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Este informe resume as principiais conclusións do Plan de Acción 
municipal para a reactivación, da Costa da Morte, elaborado desde 
as áreas de Desenvolvemento Local de 14 concellos da Costa da 
Morte.   
A finalidade deste plan é facilitar, nesta crise Covid-19,  a toma de 
decisións das alcaldías dentro das súas competencias. Serán estas 
quen determinen a executabilidade das accións propostas. 
Os efectos esperados son: 
• Minimizar os efectos negativos da pandemia,  
• Acurtar o prazo de recuperación  
• Consolidar a sustentabilidade social, económica e medioambiental 

do territorio 
• Reforzar a identidade territorial  
• Colaborar cos diferentes grupos de interese do territorio.re
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O territorio

CabanadeBergantiños Camariñas 
Carnota  Cee Corcubión Dumbría Fisterra 
Laxe   MalpicadeBergantiños Mazaricos 
Muxía   Ponteceso  Vimianzo  Zas
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14 concellos pequenos e rural-costeiros

64.283 habitantes
Perda, feminización e 
envellecemento da poboación

-496 ano 
51% Mulleres 
40% 60 anos ou máis

Indicadores ata marzo de saída da crise 
anterior

-12 afiliacións        +68 empresas

Microempresas e gran peso de autónomos 
impulsado polo sector servizos

6.450 autónomos

Crecemento impulsado por  sectores 
con moita estacionalidade: servizos, 
comercio e turismo

44% empresas 
comercio/hostaleria 
24% servizos

Desemprego feminizado, estacional e 
terciarizado na demanda de emprego
4.001 desempregados 
59,5% mulleres 
63% servizos

Sector primario en reducción en canto a 
número de unidades productivas pero 
mellora en profesionalización

Industria moi reducida vinculada a 
recursos territoriais
444 industrias 
10% das empresas

Renda media familiar menor que a de Galicia

-5.957 €
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Xacementos 
de emprego

O territorio conta 
con servizos e 
equipamentos  
para o 
desenvolvemento 
económico

• SECTOR PRIMARIO (biomasa, aproveitamentos do monte, comercialización 
dos productos agro-alimentarios do e mar. Derivados explotacion leiteira,  

• TURISMO VERDE ( pequenos grupos,  servizos do peregrino, Actividades 
medioambientais e naturais) 

• SERVIZOS (servizos a domicilio, sociosanitarios e persoais, loxística 
empresarial) 

• INDUSTRIA (Industria agroalimentaria , Residuos, enerxias alternativas,  
artesanías)  

• COMERCIO ON LINE (Comercio electrónico e venda a domicilio)

• Persoal técnico de Desenvolvemento Local ou Promoción 
Económica,  infraestruturas e outros servizos sobre os que se 
poden artellar accións de dinamización do emprendedorismo e 
tamén a reorientación de empresas. (parques industriais, aulas para 
formación, telecentros, coworking,  servizos de orientación laboral). 
Tamén se conta con plans territoriais (GDR-leader, GALP, CMAT

Os recursos do territorio son de alta capacidade para o desenvolvemento (patrimonio material e 
inmaterial, centros de interpretacion e museos, festas de interese turístico, zonas de protección 
rede natura e medioambiental,  paisaxes, rios, praias, fervenzas, monasterios e igrexas, faros...)

Experiencia en gobernanza e participación:  Entidades xestión publico privada ((GDR-leader, 
GALP, CMAT), mancomunidades, asociacionismo empresarial e profesional, colaboración entre 
concellos e tecido empresarial e asociativo, irmanamentos e vinculación con concellos fóra de 
Galicia...
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• Situación crítica para a hostalería e comercio local. 
• Case un tercio destas empresas NON solicitou NIN 

solicitará prestación extraordinaria por cese de 
actividade 

• Un 70% NON accedeu aos ERTEs 
• Un 63% NON solicitou créditos ICO.  
• O 30% esta pensando no peche da empresa.  
• As micropemes e autónomos con menos de 3 

traballadores/as mantiveron mellor o emprego 
• As axudas consideradas de maior utilidade son as de 

fondo perdido e a supresión temporal de impostos ou 
cotizacións.
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• Dinámica reductiva da estrutura poboacional  

• Grave repercusión e incerteza no comercio 
non esencial, servizos e turismo 

• Débi l estructura económico-empresar ia l 
(atomización empresarial, dependencia da 
estacionalidade dos sectores, limitacións do 
solo industrial, baixa capacitación empresarial 
de I+D, redución liquidez) 

