

Apoio a iniciativas 
empresariais de 
transformación 
das producións
pesqueiras do 

GAC 4

Apoio a iniciativas 
empresariais de 

comercialización e 
distribución das 

producións
pesqueiras do 

GAC 4

Promoción económica: 
creación de emprego e 

oportunidades 
económicas a  través 

da diversificación

Apoio á implantación de 
novos aloxamentos
dentro da tipoloxía

mariñeira e hoteis con 
encanto

Apoio á reconversión de 
establecementos

hostaleiros a categorías 
superiores e reformas ao

abeiro de plans de 
certificación de calidade

Apoio á creación, mellora
e competitividade

comercial das empresas 
de sergvizos turísticos 

ligados ao mar

Recuperación de 
patrimonio cultural para 

uso turístico

Calidade de vida e 
medio ambiente

Calidade de vida e 
medio ambiente

Programa operativo do GAC 4
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Gastos de 

Funcionamento

Gastos de promoción 

e sensibilización

10% 10%

Grao de financiamento 

máximo
60% 75%

Distribución do Fondo
Total 20%  Total 80%

100%

GAC 3

Costa da Morte Produtivos Non Produtivos

Máis do 50% Menos do 30%

Gastos de subvención de proxectosGastos de xestión do Grupo 

Gastos de 

Funcionamento

Gastos de promoción 

e sensibilización

10% 10%

Pesca Resto Concellos Asociacións

50% 45% 75% 50%*
Grao de financiamento 

máximo
máx. 500.000 €

Gastos de subvención de proxectos

Produtivos Non Produtivos

50% 30%

100%

GAC 4

Seo de Fisterra, 

Ría de Muros Noia

Gastos de xestión do Grupo 

Distribución do Fondo
Total 20%  Total 80%

Distribución e contía das axudas
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O GAC Costa da Morte establece uns criterios de
puntuación diferentes para os proxectos produtivos
e os non productivos. Sen embargo, o GAC Seo de
Fisterra, Ría de Muros – Noia, puntúa os dous tipos
de proxectos segundo o mesmo baremo.

Criterios de puntuación dos proxectos



Unidades de Promoción 
e Desenvolvemento

PACTO TERRITORIAL DE 
EMPREGO DA COSTA DA MORTE

Criterios de puntuación dos proxectos – GAC 3

MAX

TÉCNICA

ECONÓMICA-FCRA.

COMERCIAL

CREACIÓN NOVA EMPRESA

ESTABLE

TEMPORAL

TRABALLADOR DO MAR

MOZOS

5

9

ECONÓMICO

SOCIAL

CONCELLOS

MEDIOAMBIENTAL

CULTURAL

USO "NTIC"

SINGULARIDADE PXCTO.

COLAB. ENTIDADES I+D+I OU 

APROVEITAMENTO PATENTES

PROMOVE MULLER OU % DE MULLERES NA 

SOCIEDADE

EMPREGO FEMININO XERADO

PLAN IGUALDADE XÉNERO

MEDIDAS DE ACCESIBILIDADE

% PARTICIP COLECT DESFAV

TRANSFERIBILIDADE

DIVERSIFICACIÓN SECTOR MAR

PXCTO ESTRUTURANTE / VERTEBRADOR

100

11

10

10

CRITERIOS PUNTUACIÓN PROXECTOS PRODUCTIVOS

VIABILIDADE

CREACIÓN EMPREGO

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

5

30

20ADECUACIÓN ESTRATEXIA PEZ

PROMOTOR / EMPREGO EN COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

USO FACTORES PRODUCTIVOS DA ZONA

CARÁCTER INNOVADOR / DINAMIZANTE

BANDAS DE PUNTUACIÓN 40 - 55 56 - 70 71 - 80 MÁIS  81

% DE COFINANCIACIÓN 30% 40% 50% 60%
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Criterios de puntuación dos proxectos – GAC 3

MAX

PXCTO TÉCNICO

COMPROMISO ECONÓMICO E % DE 

COFINANCIAMENTO

PLAN COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN

PLAN RR.HH. 

