Actuación cofinanciada pola Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP). Programa Operativo Español
2014ES14MFOP001 [Prioridade 1 – OE1.b – medida 121] OIG:Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.
Porcentaxe cofinanciamento da medida: 75 % FEMP – 25 % Comunidade Autónoma

Expediente: PE209C - 2021F - 042
Denominación proxecto: XESTIÓN, CONTROL E VIXILANCIA DOS BANCOS MARISQUEIROS EN CORME.
Entidade beneficiaria: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CORME
Importe da subvención concedida : 120.329,02

€

Anualidade 2.021

Anualidade 2.022

Anualidade 2.023

30.878,74 €

59.633,52 €

29.816,76 €

Importe público: FEMP (75%): 90.246,77 € ; CA (25%): 30.082,25 €
Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001

NOME E DENOMINACIÓN DO PROXECTO
XESTIÓN, CONTROL E VIXILANCIA DOS BANCOS MARISQUEIROS EN CORME
Expediente: PE209C-2021F-042

VIXENCIA DO PROXECTO
Do 1 de xullo de 2021 ao 30 de xuño de 2023

OBXECTIVOS PRINCIPAIS DO PROXECTO:
O proxecto colectivo contribúe aos seguintes obxecticos da ITI Azul para o desenvolvemento da
estratexia Atlántica:
1. Elaboración e seguimento dos plans de co-xestión de recursos mariños vivos. Avaliación do
estado de conservación e da biodiversidade, nos paraxes de Natura 2000, nas zonas
mariñas protexidas e nos hábitats costeiros de importancia para os organismos mariños.
2. Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños. Análise
dos descritores definidos na Directiva Marco sobre a Estratexia Marñia. Cartogragado dos
hábitats e das especies, especialmente, das exóticas invasoras. Seguimento e vixilancia
dos hábitats e das especies. Cartografado da actividade extractiva realizada polos socios
da entidade. Seguimento de indicadores de abundancia, da composición específica das
capturas e da súa estructura de tamaños.
3. Formación de pescadores-as orientada a adquirir novas competencias vinculadas a unha
mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas en que viven.
4. Aumento da sensibilización ambiental coa participación directa dos/das pescadores/as, que
pode incluir campañas de divulgación.
5. Contribución á vixilancia epidemiolóxica: envío de mostras ao Intecmar para coñecer o
estado sanitario das augas e das especies marisqueiras.
6. Operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies, que se levarán a cabo
establecendo condicións de acceso ás zonas de pesca.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO:
 Xestión responsable e sostible dos recursos marisqueiros e dos hábitats costeiros, do
ámbito territorial da entidade, que permita mellorar as condicións de vida e traballo do sector
pesqueiro e marisqueiro.
 Control e vixilancia de acceso ós recursos mariños vivos nas zonas de produción do ámbito
territorial da Confraría de Corme.

NECESIDADES:
As dúas necesidades principais para acadar os obxectivos principais e específicos do proxecto
colectivo son:
1. Contratación de personal cualificado: 2 gardapescas e 1 asistencia técnica.
2. Compra de material necesario para o desenvolvemento das accións do proxecto.

FINANCIAMENTO DO PROXECTO:

Importe total da subvención concedida: 120.329,02 €
Anualidade 2.021
30.878,74 €

Anualidade 2.022
59.633,52 €

Anualidade 2.023
29.816,76 €

Importe público: FEMP (75%): 90.246,77 € - CA (25%): 30.082,25 €
Importe privado: 0,00 €

PE209N: PROXECTO COLECTIVO: MODERNIZACIÓN DE
INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS,
LONXAS E LUGARES DESEMBARQUE.
NOME E DENOMINACIÓN DO PROXECTO
ADQUISICIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA DE CONXELADO PARA ALMACÉN DE CEBO
LOCALIZACIÓN DO PROXECTO: Zona do ámbito do proxecto (identificar o/s porto/s
pesqueiro/s, lugar/es de desembarque ou lonxa/s)
Porto de Corme
NECESIDADES:
A Confraría de Pescadores de Corme conta na actualidade cunha cámara de conxelación en
desuso por mor das graves deficiencias que presenta e que a inhabilitan para o correcto
funcionamento.
- Sustitución do equipamento co gallo de mellorar as condicións de traballo das persoas
pescadores e da actividade pesqueira que se desenvolve no porto a diario.
OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO: Describa o obxectivo xeral do proxecto
Adquisión de cámara frigorífica de conxelación para almacén de cebo.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO
1. Dotar de infraestruturas necesarias ao porto de Corme, que permitan a realización da
actividade pesqueira en óptimas condicións de seguridade, e mellorando as condicións
de traballo dos profesionais da pesca e marisqueo.
2. Mellora das instalacións do porto que prestan servizo ás persoas pescadoras.
3. Garantir a sutentabilidade económico-financeira das familias mariñeiras.
4. Dotación dun servizo necesario no porto para o almacén do cebo, dos profesionais da
pesca, que teñen que facer uso deste servizo que lle ofertan outros portos veciños.
5. Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas pesqueiras, con inclusión da
pesca costeira artesanal, e a mellora da seguridade e as condicións de traballo.
RESULTADOS:
1. Mellora do servizo prestado pola Confraría de Pescadores de Corme aos profesionais
do sector dedicados á actividade pesqueira e marisqueira dende embarcación.
2. Mellora das condicións de traballo das persoas pescadoras.
3. Mellora da valoración e da imaxe pública da Confraría de Pescadores de Corme,
directamente, dos propios socios, e indirectamente dos veciños da vila e do concello.
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UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP)