• Carencias no mercado laboral (cualificación, 
temporalidade, falta de harmonización oferta/
demanda, ineficacia de sistemas de captación 
de traballadores/as) 

• Debilidades tecnolóxicas, de conectividade e 
I+D 

• Baixada de rendas familiares, redución do 
consumo e inversión
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• Reducido impacto-contaxio do Covid-19 facilitado pola ruralidade, 
dispersión da poboación, pronta acción social e tempada baixa 
turística 

• Capacidade de autobastecemento alimentario demostrado nesta 
crise 

• Potencial para autobastecemento enerxético (biomasa, eólico, 
mareas, solar...) 

• Antecedentes de traballo e dinámicas intermunicipais e público-
privada en diversos proxectos  

• Servizos públicos no ámbito emprego e equipamentos destinado á 
formación, empresa e emprendemento. 

• Vinculacións estreitas coas Universidades e centros de 
investigación para promover I+D 

• Implicación das administración públicas nas medidas de apoio ao 
tecido empresarial, a formación e a cidadanía 

• Importante parque de vivendas dispoñibles como elemento para 
atraer poboación. 

• Calidade medioambiental e de recursos propios motor de atracción 
para novos hábitos de vida saudable post-Covid 

• Máis de 60.000 habitantes potenciais consumidores de produtos 
locais 

• Máis de 20.000 persoas maiores de 65 anos potencias 
demandante de servizos especializados  

• Tecido importante de asociacións con alta capacidade de 
organización e xestión. 

• Marca e identidade Costa da Morte compartida e interiorizada por 
todo o territorio.
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eacción visión estratégica

misión visión valores
Ofrecer propostas de acción 
ás entidades locais de cara a 
reactivar e consolidar a 
actividade económica e o 
emprego, para acometer con 
recursos propios ou en 
concertación con outros 
axentes, tendo en conta as 
características do territorio e 
o novo paradigma 
desencadeado pola crise 
sanitaria do Coronavirus, 
desde un punto de vista 
sustentable, respectuoso coa 
identidade do territorio e a 
súa ruralidade e garantindo 
un modelo de gobernanza. 

Consolidación dun 
modelo de 
desenvolvemento 
territorial para a Costa 
da Morte baseado no  
talento, os recursos 
endóxenos, a 
gobernanza, cunha 
pirámide demográfica 
rexuvenecida e cun 
rural habitado e activo.

• Desenvolvemento sostible, 
humano e endóxeno.


• Consideración dos efectos 
do cambio climático.


• Preservación da identidade 
do territorio.


• Solidariedade 
interxeracional.


• Consideración aos 
diferentes axentes que 
operan no territorio ou 
inflúen nel.


• Igualdade e non 
discriminación.


• Adaptación ás 
competencias e recursos 
dos municipios
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1_talento

2_gobernanza
3_reactivación económica

4_consumo e comercio de 
proximidade

5_valorización rural
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1 obxectivos
A. Desenvolver capacidades, 

habilidades e actitudes dos 
axentes e cidadanía adaptadas 
ás necesidades e futuro sostible 
do territorio 


B. Aproveitar o coñecemento de 
persoas relevantes para os 
obxectivos do Plan.


C. Recoñecer o talento territorial 
vinculado ao Plan en calquera 
ámbito


D. Crear unha contorna que 
favoreza a creatividade, a 
innovación e a intelixencia 
territorial. 


E. Poñer en valor os know-how do 
territorio (saberes, relacións, 
coñecemento do medio, etc.)

liñas propostas
1. Programa formativo artellado sectorial e territorialmente por áreas 

de coñecemento (comercio on line, distribución e comercialización, 
produción, prestación de servizos, recursos do territorio…)


2. Programa formativo para técnicos municipais relacionados co 
desenvolvemento local


3. Programa de formación ocupacional, habilitando as instalacións 
necesarias incluso rotativas.


4. Espazos, redes, foros e talleres de creatividade e de co-creación.

5. Laboratorios de emprendemento empresarial e social

6. Banco de idea,  boas prácticas e de material divulgativo de interese 

para o territorio

7. Programa de fomento da cultura emprendedora

8. Programas de fomento, colaboración e titorización da innovación 

empresarial, con especial atención á reconversión dos negocios 
adaptándoos ao novo paradigma Prácticas laborais para 
estudantes 


9. Premios e recoñecementos públicos a persoas con talento

10.Actividades dinamizadoras en materia de desenvolvemento do 

talento para a infancia e a xuventude, en colaboración coas 
instancias educativas e os departamentos municipais específicos.