CREACIÓN EMPREGO

ECONÓMICO

SOCIAL

CONCELLOS

MEDIOAMBIENTAL

CULTURAL

10

10

10

5

IMPACTO COLECTIVO FEMININO

IMPACTO COLECTIVO DESFAVORECIDO

20

100

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E COLECTIVOS 

DESFAVORECIDOS
10

ADECUACIÓN ESTRATEXIA PEZ

APROVEITAMENTO DE RECURSOS ENDÓXENOS

CARÁCTER INNOVADOR / DINAMIZANTE

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO

CAPACIDADE DE TRANSFERENCIA A OUTROS TERRITORIOS

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO 5

VIABILIDADE TÉCNICA DO PROXECTO

(PLAN DE XESTIÓN)
30

CRITERIOS PUNTUACIÓN PROXECTOS NON PRODUCTIVOS

BANDAS DE PUNTUACIÓN 40 - 55 56 - 70 71 - 80 MÁIS  81

% DE COFINANCIACIÓN 50% 55% 65% 75%
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MAX

15

3

3

6

3

60

9

3

3

3

6

NOVA CREACIÓN

AMPLIACIÓN/MODERNIZACIÓN

TRASLADO

Nº ENPREGOS

MODALIDADE CONTRATACIÓN

COLECTIVO FAVORECIDO

6

3

3

75

*PUNTUACIÓN MÍNIMA: 30. SÓ NO CASO DE PROXECTOS PRODUCTIVOS

CREACIÓN MANTEMENTO DE EMPREGO

TAXA DE VALOR ENGADIDO

EFECTO DEMOSTRATIVO/INNOVACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACIÓN PROMOTOR

CRITERIOS PUNTUACIÓN PROXECTOS

GARANTÍA SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIEIRA E EMPRESARIAL

INCLUSIÓN EN COLECTIVO ESPECÍFICO

VIABILIDADE ECONÓMICA FINANCIEIRA E COMERCIAL

RESIDENCIA NA ZONA

DISPOSICIÓN A COLABORAR CO GAC

VALORACIÓN PROXECTO

LOCALIZACIÓN

ADECUACIÓN COA ESTRATEXIA

APORTACIÓN AVAL BANCARIO

UTILIZACIÓN FACTORES PRODUCTIVOS DA ZONA

MODALIDADE  DO PROXECTO 6

18

Criterios de puntuación dos proxectos – GAC 4 
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Criterios de puntuación dos proxectos – GAC 4 

% MIN % MAX

CONFRARÍAS SEGUNDO TIPOLOXÍA 50 75

CONCELLOS SEGUNDO TIPOLOXÍA 50 75

SEGUNDO TIPOLOXÍA:

NON XERA EMPREGO 50 75

XERA EMPREGO 75 75

% MIN % MAX

FORTALECEMENTO COMPETITIVIDADE 

SECTOR PESQUEIRO
MIN 30 PTOS 30 50

PROMOCIÓN ECONÓMICA: CREACIÓN 

EMPREGO E OPORTUNIDADES 

ECONÓMICAS A TRAVÉS DIVERSIF

MIN 30 PTOS 25 45

IDENTIDADE, CALIDADE DE VIDA E 

MEDIO AMBIENTE
MIN 30 PTOS 25 45

ASOCIACIÓNS

PROMOTORES

ACIVIDADES PRODUCTIVAS VALORACIÓN PROXECTO

SUBVENCIÓN

RELACIÓN VALORACIÓN / PORCENTAXE DE SUBVENCIÓN

ACIVIDADES NON PRODUCTIVAS VALORACIÓN PROXECTO

SUBVENCIÓN

INICIATIVAS
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• Regulamento (CE) 1198/2006, do Consello, do 27 de xullo, relativo ao
Fondo Europeo de Pesca

• Regulamento (CE) 498/2007, da Comisión, do 26 de marzo, polo que se
establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE)
1198/2006, do Consello, do 27 de xullo de 2006, relativo ao Fondo
Europeo de Pesca e o resto da normativa comunitaria de aplicación ás
axudas

• Orde do 17 de xullo de 2008 pola que se convoca concurso de selección
de grupos de acción costeira

• Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos
plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos
grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009

• Os convenios de colaboración asinados entre a Consellería do Mar e
cada un dos grupos de acción costeira

Normativa específica aplicable
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GAC COSTA DA MORTE
Actuacións concretas

Enderezo: Lugar A Camposa, s/n. 
Buño. Malpica de Bergantiños.

