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Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

1. COMPETENCIAS
De conformidade co disposto no artigo 1 do Decreto 500/2005, do 15 de
setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos, esta é o órgano da Comunidade Autónoma ao que lle corresponde
desenvolver as competencias e funcións en materia de ordenación pesqueira en augas
interiores, marisqueo, acuicultura, confrarías de pescadores e demais organizacións e
asociacións

profesionais

do

sector,

industrias

pesqueiras

e

conserveiras,

establecementos de almacenamento, manipulación, vendas e transformación do peixe,
ensinanzas marítimo-pesqueiras, náutico-deportivas e mergullo, cooperación pesqueira
con terceiros países, salvamento marítimo, loita contra a contaminación e planificación
e actuacións portuarias con incidencia no mundo da pesca, de acordo co establecido no
Estatuto de autonomía para Galicia e segundo os termos sinalados pola Constitución
española.
Os Decretos 211/2005, do 3 de agosto e o 232/2005, do 11 de agosto establecen
a estrutura orgánica da Xunta de Galicia e dos seus departamentos, nos que se fixa a
estrutura orgánica das distintas consellerías, quedando configurada esta cos seguintes
centros directivos:
1. Secretaría Xeral
2. Dirección Xeral de Recursos Mariños
3. Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca
4. Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro
Queda adscrito a esta consellería o ente público Instituto Tecnolóxico para o
Control do Medio Mariño de Galicia.
Os reais decretos polos que se aprobaron os traspasos de funcións e servizos
producidos ata o momento en materia de pesca son os seguintes:
1. 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,
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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.
2. 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.
3. 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.
4. 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
náutico-pesqueiro.
5. 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.
6. Real decreto 1377/1997, do 29 de agosto, sobre traspasos de funcións e servizos á
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de mergullo.
7. 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).
8. Real decreto 1749/1999, do 19 de novembro, sobre ampliación de servizos e
funcións da Administración do Estado traspasados á Comunidade Autónoma de
Galicia polos Real decreto 1283/1987, do 2 de outubro, e 1378/1997, do 29 de
agosto, en materia de ensinanzas profesionais náutico-pesqueiras.
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2. OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2007
2.1 DA CONSELLERÍA
Os obxectivos da consellería para o ano 2007 veñen marcados por unha
circunstancia distinta á existente en exercicios de anos anteriores, circunstancia que
regula un novo marco de actuación e, polo tanto, de cumprimento de obxectivos por
parte da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Esta circunstancia non é outra que a
aprobación do Regulamento (CE) nº 1198/2006, do Consello de 27 de xullo de 2006
relativo ao Fondo Europeo de Pesca (no sucesivo FEP), que ven a definir o marco de
apoio comunitario en favor do desenvolvemento sostible do sector pesqueiro, das zonas
de pesca e da pesca interior.
A Comisión Europea ven de fixar para España unha asignación de
1.005.425.116 euros do FEP para o período que abrangue entre os anos 2007-2013,
sobre un total de 3.849 millóns de euros que recolle o FEP. No caso galego, ao tratarse
dunha das rexións obxectivo de converxencia, a nosa comunidade autónoma será a
maior beneficiaria dos fondos que o Estado dispón para as rexións desa categoría, que
alcanza a cifra de 840.215.806 sobre o total estatal antes citado.
Xunto con esta nova situación, a Consellería pretende manter a súa filosofía
clara , xa manifestada no anterior orzamento de lograr unha participación activa,
afastada de paternalismos ou protectorados inxustificados, de todos os axentes sociais
aos que deben atender e dar resposta os orzamentos do ano 2007, na procura de atender
as demandas das persoas, co claro obxectivo de facer avanzar a Galicia. A aplicación
desa filosofía se traduce nunha clara aposta de abrir as liñas de axudas e subvencións a
un réxime de concorrencia competitiva que permita que os beneficiarios dos fondos
públicos presenten iniciativas de presente e de futuro para Galicia, xerando riqueza,
innovación, desenvolvemento, ocupación, fixación de poboación en zonas costeiras
Estes orzamentos , xunto ás circunstancias anteriores, queren plasmar o cambio
político que chegou e beneficiou a Galicia , partindo dun orzamento non condicionado
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por compromisos adquiridos polo goberno anterior. Ese cambio político reflíctese nos
orzamentos, dun xeito destacado en tres direccións. A aplicación practica e efectiva
dunha política de carácter social dirixida aos colectivos que traballan no sector
extractivo, a aposta por unha política formativa que de resposta ás necesidades do sector
e que permitan consolidar emprego e poboación no noso litoral, co apoio ao
desenvolvemento destas zonas e unha política respectuosa co medio ambiente,
garantindo unha explotación racional e sostible da nosa rexión.