11.Foros de debate e intercambio co asociacionismo local.

12.Feira (presencial ou virtual) de asociacións. 

13.Medios de comunicación. Patrocinio de espazos dedicados ao 

talento e ao coñecemento  
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A. Potenciar o papel das Axencias de 
Desenvolvemento Local no 
impulso á gobernanza.


B. Fomentar a gobernanza horizontal 
con responsables de programas 
en diferentes administracións e 
unión europea


C. Fomentar a gobernanza territorial 
público-privada e coas institucións 
relacionadas co coñecemento 


D. Resolver conflictos e desenvolver 
consensos sobre as accións para 
o desenvolvemento local.


E. Consolidar os plans locais a través 
do impulso do conxunto de 
axentes e consenso político a 
longo prazo.


F. Ter un espazo común aberto coa 
información dos diferentes actores 
locais.


G. Impulsar o desenvolvemento deste 
plan de acción a través da 
implicación dos axentes locais 

liñas propostas
1. Mellora do funcionamento e dotación das Axencias de 

Desenvolvemento Local: persoal administrativo, partidas 
orzamentarias para actividades complementarias, equipamento 
informático e de telecomunicacións, traballo en rede, facilidade 
para acceder a información de diferentes administracións, 
presenza destacada na web municipal,…


2. Bases de datos de  empresas e outros axentes locais e 
ferramentas TIC para facilitar a intercomunicación.


3. Rexistros municipais de asociacións.

4. Mesas sectoriais e redes de colaboración co tecido 

socioeconómico e asociativo. 

5. Observatorio de desenvolvemento local, accesible desde todas 

as webs municipais.

6. Espazo en todas as webs dos concellos para as accións do plan.

7. Banco de recursos do/para o territorio, accesible desde todas as 

webs municipais.

8. Adhesión ao Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía e traballo 

conxunto.

9. Redes municipais de colaboración entre representantes políticos 

e técnicos. 

10.Redes de colaboración entre administracións que operan no 

territorio.

11.Redefinición do funcionamento da CMAT, para a xestión do 

destino turístico Costa da Morte.



re
ac

tiv
ac

ió
n

3 obxectivos
A. Apoiar ás empresas afectadas 

pola crise e facilitar a 
reconversión empresarial.


B. Promover as actividades 
esenciais da economía local.


C. Promover a actividade turística 
potenciando a seguridade 
sanitaria do destino.


D. Crear infraestructuras e axudas 
que faciliten o emprendemento 
e o asentamento de empresas.


E. Consolidar as actividades 
económicas vinculadas ao 
sector primario.


F. Mellorar a xestión pública nos 
servizos para o emprendemento 
e a actividade empresarial.


G. Facilitar o reclutamento de 
persoal para empresas

liñas propostas
1. Bolsa de emprego para a zona, de utilidade para empregadores e 

demandantes.

2. Programa de prácticas remuneradas para titulados/as en empresas e 

administracións

3. Axudas á contratación de personal en empresas con actividades estratéxicas, 

novos produtos, servizos ou procesos ou se reconverten.

4. Infraestucturas para o emprendemento e empresas: parques empresariais, 

viveiros, espazos de co-working, empregando tamén edificios municipais 
infrautilizados.


5. Ferramentas e procesos para acurtar prazos e tramitacións burocráticas, 
sobre todo en materia de urbanismo.


6. Servizos técnicos municipais de apoio a empresas e demandantes de 
emprego.


7. Axudas directas ao tecido empresarial local afectado polo COVID-19, con 
compromisos de continuidade na actividade.


8. Liñas de axuda para a reconversión de empresas ante o novo paradigma, con 
compromiso de continuidade na actividade.


9. Liñas de axuda á industria baseada nos recursos endóxenos.

10.Adaptación de espazos públicos ao desenvolvemento de actividades 

comerciais e de hostalería.

11.Programa de axudas para impulsar o valor engadido no sector primario

12. Impulso do banco de terras ou fórmulas que permitan o uso de terras en 

desuso.

13.Programa de promoción turística: Costa da Morte, destino seguro e libre de 

COVID-19, en colaboración coa CMAT, Deputación e Xunta

14.Adaptación  e reforzo dos servizos turísticos municipais (información,  

comunicación, sinalización, actividades) ás novas circunstancias e redeseño 
de festas e feiras.


