
18 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 1 L Luns, 2 de xaneiro de 2006



No 1 L Luns, 2 de xaneiro de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 19



20 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 1 L Luns, 2 de xaneiro de 2006



No 1 L Luns, 2 de xaneiro de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 21

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS
MARÍTIMOS

Orde do 30 de decembro de 2005 pola que
se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia com-
petitiva, de subvencións aos proxectos colec-
tivos de xestión integral para o aprovei-
tamento dos recursos mariños en Galicia
e se procede á súa convocatoria.

O Regulamento (CE) nº 2792/1999, do consello, do
17 de decembro, polo que se definen as modalidades
e condicións das intervencións con finalidade estrutural
no sector da pesca (DOCE do 30 de decembro), cons-
titúe un marco para o conxunto das intervencións no
sector pesqueiro realizadas no territorio dun estado
membro, con vistas a acadar os obxectivos establecidos
no Regulamento (CE) nº 1263/1999 e os obxectivos
da política pesqueira común, en particular a conser-
vación e a explotación sustentable a longo prazo dos
recursos.

Entre as medidas de intervención recollidas no citado
regulamento atópanse as accións realizadas polos pro-
fesionais, definidas como accións de interese colectivo
e de duración limitada en campos que normalmente
non lle corresponden á empresa privada, realizadas
coa contribución activa dos propios profesionais ou
levadas a cabo por organizacións que actúen no nome
dos produtores, que contribúan á consecución dos
obxectivos da política pesqueira común. Estas accións
poden referirse, entre outros, á xestión e control das
condicións de acceso a determinadas zonas de pesca,
á xestión do esforzo pesqueiro, ás medidas técnicas
de conservación dos recursos, ás medidas de mellora
das condicións de traballo e sanitarias, aos equipa-
mentos acuícolas colectivos, reestruturación ou mellora
de paraxes acuícolas, á formación, á aplicación de sis-
temas de mellora e control da calidade ou da ras-
trexabilidade, ou á creación de valor engadido nos
produtos.

A participación dos propios interesados na mellora
da xestión dos recursos mariños configúrase como
un requisito necesario para garantir a eficacia das
medidas implantadas e a consolidación dos seus
resultados; por iso resulta oportuno promover e
fomentar aquelas iniciativas que partindo dos sec-
tores implicados contribúan ao desenvolvemento
sustentable da actividade económica derivada da
explotación dos recursos pesqueiros e marisqueiros.
Sen esquecer a importancia das medidas dirixidas
directamente a regular a actividade extractiva, trá-
tase de dar cabida a aqueloutras iniciativas inno-
vadoras de carácter complementario como as dirixi-
das a incrementar a calidade ou o valor engadido
dos produtos, á mellora das condicións de traballo
ou á mellora da potencialidade produtiva dos bancos
pesqueiros e marisqueiros, medidas todas elas que
permiten achegarse aos obxectivos de sustentabi-
lidade antes mencionados.

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos é o
órgano da Administración da Comunidade Autónoma
ao que lle corresponde desenvolver, entre outras

competencias e funcións, as relativas á ordenación
pesqueira en augas interiores, marisqueo e acuicul-
tura. Dentro da estrutura orgánica deste organismo,
a Dirección Xeral de Recursos Mariños é o órgano
ao que se lle atribúen estas competencias.

Por outro lado, a Lei estatal 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, establece a nor-
mativa básica nesta materia e dispón que a concesión
de subvencións se axustará entre outros aos prin-
cipios de publicidade, transparencia, concorrencia,
obxectividade, igualdade e non-discriminación.

Dentro do marco establecido pola normativa comu-
nitaria e pola básica do Estado, a Comunidade Autó-
noma de Galicia establece as bases e condicións
así como o procedemento de concesión das distintas
liñas de axudas, e así se recolle na Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, texto refundido
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro,
polo que se desenvolve o réxime de axudas e sub-
vencións públicas da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Por todo o antedito, facendo uso das facultades
que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22
de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Bases.

Apróbanse as bases para a concesión de subven-
cións a proxectos colectivos de xestión integral para
o aproveitamento dos recursos mariños en Galicia,
e que figuran como anexo a esta orde.

Artigo 2º.-Convocatoria.

Convócanse as subvencións para o obxecto e con-
forme as bases reguladoras aprobadas nesta orde,
para o ano 2006.

Artigo 3º.-Crédito orzamentario.

1. As subvencións concederanse con cargo á apli-
cación orzamentaria 14.02.614B.770.1, axudas para
proxectos de xestión integral dos recursos mariños,
do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, con-
dicionado á existencia de crédito suficiente e axei-
tado nos orzamentos definitivos.

2. O importe máximo de concesión destas sub-
vencións para 2006 é de 4.315.000 euros, dos cales
2.295.000 A son cofinanciados pola Unión Europea
a través do Instrumento Financeiro de Orientación
Pesqueira (IFOP) na súa medida 83.44 (accións rea-
lizadas polos profesionais).

3. Estes importes, así como as aplicacións ás que
se imputen, poderán ser ampliados en función das
dispoñibilidades orzamentarias sen que iso dea lugar
á apertura de novo prazo de presentación de soli-
citudes, salvo indicación expresa en contrario na
orde que se publique para o efecto.