O noso litoral, as nosas costas e as nosas augas configuran un espazo físico onde
se desenvolve a maioría das actividades da nosa Comunidade o que fan necesario que se
adopten e planifiquen as actuacións dun xeito ordenado e respectuoso coas actividades
que alí se realicen e así mesmo respectuoso co medio ambiente, que é un dos nosos
patrimonios máis importantes. Se en Europa, máis do 50 % da poboación vive a menos
de 30 quilómetros da costa, esa porcentaxe en Galicia supera o 65% da nosa poboación,
o que fai preciso que as actividades vencelladas ao mar garantan ese desenvolvemento
sostible, como garantía de futuras veneracións, e no ano 2007 se levaran accións
concretas na execución desta política, algunhas novidosas, como as reservas mariñas, e
outras continuación do feito no ano 2006, como os plans de recuperación e as accións
de repoboación de determinadas especies.
Reitérase o xa manifestado na memoria dos orzamentos do ano 2.006. O sector
do mar é un sector estratéxico para o benestar e o desenvolvemento da nosa
comunidade. É un sector que conta cun tremendo capital humano, que é necesario
ilusionar, que teña esperanza en que traballando no mar se pode desenvolver unha
profesión de futuro, que investindo nas industrias, na investigación aplicada(levada a
cabo no Centro de Investigacións Mariñas e no Intecmar, con aplicacións e seguimento
en materia de toxinas, por citar algún exemplo concreto), na formación(este ano
levarase a práctica o traballo realizado a través do Plan de Formación elaborado no ano
2.006) , todas as poboacións costeiras galegas poidan vivir e traballar no noso país. A
xente debe ser consciente de que o sector da pesca é un sector líder en Europa, é un
sector dinamizador das poboacións do litoral galego, é un sector competitivo e que debe
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mellorar nesa competitividade. Nesa liña elabórase o orzamento desta consellería, sen
perder a perspectiva de que as persoas e as súas necesidades e demandas son o fin
último e primeiro das distintas partidas que se conteñen neste orzamento.
No senso exposto, as liñas de actuación desta consellería perseguirán,
fundamentalmente, os seguintes obxectivos no exercicio orzamentario correspondente
ao ano 2007:
1. Cooperación pesqueira internacional , que permita a traslación dos coñecementos e
da experiencia acadada por esta consellería, a terceiros países con tradición
pesqueira e presenza galega.
2. Establecemento de medidas dirixidas a adopción de xestión responsable e sostible
dos caladoiros e das nosas costas, na que a participación do sector levarase a cabo
en condicións de igualdade e de coresponsabilidade coa administración.
3. Establecemento de medidas que garantan o desenvolvemento da acuicultura no noso
litoral en harmonía co respecto ao medio ambiente, e garantindo a concorrencia
entre os posibles beneficiarios ou interesados na instalación destas industrias.
4. Elaboración de medidas e actuacións que permitan facilitar un coñecemento real e
actual dos caladoiros galegos.
5. Mantemento do seguro de accidentes marítimos coa ampliación a todos os
mariñeiros galegos en calquera parte do mundo e dos tripulantes de buques con
porto base en Galicia , con independencia da súa rexión ou país de orixe, así como a
creación dun seguro de mal tempo e do apoio a plans de pensións para as
mariscadoras galegas.
6. Establecemento de medidas que faciliten o coñecemento e consumo de produtos do
mar, co fin dunha valoración axeitada dos nosos produtos e incidir e equilibrar as
dietas alimenticias, fundamentalmente nas idades infantil e xuvenil dos galegos.
7. Establecemento dunhas medidas de avaliación e seguimento dos investimentos
aprobados de forma que se garanta a aplicación eficaz e eficiente dos fondos
públicos.
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8. Elaboración e posta en marcha das primeiras medidas para a execución do proxecto
Cidade do Mar.
9. Impartición de formación específica dirixida aos profesionais do mar, con especial
incidencia na formación das mulleres e en materia de seguranza marítima e
prevención de accidentes laborais así como a aplicación dunha formación marítima
e pesqueira adaptada ás necesidades actuais que demanda o sector.
10. Adopción de medidas dirixidas á recuperación do medio ambiente mariño e de
zonas aptas para a reprodución dos moluscos bivalvos con todas as garantías
sanitarias para o consumidor.
11. Adopción de medidas de repoboación que garantan a supervivencia de especies
principais para os ingresos do sector pesqueiro galego.
12. A realización de actuacións costeiras artesanais e do desenvolvemento das zoas
costeiras artesanais mediante a posta en marcha dos Grupos de Acción Costeira.
13. Fomento da investigación mariña aplicada.
14. Mellora das condicións de seguridade e da cultura do seguro no desenvolvemento
da actividade pesqueira e marisqueira.
15. Potenciación das industrias de transformación, mediante a elaboración dun Plan
Estratéxico da Conserva e dun Plan Estratéxico do Conxelado que garanta uns
investimentos dirixidos a un dimensionamento axeitado do sector.
16. Promoción do coñecemento do mundo do mar e da súa xente, apoiando museos do
mar e publicacións.
As actuacións referidas concrétanse, entre outras, na adopción das seguintes
medidas:
1. Apoio ao desenvolvemento racional dos espazos portuarios pesqueiros.
2. Creación