15.Programa xacementos de emprego relacionados coa atención ás persoas, o 
tratamento de residuos ,creación de enerxías renovables,  cambio climático e 
a economía circular. ec
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4 obxectivos
A. Promover o consumo interior de 

produtos e servizos da zona


B. Dar a coñecer a producción 
local


C. Crear espazos, servizos e 
ferramentas que faciliten a 
venda e consumo de 
excedentes agrarios


D. Crear canles de 
comercialización e venda dos 
produtos e servizos da zona on 
e off line.


E. Concienciar á poboación de 
diferentes idades e colectivos 
sobre a importancia para o 
territorio do consumo de 
produtos locais.

liñas propostas
1. Calendario de feiras, mercados e mercadillos e outras 

celebracións con espazos de venda ambulante para produtos do 
territorio, dispoñible nas webs de todos os concellos.


2. Rede de mercados e mercadillos Costa da Morte

3. Inventario de espazos permanentes de venta de produtos locais : 

prazas de abastos, tendas, espazos de exposición.

4. Campaña “Posto na mesa”: emprego en menús dos centros 

públicos de produtos locais (colexios, hospital, centros de 
maiores, etc.).


5. Campañas de promoción de produtos e servizos locais (bonos 
de venda anticiada, descontos a grupos de consumo, listaxes, 
redes sociais, presentacións de produtos, visitas a empresas, 
conversas con produtores locais, etc.)


6. Plataforma de venda on line e a domicilio para empresas da 
Costa da Morte.


7. Impulso de grupos de consumo e do servizo a domicilio.

8. Feiras on line para a promoción e venta dos produtos locais con 

servizo de entrega a domicilio.

9. Reconversión de espazos públicos, en concertación con 

produtores locais, para crear espazos de venta. 

10.Impulso de “Restaurantes km0”

11.Xornadas gastronómicas e celebracións baseadas en produtos 

locais 

12.Impulso á creación dunha lonxa agropecuaria Costa da Morte.

13.Aulas de cociña e obradoiros para diferentes idades con 

produtos da zona (preparacións tradicionais, marmelos, métodos 
de conservación).e 
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A. Favorecer o retorno ao rural de 
persoas que teñen raíces na 
zona.


B. Impulsar o uso de vivendas, 
edificios e terreos facendo 
visible a oferta a través de 
directorios e plataformas, on e 
off line.


C. Promover a identidade rural da 
zona.


D. Eliminar as barreiras ao 
asentamento no rural 


E. Impulsar novos usos do rural 
compatibles coa 
sustentabilidade do territorio e o 
respecto á súa identidade.


F. Redefinir un medio rural no 
territorio adaptado ao cambio 
climático.

liñas propostas
1. Demanda de cobertura de internet de banda ancha a través de 

mocións dos plenos e de plataformas da cidadanía.

2. Servizos básicos de abastecemento de auga, recollida e 

tratamento de lixo, calidade no abastecemento enerxético, 
limpezas de espazos públicos, etc. en todo o territorio.


3. Demanda da reformulación das normativas en materia de 
urbanismo e licencias sectoriais para facilitar adaptación de 
vivendas e espazos a novos usos do rural sostibles e 
respectuoso.


4. Programas de axudas á restauración, compra e aluguer de 
vivenda rural.


5. Instalacións e servizos de atención ás persoas maiores no rural: 
centros de día en escolas, vivendas comunitarias, casas niño, 
SAF, servizos a domicilio, apoios para xestións.


6. Instalacións, servizos e actividades no rural de carácter cultural, 
deportivo, de lecer e desenvolvemento persoal.


7. Programa de adaptación ao cambio climático,: loita contra 
plagas, abastecemento de auga, flora e fauna, instalacións 
ailladas termicamente, espazos con sombras, etc.).


8. Posta en valor do monte de propiedade municipal
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detalle de 6 accións5



eixo estratéxico: consumo e 
comercio de proximidade

obxectivos 
• Facilitar a posta en funcionamento 

dunha plataforma conxunta de 
venda on line e a domicilio 


• Formar ao tecido empresarial en 
todos os campos relacionados coa 
venda on line na plataforma


• Reducir custes ás empresas no 
lanzamento das súas tendas on line


• Organizar a distribución a domicilio 
en canle curto e longo 


• Realizar campaña de promoción da 
plataforma Artellar compromisos e 
custes de mantementos das 
empresas participantes


• Artellar a longo prazo sistemas de 
venda conxunta física en diferentes 
puntos e feiras (tendas de 
promoción efímeras, concertos con 
outros axentes…)


• Promover sinerxias colaborativas 
entre as empresas participantes


actividades 
• CONTACTO E PROPOSTAS DE 

MODELOS. Contactar con 
empresas especializadas e 
boas prácticas que orienten 
posible deseño de plataforma e 
funcionamento.