PROXECTO DE XESTIÓN, CONTROL E VIXILANCIA DOS BANCOS
MARISQUEIROS EN CORME (PE209C - 2020F – 030)
ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CORME
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 52.485,00 euros

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%

PE209D: PROXECTO COLECTIVO: MODERNIZACIÓN DE
INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS, LONXAS E
LUGARES DESEMBARQUE
Programa de equipamentos pesqueiros de Galicia 2016-2020

NOME E DENOMINACIÓN DO PROXECTO
ADQUISICIÓN GUINDASTRE MELLORA DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE
TRABALLO
LOCALIZACIÓN DO PROXECTO:
Porto de Corme
NECESIDADES:
Modernización das infraestruturas necesarias para aumentar a seguridade da actividade
portuaria e mellorar as condicións de traballo dos profesionais da pesca.
OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO:
Adquisición de guindastre de capacidade de elevación de ata 4 Tn , aos efectos de
sustitución e modernización do equipamento instalado na actualidade no porto de Corme.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO:
1. Dotar de infraestruturas necesarias áo porto de Corme, que permitan a realización
da actividade pesqueira e marisqueira en óptimas condicións de seguridade,
mellorando ao mesmo tempo as condición de traballo dos profesionais da pesca e
marisqueo.
2. Mellora das instalacións portuarias que prestan servizo ás embarcacións.
3. Garantir a sustentabilidade económico – financiera das familias mariñeiras
RESULTADOS:
1. Sustitución de equipamento portuario en grave estado de conservación.
2. Aumento da seguridade do servizo prestado aos profesionais que desenvolven a súa
actividade no ámbito do porto e da Confraría de Pescadores de Corme.
3. Mellora do servizo prestado ás embarcacións
4. Mellora da calidade e da imaxe do porto.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP)

PROXECTO DE XESTIÓN, CONTROL E VIXILANCIA DOS BANCOS
MARISQUEIROS EN CORME (PE209C - 2019F – 033)
ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CORME
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 57.890,00 euros

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP)

PROXECTO DE XESTIÓN, CONTROL E VIXILANCIA DOS BANCOS
MARISQUEIROS EN CORME (PE209C - 2018F – 006)
ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CORME
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 56.680,00 euros

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP)

PROXECTO DE XESTIÓN, CONTROL E VIXILANCIA DOS BANCOS
MARISQUEIROS EN CORME (PE209C - 2016F – 008)
ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CORME
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 56.680,00 euros

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP)

PROXECTO DE XESTIÓN, CONTROL E VIXILANCIA DOS BANCOS
MARISQUEIROS EN CORME (PE209C - 2017F – 040)
ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CORME
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 54.743,32 euros

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%

PROXECTO DE XESTIÓN, CONTROL E VIXILANCIA DOS BANCOS
MARIQUEIROS EN CORME (PE209C -2014F – 008)

ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRADÍA DE PESCADORES DE
CORME.
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 56.6800,80 euros.

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%

DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
Obxectivos principais do proxecto:
1. Xestión responsable e sostible dos recursos marisqueiros e dos hábitats
costeiros, do ámbito territorial da entidade, que permita mellorar as condicións
de vida e traballo do sector pesqueiro e marisqueiro.
2. Control e vixilancia de acceso ós recursos mariños vivos nas zonas de produción
do ámbito territorial da Confraría de Corme.
Obxectivos específicos:
1. Asesoramento técnico para a xestión dos recursos marisqueiros e dos
ecosistemas, e seguimento da correcta xestión.
2. Operacións e accións de salvagarda do medio mariño e dos recursos mariños .
3. Formación dos mariscadores orientada á adquisición de novas competencias
para unha mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos
ecosistemas nos que viven.
4. Promoción mediante campañas de divulgación da sensibilización ambiental dos
pescadores e mariscadores.
Necesidades do proxecto: para a consecución dos obxectivos propostos no
proxecto, é necesario e imprescindible:
1. Contratación de persoal cualificado. Incídese novamente na necesidade de
contratación de un biólogo/a (para a xestión do proxecto integral) e de ata tres
gardapescas ( para as operacións de salvagarda do medio mariño e das súas
especies).

-GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS DO PROXECTO.

É difícil valorar o grao de consecución dos obxectivos, se ben a contratación do persoal
cualificado para o cumprimento dos obxectivos é indispensable.
A xestión do proxecto é levada a cabo pola asistencia técnica, que realiza entre outras
as seguintes tarefas:
1. Controis de talla dos recursos explotados ( principalmente percebe e poliquetos),
2. Remisión á Consellería do Mar dos datos de captura mensuais, da cpue
diaria....e outros datos precisos para a tramitación das aperturas mensuais para
a extracción dos recursos específicos.
3. Envío de mostras ó Inctecmar cando son solicitadas.
4. Asesoramento ós mariscadores para unha xestión axeitada dos recursos.
5. Búsqueda activa de cursos, seminarios... necesarios para a formación dos
mariscadores e mariñeiros.
En canto ó control da explotación dos recursos, éste é levado a cabo polos gardapescas.
O traballo dos gardapescas abrangue dúas frontes:
1. Control do marisqueo, no momento da extracción: os datos de captura diarios
son enviados ós gardapescas de Muxía, mensualmente ( cos que colaboran
activamente en operacións de vixilancia).
2.

Vixilancia da concesión marisqueira, e de selo caso, redacción da
correspondentes actas de infracción ( remitidas tamén e postas en coñecemento
da base dos gardacostas de Muxía).

Os

obxectivos

principais

e

específicos

do

proxecto

integral

considéranse

satisfactoriamente logrados. Por mor da subxectividade da valoración dos mesmos, é
complicado establecer un grao de consecución.