de

reservas

mariñas

no

litoral

galego

con

participación

e

corresponsabilidade dos axentes do sector.
3. Apoio á implantación do consumo de recursos mariños nos centros de ensinanza
galegos.
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4. Elaboración dun Plan de avaliación dos recursos e caladoiros galegos.
5. Execución dun Plan de rexeneración e recuperación dos espazos litorais e zonas
produtivas, no que participará activamente o sector a través da presentación de
proxectos.
6. Execución do Plan integral de formación marítima, cuxo traballo se levou a cabo no
ano 2.006.
7. Plan de recuperación de pesqueiras con dificultades, mediante accións de
repoboación.
8. Estudos e campañas de promoción para conquerir, e se é o caso, afianzar a
denominación de orixe protexida para o mexillón e o percebe e a identidade
xeográfica protexida para o ourizo.
9. Posta en marcha dos Grupos de Acción Costeira para o desenvolvemento das zonas
costerias entendidas como unha unidade de actuación.
10. Posta en marcha dun seguro de mal tempo que garanta os ingresos aos profesionais
do mar e ampliación do seguro colectivo do mar a todos os traballadores enrolados
en buques con porto base en Galicia.
11. Potenciación da investigación mariña aplicada.
12. Contratación dun gabinete técnico para a avaliación e seguimento das axudas
concedidas, garantido a aplicación eficiente e eficaz dos fondos públicos, que
acrediten esta circunstancia.
13. Contratación da redacción do proxecto arquitectónico da Cidade do Mar e primeiras
actuacións.
14. Aplicación dun plan de pensións ás mariscadoras.
15. Desenvolvemento dunha política activa de cooperación pesqueira internacional que
traslade a experiencia e coñecemento de Galicia a terceiros países e fortaleza as
relacións institucionais existentes e crear novos vínculos.
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3. ORZAMENTO DE GASTOS PARA O ANO 2007
3.1 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL. PROGRAMAS DE GASTO
3.1.1 Da Consellería
PROGRAMA 422K. ENSINANZAS PESQUEIRAS
1. Descrición
A formación profesional marítimo-pesqueira debe dar resposta formativa a un
sector onde se está a levar unha modernización e implantación de novas tecnoloxías.
Para que os futuros profesionais adquiran as capacidades profesionais necesarias
cómpre dotar aos centros e aulas de formación dos equipamentos para as novas
tecnoloxías, así como completar e mellorar os xa existentes.
Con este programa perséguese o obxectivo de garantir o funcionamento básico e
a continuidade da oferta pública de ensinanzas marítimo e náutico-pesqueiras nas súas
diversas modalidades. Concretamente na modalidade de formación profesional náuticopesqueira de adultos, e os ciclos formativos de formación profesional específica de:
navegación e pesca, máquinas navais, cultivos mariños e mergullo profesional. Ademais
neste programa intégranse as ensinanzas de certificacións profesionais que se impartan
nos catro centros de ensinanzas.
Estas accións formativas desenvólvense nos centros de formación profesional
pesqueira e de acuicultura dependentes desta consellería, ubicados en Ferrol, Ribeira, A
Illa de Arousa e Vigo, dos que os custos de mantemento, dotación de equipos e
acondicionamento, se imputan a este programa.
2. Actividades
1. Mellora de sistemas operativos con fins didácticos.
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2. Dotación de equipamentos didácticos.
3. Acondicionamento dos centros docentes.
4. Adquisición de equipos informáticos e equipamento vario para aulas e centros.
5. Accións de apoio e divulgación das actividades náuticas.
6. Adquisición de elementos de transporte para o seguimento das ensinanzas.
7. Accións complementarias á formación dentro do Plan Integral de Formación
marítimo-pesqueiro de Galicia.
3. Órgano encargado da súa execución
Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro

PROGRAMA 422M. FORMACIÓN E CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
1. Descrición
A formación profesional marítimo-pesqueira debe estar adaptada á situación
socio-laboral do momento e dar resposta ás necesidades e demandas do sector onde se
está a levar unha modernización e implantación de novas tecnoloxías, polo que, os
futuros profesionais deberán recibir a formación necesaria para adquirir as capacidades
profesionais que o sector require. Por outra banda, débese fomentar estas ensinanzas xa
que na actualidade xa existen problemas á hora de atopar tripulacións.
Os fins perseguidos están directamente relacionados cos reflectidos no programa
422 K, dándose, no programa 422M especial importancia ás accións innovadoras e
axeitando o seu desenvolvemento ás características de finalidade e elixibilidade dos
gastos de conformidade coas normas do Fondo Social Europeo para o período 20072013.
2. Actividades
1. Cursos de formación para formadores, fundamentalmente en novas tecnoloxías.
2. Campañas de divulgación das ensinanzas marítimo-pesqueiras.
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3. Xornadas e outras accións conxuntas con empresas do sector.
4. Oferta modular en todos os centros.
5. Cursos de formación continua destinados fundamentalmente a mulleres das zonas
costeiras.
6. Elaboración e impartición de módulos de sensibilización ambiental con destino aos
profesionais do mar.
7. Cursos de formación mínima para o embarque destinado a inmigrantes.
3. Órgano encargado da súa execución
Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro

PROGRAMA 514A. INFRAESTRUTURAS PESQUEIRAS
1.Descrición
Neste programa encádranse as medidas destinada a rexenerar e a desenvolver os
portos e fondeadoiros de pesca para mellorar os servizos ofrecidos e así convertelos
nunha vantaxe competitiva.
2.Actividades
1. Investimentos en portos pesqueiros que presenten interese para os pescadores e
produtores acuícolas usuarios dos mesmo.
2. Investimentos relacionados con a seguridade para a construción ou modernización
de pequenos lugares de desembarque.
Os investimentos destinaranse principalmente a:
1. abastecemento de combustible, xeo, auga e electricidade.
2. xestión informatizada das actividades pesqueiras.
3. mellora das condicións de seguridade e traballo.
4. almacenamento e transformación de residuos.
5. fomento de boas prácticas ambientais nos portos,favorecendo e primando o
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emprego de enerxías alternativas e limpas no exercicio da actividade portuaria.
6. Rexeneración e desenvolvemento dos portos pesqueiros para a mellora do seu
patrimonio natural e arquitectónico.
3. Órgano encargado da súa execución
Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca

PROGRAMA 541C. PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO NATURAL
MARÍTIMO
1. Descrición
O litoral de Galicia conta cunha importante diversidade biolóxica á que debe
sumárselle o valor estratéxico derivado do feito de albergar espazos de gran valor
ecolóxico, cultural, social e económico.
Hoxe en día existe unha tendencia á utilización intensiva dos espazos costeiros
que xera unha serie de desequilibrios medioambientais que inciden directamente sobre
os recursos pesqueiros. Toda esta problemática supón a necesidade de xestionar a pesca
e demais actividades, especialmente as realizadas nas proximidades da costa, de forma
coherente e adoptar medidas específicas de protección das especies e hábitats asociados,
medidas na que os sectores extractivos deben participar en un marco de
corresponsabilidade.
Durante o ano 2006, asinouse entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de
Fomento un convenio de colaboración dirixido á promover e facilitar a coordinación e
cooperación entre ambas administracións en materia de salvamento marítimo e loita
contra a contaminación na procura de mellorar a resposta ante estas situacións así como
o intercambio de información e a formación entre o persoal destinado a estas tarefas.
Así mesmo, neste ano 2007 porase en marcha, con eficacia plena un autentico Plan
Territorial de Loita contra a Contaminación Mariña Accidental, sendo preciso dotalos
dos medios materiais necesarios para garantir a súa aplicación en base a protocolos de
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actuación claramente definidos.
Así , os principios que inspiran este programa son os seguintes:
1. Evitar os danos producidos por episodios de contaminación.
2. Prevención e control das actividades que poidan afectar negativamente á
sostibilidade dos recursos mariños.
2. Actividades
1. Prevención e control da contaminación do medio natural mariño.
2. Dotación de medios á inspección pesqueira e ao salvamento marítimo.
3. Control da actividade pesqueira.
4. Establecemento e seguimento de indicadores de impacto ambiental.
5. Liña de axudas para a protección da flora e fauna mariña.
6. Investimentos para posta en funcionamento dunha reserva mariña.
7. Rehabilitación de augas interiores.
8. Participación activa do sector na recuperación e rexeneración dos bancos
marisqueiros e caladoiros galegos.
9. Mellora no control das accións ilegais na explotación dos recursos.
3. Órgano encargado da súa execución
Dirección Xeral de Recursos Mariños

PROGRAMA 561A. PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
1. Descrición
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
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cambio de cultura nos empresarios, para que pasen a considerar I+D como un factor
estratéxico para o futuro. Co fin de non hipotecar a independencia científica e
tecnolóxica, e competir no desenvolvemento do noso tecido económico, é moi
importante apostar por unha investigación básica saudable.
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 valioso capital humano co que conta Galicia,
implicándoos no desenvolvemento das distintas accións programadas, evitando que os
técnicos traballen descoordinados e sen coñecemento das distintas iniciativas que se
pretenden desenvolver. Dentro do marco destas iniciativas cobra unha especial
relevancia as actuacións dirixidas a execución do proxecto Cidade do Mar, na cidade de
Vigo, como sede e núcleo fundamental e aglutinador das institucións e organismos
científicos de todo o Estado, que favorecerán e optimizarán os coñecementos científicotécnicos do mundo do mar e dos seus recursos.
No desenvolvemento deste plan xogará un papel moi importante o Centro de
Investigacións Mariñas da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, nas súas sedes de
Ribadeo e Vilanova de Arousa, e o Cetmar.
2. Actividades
1. Financiamento do funcionamento, persoal, mantemento e actividades desenvolvidas
polo Centro de Investigacións Mariñas.
2. Dotación de material científico, publicacións e equipamento necesario para
desenvolvemento da investigación.
3. Formación de titulados superiores e técnicos superiores en temas de investigación
mariña.
4. Realización do Congreso Nacional de Acuicultura.
5. Redacción definitiva do proxecto “Cidade da Mar” e primeiras actuacións.
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3. Órgano encargado da súa execución
Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento pesqueiro