• MESA DE TRABALLO. Para 
captar participantes, 
necesidades, avaliacion e 
adaptación de modelo de 
plataforma. 


• DESEÑO DE PLATAFORMA E 
PLAN FORMATIVO


• Execución de plataforma e 
establecemento de canles, 
distribución e plan de 
marketing e comercialización


• Posta en marcha e avaliacion 
de resultados

Prazo: curto (1 mes)

financiamento 

axentes  
implicados 
• Concello e sector

• Asociacións, Xunta e Deputación

• Empresas especializadas

metodoloxías 
• Mesas de traballo e acordos 

entre concellos e tecido 
empresarial


• Revisión e preparación de 
proxectos para acceder a liñas 
de axudas


• Deseño colaborativo para 
realización de plataforma e plan 
de formación e marketing


• Técnicas de negociación e 
organización

indicadores 
• Nº de empresas participantesnas 

actividades

• Documento con acordos e 

directrices da mesa de traballo

• Nº de axudas solicitadas para 

empresas participantes

• Orzamentos municipal e privados 

aplicado a estas medidas

• Nº vendas realizadas-facturación 

en 6 meses

• Nº de actuacións replicadas no 

monte privado

• Guia de funcionamento e 

participación na plataforma. 
Convenio e acordó coas 
empresas participantes


• Nº postos de traballo creados en 
tarefas de reparto, mensaxeria, 
etc

PLATAFORMA DE VENDA ON LINE E A DOMICILIO DAS EMPRESAS LOCAIS

• Concello e empresas

• Liñas de axuda da Xunta para venda 

on line comercio

• Liñas de axuda da deputación

• Asociacións de empresariado e comerciante 

• Empresas de deseño de plataformas de comercio on 

line e distribución-mensaxeria-paquetería (negociación 
conxunta de condicións con redución de custes)



NOME DA ACCION AXUDAS DIRECTAS AO TECIDO EMPRESARIAL LOCAL AFECTADO POLO COVID-19

EIXO ESTRATEXICO DA LIÑA DE 
ACCION

REACTIVACION DE SECTORES ECONOMICOS

OBXECTIVOS ESPECIFICOS Reactivación de sectores económicos

ACTIVIDADES • Incrementar a liquidez das empresas locais 

• Proporcionar ás empresas artigos/equipos para reforzar a seguridade en cesión na fase de reapertura

TEMPORALIZACION • CONVOCATORIA DE AXUDAS LOCAIS  

Beneficiarios: autónomos/as con enderezo fiscal no municipio (en alta ou cese de actividade por 
Covid-19). 

Compromisos: permanencia e participación en actividades.

Gastos subvencionables:  taxas municipais, servizos xestoria local, materiais para a desinfección, 
equipos informáticos e Tics.


Xustificación: Comprobantes de pagamento

• BANCO MUNICIPAL DE RECURSOS PARA A SEGURIDADE. 


Cesión total ou temporal de dispensadores, material, productos, cámaras, máquinas de ozono… 
segundas recomendacións expertos e necesidades.


 Pode incluirse bolsas reciclaxe e elementos para empaquetado de comida e outros cunha imaxe común…

• SUSPENSIONS DE TAXAS E ADAPTACIÓNS DE ESPAZOS.


Suspensions de taxas (terrazas, vehiculos industriais...)

Peatonalizacións de espazos para zonas de consumo seguro, control de persoas en actividades culturais 
e dinamización comercial…

FONTES DE FINANCIAMENTO • Curto prazo. 1 mes

AXENTES IMPLICADOS • Concellos (fondos transferidos doutras administración)

METODOLOXIAS • Concello e sector. Empresas distribuidoras de artigos para Banco Local, directrices sobre seguridade de 
expertos

INDICADORES DE RESULTADOS • MESAS DE TRABALLO E CONCERTACION. 