(A Coruña). C.P. 15111

Tlf:981711070

Fax:981707399 

Mail: gaccostadamorte@yahoo.es

NIF: G-70181797

mailto:gaccostadamorte@yahoo.es
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Eixo 1: Fortalecemento da competitividade do sector
pesqueiro, en especial a través da mellora da comercialización.

Liña 1: Proxecto de mellora da 
comercialización do sector 
pesqueiro a través das Lonxas da 
Costa da Morte

• Inversións para a 
comercialización: infraestruturas
de distribución, axentes
comerciais e comunicacións, 
plataformas tic

• Selección de canais de 
comercialización e fidelización
dos clientes

• Identificación e trazabilidade do 
produto.

• Inversións en loxística (acordos
con operadores, non inversión en 
vehículos nin en novas lonxas)

Liña 2: Mellora das actividades 
vinculadas coa cadea pesqueira
(Clúster).

• Apoio a creación de iniciativas 
empresariais de redeiras, 
preferentemente cooperativas

• Apoio aos investimentos necesarios 
para o desenvolvemento da súa
actividade.

• Apoio a identificación de novos campos 
de actividade (redes no sector da 
construción, ocio, etc...)

• Apoio as tarefas de comercialización das 
redeiras (canais de comercialización)

• Campañas de sensibilización entre 
armadores/clientes.
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Liña 3: Proxectos de I+D vinculados 
co Mar: "Costa da Morte innovadora“

• Tratamento e manipulación da 
pesca a bordo.

• Tecnoloxías de conservación con 
frío.

• Trazabilidade: Etiquetado de 
produtos e xestión da información 
asociada a estes.

• Detección precoz de problemas 
microbiolóxicos.

• Aproveveitamento e valorización 
de subprodutos e coprodutos.

• Redución do impacto da pesca 
sobre o ecosistema.

• Enfoque ecolóxico da pesca.

Eixo 1: Fortalecemento da competitividade do sector
pesqueiro, en especial a través da mellora da comercialización.
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Liña 1: Espazos temáticos do Mar

• Centro de interpretación ou Museo

• Hostalería e restauración

• Tendas típicas da zona (encaixe, 
alfarería, produtos mariñeiros....)

Liña 3: Pesca Turismo

• Oferta de restauración ou aloxamento de 
calidade, no marco de casas tradicionais
mariñeiras, ou incluso habilitando espazos
específicos para este fin dentro das zonas 
portuarias ou do litoral

• Conxugar os diferentes usos dos asteleiros
tradicionais e a carpintería de ribeira

• Turismo rural azul

• Proxectos turísticos vinculados co ocio e o 
mar como poden ser os deportes de aventura 
(buceo, surf, etc...)

Eixo 2. Promoción económica: creación de emprego e
oportunidades económicas a través da diversificación

Liña 2: Hostalería do mar

• Un programa formativo 
individualizado, seguindo a liña dos 
plans PEMEGA que inclúa visitas 
presenciais e un plan de mellora para 
os establecementos turísticos.

• Unha liña de financiamento específica 
para o desenvolvemento destes plans
de mellora.

Liña 4: Programa de apoio a novos
emprendedores/as (multisectorial)

Liña 5: Programa de Eventos e 
Mercados na Costa da Morte
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Liña 1: Proxectos empresariais
medioambientais

• Tecnoloxías de sensores.

• Predición. Utilización de novos
sistemas de medida e mellora de 
modelos de simulación.

• Tecnoloxías de tratamento de 
augas de lastre.

• Deseño e aplicación de 
indicadores de impacto das 
actividades humanas sobre o 
medio.

• Tecnoloxías asociadas á xestión
de vertidos de hidrocarburos.