PROGRAMA 581A. ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA
1. Descrición
Coa finalidade de dar cumprimento á normativa comunitaria recollida no
Regulamento 2847/93, do 12 de outubro de 1993, que se traslada á lexislación nacional
mediante o Real decreto 2064/2004, do 15 de outubro e a súa posterior modificación
mediante o Real decreto 607/2006, do 19 de maio, vénse realizando a recollida
periódica dos datos contidos nas notas de primeira venda dos produtos pesqueiros
frescos que se venden en lonxa. Este proceso está en continua mellora alcanzando cada
vez maiores porcentaxes de recollida e identificación das unidades de pesca provedoras
tanto de peixes como de mariscos.
Estes mesmos regulamentos esixen a recollida de información correspondente ás
notas de primeira venda dos produtos pesqueiros conxelados e das vendas realizadas no
sector da acuicultura. A actividade de recollida de notas de primeira venda nestes dous
sectores está iniciándose, e ao longo do ano 2007 realizaranse as primeiras probas de
transmisión de información as servizos estatísticos desta consellería.
2. Actividades
1. Recollida de datos de produción, transporte e venda dos produtos da pesca, o
marisqueo e a acuicultura.
2. Revisión e análise estatístico do rexistro de buques pesqueiros da Comunidade
Autónoma de Galicia.
3. Validación de datos e homologación de información.
4. Publicación e divulgación de resultados.
5. Plataforma tecnolóxica da pesca.
6. Campañas de sensibilización e divulgación.

522

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

3. Órgano encargado da súa execución
Dirección Xeral de Recursos Mariños

PROGRAMA 721A. DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE POLÍTICAS
PESQUEIRAS
1. Descrición
Os créditos asignados a este programa cumpren fundamentalmente a función de
financiar os gastos de funcionamento e do persoal dos servizos administrativos da
consellería, distribuídos nos seus diferentes centros xestores, que son ademais dos
servizos centrais, as delegacións territoriais en Celeiro, Vigo e A Coruña, e as
delegacións comarcais en Ferrol, Ribeira, Pontevedra e Carril, así como os funcionarios
desta consellería destinados nas distintas confrarías de pescadores.
Tamén se recollen no capítulo de investimentos partidas destinadas á mellora de
infraestruturas nos citados centros administrativos co fin de conquerir unhas mellores
condicións de traballo para o persoal ao servizo da consellería.
Así mesmo o programa recolle os créditos destinados á creación dun plan de
pensións para as mariscadoras, co obxectivo de paliar a perda de renda que sufre este
colectivo á hora da xubilación, fomentando a canalización do aforro e permitir o acceso
a novas profesionais do mar.
2. Actividades
1. Acondicionamento e equipamento dos servizos da consellería.
2. Mantemento e modernización dos procesos de datos da consellería.
3. Formación dun fondo de biblioteca.
4. Obras novas e de reparación nos edificios onde se atopan os servizos centrais e
delegacións territoriais e comarcais.
5. Reparación e reposición dos vehículos pertencentes á flota da consellería.
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6. Asistencia técnica ás confrarías de pescadores.
7. Convenios en materia de cooperación pesqueira internacional.
8. Creación dun plan de pensións para as mariscadoras.
3. Órgano encargado da súa execución
Secretaría Xeral

PROGRAMA 722A. PROMOCIÓN SOCIAL E DIVULGACIÓN DA
TECNOLOXÍA PESQUEIRA
1.Descrición
O sector pesqueiro dá emprego directamente a máis de 34.000 persoas na
Comunidade Autónoma. As condicións nas que se desenvolve o traballo fan desta
actividade unha das máis susceptibles de riscos laborais, que contribúe, entre outros
factores, a falta de atractivo entre a xente nova, dificultando o relevo xeracional e a
modernización do sector.
Outro factor desfavorecedor das novas incorporacións a este sector, é a
progresiva perda de ingresos dos traballadores, polo que se fai preciso adoptar medidas
que favorezan a prosperidade económica e social das poboacións dependentes da pesca.
Este programa recolle actuacións dirixidas á formación do sector pesqueiro que
lles permita acceder e explotar axeitadamente as tecnoloxías precisas para unha mellor
explotación, xestión e comercialización dos recursos mariños.
Tamén se recollen os créditos para actuacións relacionadas coa pesca costeira
artesanal, destinadas a fomentar a organización e control da trazabilidade dos produtos
comercializados da pesca costeira artesanal e o apoio aos proxectos piloto realizados
por un axente económico en cooperación cun organismo científico ou técnico que
estean dirixidos á adquisición e difusión de novos coñecementos técnicos. O novo
marco establecido polo FEP destina un único eixo a potenciar o desenvolvemento das
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zonas costeiras coma un mecanismo dinamizador dos pobos costeiros a través da
creación dos denominados grupos de acción costeira , que permitirán a participación de
todos os axentes sociais das areas que se definan na elaboración e planificación de dito
desenvolvemento.
2.Actividades
1. Sinatura do convenio de colaboración coa Cruz Vermella do Mar.
2. Subscrición da "póliza colectiva de accidentes do mar”.
3. Creación de grupos locais que dinamicen económica e socialmente as poboacións
dependentes da pesca.
4. Promoción