• Elaboración  de CONVOCATORIAS e normas de uso do Banco Local

• ACORDOS DE COMPRA CONXUNTA para abaratar custes e garantizar efectividade…

• Sistema de divulgación, promoción da actividade

• AVALIACION de resultados



NOME DA ACCION POSTA EN VALOR DO MONTE PROPIEDADE MUNICIPAL

EIXO ESTRATEXICO DA LIÑA DE 
ACCION

POSTA EN VALOR DO RURAL

OBXECTIVOS ESPECIFICOS • Incrementar o valor económico e social do monte propiedade municipal

• Ofrecer modelos de rendibilidade forestal e aproveitamentos complementarios

• Reducir o risco de incendio

ACTIVIDADES • INFORME DA SITUACION DOS MONTES PROPIEDADE MUNICIPAL. Capacidade e rendabilidade, 
situación contractual de explotación e modelos responsables de explotacion


• PROGRAMA DE APROVEITAMENTO COMPLEMENTARIO. Resineiro, biomasa, social-cultural, recollida de 
froitos, aproveitamento con gando caprino, porco celta e outras especies…, pulmónsredución de CO2


• PROGRAMA PILOTOS DE APROVEITAMENTO. Formación- emprego, plans formativos, viveiros de 
iniciativas, plantas de reciclaxe de lixo orgánico municipal, enerxias alternativas…

TEMPORALIZACION • Medio-longo prazo. 12-30 mes

FONTES DE FINANCIAMENTO • Concello e administración, Unión Europea

• Liñas de axudaemprega verde, Fondo Compensación, Obradoiros de emprego, Laboratorios 

cooperativos…

• Liñas de axuda da deputación e convenios de colaboración

• Asociaciónsforestais, profesionais e empresas verdes

AXENTES IMPLICADOS • Concello, administración e sector

• Asociacións, Xunta e Deputación

• Empresas especializadas

METODOLOXIAS • Mesas de traballo e acordos

• Revisión e preparación de proxectos para acceder a liñas de axudas e plans pilotos

• Deseño colaborativo plan de formación e viveiros de empresas forestais e medioambientais con empresas 

ambientalistas

• Técnicas de negociación e organización

• Avaliacions de resultados

INDICADORES DE RESULTADOS • Nº de montes participantesnas actividades

• Documento con acordos e directrices da mesa de traballo

• Nº de axudas solicitadas para as actividades

• Orzamentos municipal e privados aplicado a estas medidas

• Nº de actividades propostas para 1 ano

• Acordos público-privados para explotación e posta en valor

• Nº postos de traballo creados e persoas dos concellos beneficiarios das actividades

• Avaliacion



NOME DA ACCION MESA DE CONCERTACION: MELLORA DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAIS PARA 
EMPRESAS

EIXO ESTRATEXICO DA LIÑA DE ACCION GOBERNANZA

OBXECTIVOS ESPECIFICOS • Reducir os tempos na tramitación de procedementos administrativos locais relacionadas co emprendemento 
e empresas


• Propor dinámicas de traballo on line para axilizar os procedementos de comunicación intraadministrativos 
locais


• Salientar os procedementos máis sinxelos e rápidos para incrementar eficiencia na tramitación

• Propor liñas a modificar nas relacions con outras administración para reducir tempos de tramitación

• Deseñar modelos novos común a procedementos similares das administracions locais

ACTIVIDADES • MESA DE PROPOSTAS E DEMANDAS. Realizada entre concellos e tecido empresarial para determinar os 
procementos e problemas na tramitación máis importantes. Recollida de demandas e suxestións


• INFORME LOCAL. Procedementos de maior demanda e dificultades na súa simplificación. Suxestións e 
problemas


• MESA DE TRABALLO. Participada por alcaldías técnicos de xestion local, asesores da deputación, Fegamp 
e xunta de Galicia-escola de administración pública. Revisión de problemas, demandas e propostas de 
solución


• ACORDO DE APLICACIÓN DE NOVAS MEDIDAS para axilizar procedementos, implicación do tecido 
empresarial


• TRASLADO DE SUXESTIONS. A outras administración implicadas

TEMPORALIZACION • Medio-longo prazo. 12-30 mes

FONTES DE FINANCIAMENTO • Concello e administración

AXENTES IMPLICADOS • Concello, administración, expertos e tecido empresarial

• Asociacións de profesionais da xestión administrativa

METODOLOXIAS • Mesas de traballo e acordos 

• Avaliacions de resultados

INDICADORES DE RESULTADOS • Nº actores e profesionais participantes

• Plan de mellora e formación 

• Nº de acordos posto en práctica. 