Eixo 3. Mellora do contorno natural e a calidade ambiental

Liña 2: Rutas e sendeiros

Liña 5: Programa de voluntariado 
ambiental

Liña 4: Conservación de espazos
naturais, praias e espazos forestais.

Liña 3: Patrimonio histórico e Cultural: 
Rehabilitación de infraestruturas e 
espazos ociosos no litoral.

• Campañas de recollida de lixo e 
residuos sólidos en espazos
naturais.

• Campos de traballo ambientais
• Campañas de sensibilización 

entre a poboación local
• Control e vixilancia de aves en 

espazos naturais.
• Programas de información e 

interpretación ambiental.
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• Escolas infantís

• Servizos de axuda no fogar.

• Centros de día e centros 
residenciais de atención a persoas
maiores

• Infraestruturas e equipamentos
públicos para persoas maiores
(equipamento deportivo ao aire 
libre para persoas maiores).

• Centros sociais e de actividades 
para persoas maiores.

• Aulas da natureza vinculadas co

medio mariño

• Talleres específicos de traballo

sobre o mar e a pesca (por idades)

• Talleres de divulgación científica 

(en colaboración coa Universidade

ou os centros educativos)

• Talleres de formación a 

formadores

• Visitas guiadas

• Conferencias e coloquios

Eixo 4. Promoción da cohesión social.

Liña 1: Apoio a empresas de servizos
sociais e creación de equipamentos

Liña 2: Rede Cultural

Liña 3: Programa educativo sobre a 
cultura mariñeira
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Eixo 5. Fomento da igualdade de oportunidades.

• Vertebración do movemento social feminino a través de axudas as asociacións de 
mulleres para o desenvolvemento de actividades propias.

• Formación específica en materia de xénero e accións de reforzo do empoderamento
feminino. Non se propoñen actuacións de carácter laboral xa que estas se están a 
traballar no marco do pacto territorial de emprego.

• Servizos de información específicamente orientados ás mulleres, ben xa existentes 
ou de nova creación.

• Apoio ou creación de mesas de traballo sobre a muller a través das concellerías
sectoriais. Tamén se propón a posibilidade de crear unha mesa ou grupo de traballo
entre os diferentes proxectos de desenvolvemento local que se están a desenvolver 
(Leader, Consorcio de Turismo, Pacto de emprego, etc...), para facer un seguimento
coordinado das políticas de xénero que se están a desenvolver en cada un deles.

• Desenvolvemento de programas de conciliación tales como Bancos de tempo, que 
poden desenvolverse en colaboración coa administración autonómica.

• Estudos de xénero específicos que poñan en valor o papel da muller na costa da 
morte e especialmente o papel da muller no sector da pesca – mar.
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GAC SEO DE FISTERRA, RÍA DE MUROS-NOIA
Actuacións concretas

Enderezo: 

•Sede Muros: Rúa Real nº29, 2º. Muros 
(A Coruña). C P: 15250.

Tlf.: 981867822 - Fax: 981867822

•Sede Noia: Rúa Fray Luis Rodriguez, 
9, bx. Noia (A Coruña). C P: 15200.

Tlf.: 981842093 - Fax: 981825402

Mail: gerencia@riamuros-noia.com

NIF: G-70196225

mailto:gerencia@riamuros-noia.com
mailto:gerencia@riamuros-noia.com
mailto:gerencia@riamuros-noia.com
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• 3.A.1. Conserveiras para a 
transformación e envase de mariscos, 
algas e outros produtos dentro de liñas
de alta calidade

• 3.A.2. Cocedoiro de polbo e mariscos
• 3.A.3. Envase ao baleiro e 

ultraconxelación de produtos da pesca 
en pequenos volumes para mercados 
selectos

• 3.A.4. Planta de secado, salgado e 
prensado artesanal de peixe para 
mercados especializados

• 3.A.5. Viveiro e cocedoiro de marisco
• 3.A.6. Cocedoiro e envase de Berberecho

• 3.B.1. Plataforma de Comercialización e 
Distribución de Peixe fresco (PCDP) e de 
transformacións