da

organización

da

cadea

de

produción,

transformación

e

comercialización de produtos pesqueiros.
5. Axudas a xoves pescadores na compra do seu primeiro barco.
6. Financiamento para cambio de motores
7. Realización de proxectos en condicións cercanas ás reais do sector produtivo que
desenvolvan novos métodos para mellorar a competitividade do mesmo.
8. Cursos de formación e reciclaxe para pescadores.
9. Actividades de especialización e formación na pesca e o litoral.
10. Programas de formación para o desenvolvemento pesqueiro.
11. Apoio ás accións de promoción social dos pescadores e das comunidades
pesqueiras.
12. Accións para divulgación sobre o litoral de Galicia e a pesca.
13. Accións piloto sobre aplicación de enerxías limpas e renovables ás actividades
pesqueiras e sobre a xestión de residuos xerados pola pesca.
14. Transformación dos buques que abandonen a pesca en buques para formación, a
promoción socio-cultural ou o control das reservas mariñas.
15. Apoio á produción de semente en micro instalacións.
16. Campaña de seguridade para a pesca.
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3. Órganos encargados da súa execución
Dirección Xeral de Recursos Mariños
Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca
Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro

PROGRAMA 722B. PROMOCIÓN SOCIAL E DIVULGACIÓN DA
TECNOLOXÍA PESQUEIRA. F.S.E.
1. Descrición
A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos promoverá , en intima conexión e
como elemento coordinador cos grupos de accións costeira, a existencia dun colectivo
de traballadores que configuren un equipo multidisciplinar que permita orientar e o
mesmo tempo analizar e priorizar as iniciativas xurdidas no seo destes grupos para
optimizar a utilización dos fondos públicos dos que se dispoñan, e o mesmo tempo,
buscando a complementariedade deste eixo coa establecido noutros fondos, e
fundamentalmente nos fondos agrícolas que tamén contemplan o desenvolvemento de
zoas coincidentes no espazo, de forma que se puidesen aproveitar ao máximo os
recursos endóxenos que o mar aporta ás zonas litorais.
A función do persoal que a constitúen seguirá sendo a promoción do
desenvolvemento dos recursos de cada porto, a dinamización do colectivo de
pescadores para traballar cooperativamente, o asesoramento dos emprendedores que
poñan en marcha novos proxectos, estimulando sobre todo a aqueles que teñan un
carácter innovador, o fomento da formación dos distintos colectivos e, en xeral,
promover e/ou apoiar iniciativas que promovan o desenvolvemento das comunidades
relacionadas coa pesca e o marisqueo.
2. Actividades
1. Promover a elaboración de modelos de xestión sostibles na pesca artesanal e de
baixura e plans de explotación racionais no marisqueo.
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2. Apoiar as iniciativas de organización e modernización deste sector.
3. Propiciar iniciativas e proxectos para aumentar a calidade e o valor engadido dos
produtos da pesca.
4. Promover iniciativas de emprego no sector do procesado dos produtos pesqueiros
ou dos servizos auxiliares á pesca, así como todas as actividades vencelladas ao
mar, para contribuír á creación de emprego nas zonas costeiras.
3. Órgano encargado da súa execución
Secretaría Xeral