NOME DA ACCION REDE DE MERCADOS E MERCADILLOS COSTA DA MORTE

EIXO ESTRATEXICO DA 
LIÑA DE ACCION

CONSUMO E COMERCIO DE PROXIMIDADE

OBXECTIVOS 
ESPECIFICOS

• Constituir unha rede de colaboración, mellora e visibilización dos mercados e mercadillos potenciando as propostas 
agroecolóxicas e a marca Costa da Morte Terra Atlántica promovida polo GDR Costa da Morte


• Promover a seguridade e soberanía agroalimentaria do territorio.

• Incrementar os beneficios dos e das produtoras.

• Desenvolver as variedades autóctonas

• Reforzar o compromiso e relación entre os consumidores y produtoreslocais

• Mellorar os espazos físicos cumprindo as normas de prevención COVID-19

• Favorecer novas inciativas da industria artesanal vinculada a productos locais.

• Mellorar a cualificación e formación dos produtores e vendedores en mercados e mercadillos, impulsando as sinerxías 

colaborativas entre eles e outros sectores (comercio, turismo…)

ACTIVIDADES • MESA DE TRABALLO. MODELO DE REDE. Revisións de boas prácticas e propostas conxuntas entre produtores, 
asociación, centros de formación, concellos , profesionais, administración e grupos de desenvolvemento do territorio.


• PLAN DE MELLORA DOS MERCADOS E MERCADILLO. Priorizando productos agrogandeiros e do mar e os seus 
produtores e produtoras. Coas reglas e melloras de protección contra Covid. Captación de participantes e adaptacions de 
normas, ordenanzas de mercados e marca Terra Atlántica.


• PROGRAMA de formación para participantes

• VISIBILIZACION E PROMOCION da rede 

• ARTELLAR ESPAZOS de impulso ás iniciativas conservas e novos productos artesans vinculados á alimentación

• POTENCIAR ESPAZOS para variantes locais de productos, intercambio de coñecemento, compost realizado 

autocompostaxe domestica, boas prácticas ambientalistas…

TEMPORALIZACION • Curto e medio prazo. 1 mes a 12 meses

FONTES DE 
FINANCIAMENTO

• Concello e outras administración (liñas mercado, formación, 
empregaverde…)


• Liñas de axuda da Xunta para produtores e asociacions de 
postos en mercados


• Liñas de axuda da deputación e convenios de colaboración

• Asociacións de produtores,  

• Empresas de formación

• GDR e GALP Costa da Morte, confrarías

• Centros de formación e investigacion

AXENTES IMPLICADOS • Concello e produtores (asociacions e particulares)

• Asociacións, Xunta e Deputación

• Empresas especializadas da zona en formación

• GDR, GAlp, Efa Fontevoa e centros formación

• Empresas do territorio oferta formación

METODOLOXIAS • Mesas de traballo e acordos entre actores

• Revisión e preparación de proxectos para acceder a liñas de 

axudas

• Deseño colaborativo para realización de plataforma e 
plan de formación e marketing


• Técnicas de negociación e organización

INDICADORES DE 
RESULTADOS

• Nº de mercados e mercadillos participantes nas actividades

• Documento con acordos e directrices da mesa de traballo

• Nº de axudas solicitadas para participantes

• Orzamentos municipal e privados aplicado a estas medidas

• Espazo nas web municipais e nº de actividades de 
dinamizacion


• Nº vendas realizadas-facturación en 6 meses

• Nº postos de traballo e iniciativas desenvoltas



NOME DA ACCION LONXA AGROPECUARIA DA COSTA DA MORTE

EIXO ESTRATEXICO DA 
LIÑA DE ACCION

REACTIVACIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS

OBXECTIVOS 
ESPECIFICOS

• ARTELLAR  UN ESPAZO  FÍSICO COMUN DE ENTREGA/DISTRIBUCIÓN DE PRODUTOS 

• POTENCIAR ESPAZOS para a distribución de packs a familias e a canal HORECA das variantes locais de productos

• Configuración da cadea de valor agroalimentaria

• Poñer á disposición das persoas (produtoras/consumidoras) servizos, instalacións e medios para efectuar as transaccions 

entre unhas e outras.

• Tipificación e homoxeneización dos produtos e precios referenciados: orientar aos produtores agropecuarios información 

actualizada sobre situacións e tendencias dos prezos e mercados en orixe, facilitar e equilibrar as negociacións e 
transaccións comerciais.