• primarias do GAC 4
• 3.B.2. Viveiro para a almacenaxe, 

comercialización e distribución de 
mariscos para mercado retallista (nin

• cría nin engorde)
• 3.B.3. Distribuidora por xunto de peixe

fresco
• 3.B.4. Distribuidora de peixe fresco en 

mercados próximos
• 3.B.5. Empresa de comercialización de 

peixe fresco en mercado próximos

3. FORTALECEMENTO DA COMPETITIVIDADE DO SECTOR PESQUEIRO

3.A. Apoio a iniciativas empresariais
de transformación das producións
pesqueiras do GAC 4

3.B. Apoio a iniciativas empresariais de 
comercialización e distribución das producións
pesqueiras do GAC 4
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4. PROMOCIÓN ECONÓMICA: CREACIÓN DE EMPREGO E OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS A TRAVÉS DA DIVERSIFICACIÓN

• 4.A.1. Hoteis mariñeiros

• 4.A.2. Casas mariñeiras

• 4.A.3. Hoteis Monumento 
mariñeiros

• 4.A.4. Hotel-Talasso

• 4.B.1. Rehabilitación hoteis
mariñeiros

• 4.B.2. Reforma de restaurantes para 
cumprir cos requisitos da 
certificación Compromiso de 
Calidade

• Turística

• 4.B.3. Tascas mariñeiras

• 4.B.4. Restaurantes mariñeiros

• 4.B.5. Implementación da franquía 
de hostalaría mariñeira

4.A. Apoio á implantación de novos
aloxamentos dentro da tipoloxía
"mariñeira" e hoteis con encanto

4.B. Apoio á reconversión de 
establecementos hostaleiros a categorías 
superiores e reformas ao
abeiro de plans de certificación da calidade
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• 4.C.1. Empresa de servizos
turísticos náuticos

• 4.C.2. Empresa de actividades de 
aventura

• 4.C.3. Empresa de actividades de 
mergullo

• 4.C.4. Empresa de chárter náutico

• 4.C.5. Plataforma multipropósito

• 4.C.6. Escola de navegación

• 4.D.1. Museo do mar (iniciativa non 
produtiva)

• 4.D.2. Centro de interpretación da cultura 
mariñeira (iniciativa non produtiva)

• 4.D.3. Restauración de barco de pesca 
tradicional para uso museográfico 
(iniciativa non produtiva)

• 4.D.4. Rehabilitación de antiga carpintería 
de ribeira e creación de museo (iniciativa 
non produtiva)

• 4.D.5. Rehabilitación de antiga lonxa
(iniciativa non produtiva)

• 4.D.6. Rehabilitación de escola unitaria 
(iniciativa non produtiva)

• 4.D.7. Rehabilitación de antiga salgado-
secado (iniciativa non produtiva)

4. PROMOCIÓN ECONÓMICA: CREACIÓN DE EMPREGO E OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS A TRAVÉS DA DIVERSIFICACIÓN

4.C. Apoio á creación, mellora e 
competitividade comercial das 
empresas de servizos turísticos

ligados ao mar

4.D. Recuperación de patrimonio cultural 
para uso turístico
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5.A. Calidade de vida e medio 
ambiente

• 5.A.1. Empresa de servizos
sociais

• 5.A.2. Rexeneración de 
ecosistemas litorais
(iniciativa non produtiva)

• 5.A.3. Plan de 
ordenamento de praias e 
ecosistemas dunares
(iniciativa non produtiva)

5. CALIDADE DE VIDA E MEDIO AMBIENTE
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Travesía Cabo Fisterra, num. 1, baixo
Fisterra 15155
Tlfno. 981 706 836 
Fax. 981 712276
info@updcostadamorte.org
http://updcostadamorte.wordpress.com

UPD Pacto Territorial de Emprego
Costa da Morte

mailto:info@updcostadamorte.org
http://updcostadamorte.wordpress.com/
http://updcostadamorte.wordpress.com/
http://www.accioncosteira.es/
http://accioncosteira.es/archivos/guia_promotor.pdf