PROGRAMA 723A. COMPETITIVIDADE E MELLORA DA CALIDADE DA
PRODUCIÓN PESQUEIRA E DA ACUICULTURA
1. Descrición
Neste programa encádranse actuacións destinada á adaptación da flota galega á
dispoñibilidade dos recursos coa finalidade de evitar a sobreexplotación e acadar un
desenvolvemento sostible do sector.
Intégranse tamén neste programa aquelas actuacións destinadas á mellora da
capacidade de produción e a competitividade das empresas transformadoras e
comercializadoras e da acuicultura e a promoción dos produtos da pesca.
O número total de barcos pesqueiros con porto base en Galicia ascende a 5.343,
aproximadamente o 40% da flota pesqueira española. A maioría deles son de pequeno
tamaño, o que implica unha grande presión sobre as augas interiores. Caracterízanse
tamén pola variedade de especies capturadas e o seu alto valor económico.
As tendencias de desenvolvemento deste sector veñen marcadas polo fomento de
medidas 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.
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Nesta liña, o novo FEP, permitirá a realización de actuacións dirixidas á
renovación da flota costeira artesanal, mediante a creación dun instrumento que facilite
dita renovación poñendo a disposición dos armadores tanto de potencia como de
tonelaxe, así e como unha acción merecedora de ser destacada, como é o acceso dos
xovenes á propiedade das embarcacións pesqueiras de xeito que se garanta o relevo
xeracional e a pervivencia dun sector estratéxico para Galicia. Conxuntamente con esta
medida, o Parlamento estatal está tramitando un proxecto de lei para a regularización
das embarcacións pesqueiras que permitirá poñer fin a unha situación que se ven
arrastrando durante anos
En canto á acuicultura, a costa galega é polas súas características naturais un
lugar idóneo para esta actividade, tanto para a produción de moluscos como para a de
peixe, para o que se require a utilización de diferentes métodos de produción segundo o
tipo de cultivo que se trate e a zona onde se localice. Forzas que impulsan a
sostibilidade da acuicultura galega son a alta calidade dos seus produtos e o paulatino
descendo da produción da pesca extractiva, que contribúen a que conte con moi boas
perspectivas de crecemento do mercado.
2. Actividades
1. Plan de recuperación de pesquerías de interese galego con dificultades na súa
explotación.
2. Desenvolvemento e participación en programas comunitarios diversos de xestión e
seguimento de distintas actividades vencelladas á pesca, ao marisqueo e á
acuicultura.
3. Estudo da calidade do medio.
4. Axudas para a paralización definitiva de buques pesqueiros .
5. Axudas para propietarios de buques pesqueiros afectados por plans de recuperación
dun recursos específico que impliquen unha paralización temporal da actividade.
6. Axudas destinadas a mellorar a seguridade e as condicións de traballo así como da
calidade e hixiene dos produtos a bordo dos barcos pesqueiros.
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7. Medidas socioeconómicas para apoiar a saída anticipada do sector pesqueiro e a
reconversión profesional dos pescadores.
8. Axudas para a construción, ampliación, equipamento e modernización de
establecementos de transformación e comercialización.
3. Órganos encargados da súa execución
Dirección Xeral de Recursos Mariños
Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca

PROGRAMA 723B. REGULACIÓN DAS PRODUCIÓNS E DOS MERCADOS
DA PESCA
1. Descrición
Este programa ampara accións como a busca de novos mercados que permitan
gañar cota 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 e determinar a orixe do produto.
Así mesmo, dentro deste programa preténdese fomentar a cultura do consumo
dos produtos pesqueiros galegos 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. Preténdese levar a cabo unha
acción de fomento de consumo de produtos pesqueiros galegos nas dietas infantís e
xuvenís dos nenos galegos, creando ao mesmo tempo unha cultura de consumo dos
produtos pesqueiros galegos.
O programa dá encaixe tamén, á posta en marcha dun seguro de mal tempo co
obxectivo de incentivar o aseguramento no sector para garantir ingresos aos
profesionais do mar en situacións climatolóxicas adversas.

529

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

2. Actividades
1. Programa de formación dos traballadores do sector pesqueiro, na mellora da xestión
e tratamento dos recursos pesqueiros.
2. Programa de formación para o tratamento dos produtos pesqueiros frescos.
3. Programa de fomento do consumo de produtos pesqueiros frescos nas dietas infantís
e xuvenís dos nenos galegos.
4. Programa de formación para o consumo e comercialización do peixe fresco.
5. Subscricións dun seguro de mal tempo para o sector.
6. Realización de campañas de promoción de produtos da pesca e de estudos de
mercado.
7. Certificación da calidade incluída a creación de etiquetas e a certificación de
produtos capturados.
8. Campañas dirixidas a mellorar a imaxe dos produtos da pesca e a realización de
estudos de mercado.
3.Órganos encargados da súa execución
Secretaría Xeral
Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca
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4. CADROS NUMÉRICOS

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e
servizos

SERVIZOS
01
422K Ensinanzas pesqueiras
422M Formación e cualificación profesional
514A

02

561A

Plan galego de investigación desenvolvemento e innovación
tecnolóxica

581A

Elaboración e difusión estatística

721A

Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras

722A

Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira

722B

Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira. F.S.E.

723A

Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e
da acuicultura

723B

Regulación das producións e dos mercados da pesca

04

TOTAL

3.599,4

3.254,9

6.854,3

1.811,8

583,5

2.395,3

Infraestruturas pesqueiras

541C Protección e mellora do medio natural marítimo

03

6.000,0
746,3

6.000,0

20.008,1

20.754,5

2.254,8

4.515,8
50,0

50,0

26.188,2
309,4

26.188,2
3.335,1

1.380,0

6.334,0

1.140,3

TOTAL

5.869,0

11.358,5
1.140,3

10.874,3

1.380,1
43.299,4

6.770,6

34.267,6

122.626,9

139.370,3

6.000,0

7.380,1

136.006,9

14.688,2

228.262,1

(Miles de euros)
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Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e
capítulos
CAPÍTULOS
I
422K

Ensinanzas pesqueiras

422M Formación e cualificación profesional
514A

II

III

3.599,4

970,8

1.811,8

583,5

IV

561A

Plan galego de investigación desenvolvemento e innovación
tecnolóxica

581A

Elaboración e difusión estatística

721A

Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras

722A

Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira

722B

Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira. F.S.E.