• Contribuir á transparencia dos mercados e a un mellor coñecemento do sector agro_gandeiro da comarca

• Promover a seguridade no stockaxe e distribución

• Incrementar os beneficios dos e das produtoras e canles de comercialización en curto no territorio. 

• Reforzar o compromiso e relación entre os consumidores e produtores locais 


• Asegurar que a actividade económica mellore a calidade de vida de todas as persoas, directa ou indirectamente 
implicadas (produtoras/consumidoras).


• Usar os recursos eficientemente.

• Promover a autosuficiencia comarcal.

• Promover a recolección, procesamento e conservación de semente de variedades tradicionales para a súa distribución e  

posta en valor

ACTIVIDADES • MESA DE TRABALLO:

• Localización do espazo físico: en zonas de produción, ao servicio dos produtores agropecuarios, debe facilitar as 

operacions de compra-venda entre produtores vendedores e a distribución aos compradores do productos.

• Identificar e definir a estructura da Lonxa de produtos agropecuarios, funcionamento e viabilidade, proyección 

futura.

• Sistema de información sobre precios e mercado: intercambio de información sobre precios, situación e tendencias 

e características dos productos

• Elección da forma xurídica:  Sociedades Mercantiles (S.A. ó S.L.) con total autonomía económico financiera, 

propietarios son entes públicos o semipúblicos  Asociaciones. Agrupacións ou Consorcios de Usuario sen ánimo 
de lucro a través de cuotas ou outras vías de financiación. Ente Público dependentes dunha Administración 
(servizo público acollido orzamentos públicos e correspondentes normas de funcionamiento, organización e  
control. 


• RECURSOS E MEDIOS MATERIAIS, loxísticos e técnicos para facilitar as posibles transaccións comerciais directas e 
mellorar a eficacia na comercialización (acción xeradora de novo emprego e/ou reconversión de traballadores cualificados 
en manipulacón de alimentos).


• RECURSOS PARA A DISTRIBUCIÓN: selección de materias primas para o sistema de envasado, uso ou  valorización ou  
eliminación final de envase, ecodeseño de novos productos en base aos materiais do territorio, renovación dos existentes, 
decisións de marca, embalaxe e etiquetado ecolóxico. Eco-envases.. “Eco- packaging": envases intelixentes e activos. 
(acción xeradora de novo emprego e diversificación de actividades empresariais relacionadas)



ACTIVIDADES • TRANSPORTE E LOXÍSTICA: Convenio Axencias Autorizadas de Transporte. Creación dunha cadea local de transporte e 
distribución (acción xeradora de novo emprego e/ou reconversión de traballadores cualificados). 


• PROGRAMA de formación para participantes: técnicas de transformación, normalización das instalacións, aprendizaxe 
sobre comercialización e xestión común, diversificación, técnicas de posta en valor no mercado, distribución eficaz.


• Diversificación, transformación e mellora da competitividade e calidade de produtos das explotacions agro-ganaderas.

• Priorización de destinatarias (Persoas/establecementos) dos servizos da Lonxa e captación/ fidelización das mesmas

TEMPORALIZACION • Medio e longo prazo. 3 meses a 12 meses

FONTES DE 
FINANCIAMENTO

• Concello e outras administración (liñas mercado, formación, empregaverde…)

• Liñas de axuda da Xunta (adaptación do espazo, medios de transporte, márketing)

• Liñas de axuda da deputación e convenios de colaboración (adaptación do espazo, medios de transporte, marketing)

• Asociacións de produtores,  

• Empresas de formación

• GDR e GALP Costa da Morte, confrarías

• Centros de formación e investigación

AXENTES IMPLICADOS • Concello e produtores (asociacions e particulares)

• Asociacións, Xunta e Deputación

• Empresas especializadas da zona en formación

• GDR, GAlp, Efa Fontevoa e centros formación

METODOLOXIAS • Mesas de traballo e acordos 

• Revisión e preparación de proxecto para acceder a liñas de axudas e plans pilotos

INDICADORES DE 
RESULTADOS

• Nº de productores implicados

• Nº de productos e estacionalidade dos mesmos

• Documento con acordos e directrices da mesa de traballo

• Nº de espazos que cumpran requisitos

• Espazo posto en marcha

• Sistema de distribución: transporte

• sistema de embalaxe e distribución

• Nº de empregos creados

	

LIÑAS DE ACCIONS 
VINCULADAS

• TALENTO: CAPITAL HUMANO LOCAL

• GOBERNANZA: COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

• REACTIVACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E DO EMPREGO
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