723A

Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira
e da acuicultura

723B

Regulación das producións e dos mercados da pesca

TOTAL

VII

TOTAL

263,1 2.021,0

6.854,3
2.395,3

Infraestruturas pesqueiras

541C Protección e mellora do medio natural marítimo

VI

6.000,0
746,3
2.254,8

11.473,3

600,0

18.638,1

289,8

2.236,5

20.754,5

225,9 4.000,0

6.770,6

50,0

50,0
4.000,0

26.188,2

620,0 6.400,8

4.028,3

11.358,5

318,2

1.140,3

5.869,0

6.143,2 127.358,1 139.370,3
6.000,0

26.886,2

770,0

3.051,3 5.427,0

309,4
822,1

6.000,0

1.380,1

7.380,1

4.398,9 600,0 4.160,4 54.680,1 137.536,5 228.262,1

(Miles de euros)

Distribución orgánica
01
Cap. I
Cap. II
Cap. IV
Cap. VI
Cap. VII

SECRETARÍA XERAL
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Transferencias correntes
Investimentos reais
Transferencias de capital

TOTAL

2006

2007

% Var.

26.097,3
2.602,8
2.121,9
3.337,1
4.530,0

26.886,2
2.554,8
3.051,3
5.427,0
5.380,1

3,0
-1,8
43,8
62,6
18,8

38.689,1

43.299,4

11,9

(Miles de euros)

02
Cap. III
Cap. VI
Cap. VII
TOTAL

D. X. DE RECURSOS MARIÑOS
Gastos financeiros
Investimentos reais
Transferencias de capital

2006

2007

% Var.

700,0
20.880,9
4.315,0

600,0
23.763,1
9.904,5

-14,3
13,8
129,5

25.895,9

34.267,6

32,3

(Miles de euros)
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03
Cap. VI
Cap. VII

D. X. DE ESTRUT. E MERCADOS DA PESCA

2006

2007

Investimentos reais
Transferencias de capital

19.017,2
124.534,6

14.720,0
121.287,0

-22,6
-2,6

143.551,8

136.006,9

-5,3

TOTAL

% Var.

(Miles de euros)
04

D. X. DE INNOVACIÓN E DESEN. PESQUEIRO

Cap. II
Cap. IV
Cap. VI
Cap. VII

2006

Gastos en bens correntes e servizos
Transferencias correntes
Investimentos reais
Transferencias de capital

TOTAL

2007

% Var.

1.817,0
1.679,2
5.843,8
250,0

1.844,1
1.109,1
10.770,0
965,0

1,5
-34,0
84,3
286,0

9.590,1

14.688,2

53,2

(Miles de euros)

01
02
03
04

SERVIZO

2006

2007

SECRETARÍA XERAL
D. X. DE RECURSOS MARIÑOS
D. X. DE ESTRUT. E MERCADOS DA PESCA
D. X. DE INNOVACIÓN E DESEN. PESQUEIRO

38.689,1
25.895,9
143.551,8
9.590,1

43.299,4
34.267,6
136.006,9
14.688,2

11,9
32,3
-5,3
53,2

217.726,8

228.262,1

4,8

TOTAL

% Var.

(Miles de euros)

Consellería e organismo autónomo
Consellería Consellería Org. Autónomos Transf. internas
2006
Cap. I

Gastos de persoal

Cap. II

Gastos en bens Corr. e Serv.

Cap. III

Gastos financeiros

Cap. IV

Transferencias correntes

OPERACIÓNS CORRENTES
Cap. VI

Investimentos reais

Cap. VII

Transferencias de capital

2007

2006

2007

2006

2007

TOTAL CONSOLIDADO

2006

2007

26.097,3

26.886,2

26.097,3

26.886,2

4.419,8

4.398,9

4.419,8

4.398,9

700,0

600,0

700,0

600,0

3.801,2

4.160,4

3.801,2

4.160,4

35.018,3

36.045,5

35.018,3

36.045,5

49.078,9

54.680,1

49.078,9

54.680,1

133.629,6 137.536,5

133.629,6

137.536,5

182.708,5

192.216,6

217.726,8

228.262,1

0,0

0,0

0,0

0,0

OPERACIÓNS DE CAPITAL

182.708,5 192.216,6

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL BRUTO

217.726,8 228.262,1

0,0

0,0

0,0

0,0

217.726,8 228.262,1

0,0

0,0

0,0

0,0

TRANSFERENCIAS INTERNAS
TOTAL CONSOLIDADO

(Miles de euros)
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Sociedades públicas
2006
Explo.
Inst. T. para o C. do Medio Mariño de Gali.

Capit.

2007
TOTAL

Explo.

Capit.

% Var.
TOTAL Explo. Capit. TOTAL

1.938,0 4.530,0 6.468,0 2.347,0 3.000,0 5.347,0

21,1 -33,8

-17,3

(Miles de euros)

Medios persoais
Consellería
2006
Altos cargos

2007
8

8

Persoal funcionario

693

664

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E

246
59
181
135
72

246
52
176
123
67

Persoal laboral
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Outro persoal

159
8
12
69
34
36
8

158
7
12
69
34
36
8

868

838

TOTAL
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