
ENERXI - NATUR



CONTIDO

☼ �����������	���

���������

☼ �������	�����
�������

☼ ����������

☼ ������������������������
���
��

☼ ������������
�������



E O MÁIS IMPORTANTE
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Auctio Octopus I e II ... Proxecto de I+D+i

Auctio crustacean: Proxecto de mellora comercial de crustáceos (Centro estabulador de Crustáceos).

Enerxía responsable para unha pesca artesanal sustentable. Estudo de 
eficiencia enerxética na pesca artesanal.

Sentar as bases para o desenvolvemento de proxectos i+d+i baseados na eficiencia 
enerxética como parámetro para unha xestión integral das

pesqueiras artesanais.
Realizar probas en embarcación tipo sobre o uso de novos combustibles e formas de 

propulsión. 
Desenvolver un protocolo de auditoría enerxética tipo, baseado no sector primario da 

pesca artesanal.

Bueu informa : divulgación da pesca artesanal a escolares de Bueu.

...

PROXECTOS PRECEDENTES



Obxectivos xerais

1 Diminuír o consumo enerxético da actividade pesqueira artesanal: A explotación da Lonxa é oficinas 
por parte da Confraría de Bueu supón un consumo medio anual de 260.000 kWh.

É obxectivo alcanzar consumos inferiores a 200.000 kWh en dous anos, repercutindo con iso nunha 
mellora da rendibilidade de explotación e o medioambiente.

2 Incrementar a eficiencia no uso enerxético nas diferentes actividades do sector pesqueiro
artesanal desenvolvidas en terra: Para iso procederase á implantación de mecanismos,
protocolos de traballo e/ou maquinaria con consumos eléctricos menores e traballo máis
eficiente.

Mellorar colaboración sector científico

OBXECTIVOS DO PROXECTO

Obxectivos específicos

Obxectivo económico

Obxectivo ambiental



Mellora das instalacións

A Auditoría enerxética previa recomenda actuacións:

A) Área Frío Industrial
B) Área Maquinaria
C) Área Informática-Xestión lonxa
D) Área Climatización
E) Área Iluminación e enerxía reactiva
F) Área Enerxías Renovables

ACTUACIÓNS DO PROXECTO

Adquisición de maquinaria máis eficiente

Divulgación da cultura da eficiencia enerxética



Mellora das instalacións

A) Área Frío Industrial

ACTUACIÓNS DO PROXECTO

A1- Substitución das portas das cámaras de conxelado e túnel, por unhas 
máis eficientes sen perdidas de frío. (Actuación: xullo 2010).

A2- Creación de antecámara diante das cámaras de conxelado e túnel de 
conxelado. Con iso evitaríase perdidas de frío e entrada de humidade 
exterior que inciden moi negativamente na eficiencia dos sistemas de 
conxelación. Para evitar entrada de humidade nas cámaras procederíase 
á instalación dun equipo deshumidificador. (Actuación: xaneiro – marzo 
2011)



Mellora das instalacións

ACTUACIÓNS DO PROXECTO

B1- Máquina de polbo: levarán a cabo as melloras técnicas necesarias para 
reducir o rozamiento da cinta da máquina de polbo, con obxecto de 
reducir o consumo engadido que iso supón. (Actuación: xullo 2010).

B2- Máquina lavadora de caixas: Procederase a cambiar a máquina de 
lavado de caixas por outra moito máis eficiente, supondo un cambio 
xustificado polas características técnicas da máquina antiga que non se 
pode utilizar, polo elevado consumo enerxético que usa. (xaneiro 2011).

B) Área Maquinaria



Mellora das instalacións

ACTUACIÓNS DO PROXECTO

C2.1- SAI: Instalación dun SAI con capacidade suficiente para dar cobertura 
eléctrica aos equipos informáticos da lonxa e os paneis de poxa. Este 
elemento contribúe a evitar que a ausencia de electricidade supoña o 
aceso dun motor auxiliar a gasoil, que produce electricidade máis 
inestable podendo estragar os equipos informáticos. O SAI contribúe a 
manter un fluxo estable de electricidade. (Actuación: xuño 2010).

C2.2- Panel LED de poxa: Trátase dun elemento que permitirá redicir os 
consumos notablemente fronte aos actuais, pola diferenza de potencia 
necesaria para o seu funcionamento. Estará situado na sala grande de 
poxas da Lonxa de Bueu. (Actuación: xuño  2010).

C) Área Informática-Xestión lonxa



Mellora das instalacións

ACTUACIÓNS DO PROXECTO

D1- Illamento adecuado das instalacións a climatizar: É necesario a instalación 
dun sistema de xanelas para formación xunto ás actuais de cámara de aire que 
permita un illamento efectivo das oficinas dministrativas. 

D2- Climatización das instalacións:
D2.1-Áire acondicionado: Empregarase para iso Fan-coils de etiquetaxe enerxética 

A con refrigerante ecolóxico R410A, que supoñen unha importante diminución 
de consumo con respecto aos actuais, ademais dun impacto mediambiental
menor polo tipo de refrigerante que usan. 

D2.2- Como unidades para calefacción instalaranse 8 radiadores Ecotérmicos de 
moita maior eficiencia enerxética que os actuais radiadores de resistencia.

D2.3- Climatizacón Sala Informática: Empregarase unha unidade de clase A 
D2.4- Dotar ás claraboyas da cara oeste da lonxa dun sistema de persianas con 

motor eléctrico, dada a altura á que se atopan, que evite a incidencia da luz 
solar nos produtos pesqueiros expostos na lonxa. (Actuación: febreiro 2011).

D) Área Climatización



Mellora das instalacións

ACTUACIÓNS DO PROXECTO

E1- Instalación de batería de condensadores para eliminación de enerxía reactiva.
(Actuación: xuño 2010).
E2- Instalación de iluminación de baixo consumo (Clase eficiencia A, balastos

electrónicos, etc.) na lonxa e oficinas. (Actuación: xullo - agosto 2010).

E) Área Iluminación e enerxía reactiva



Mellora das instalacións

ACTUACIÓNS DO PROXECTO

F1- Ampliaríase o campo fotovoltaico en 8,2 kw p. A presenza dun campo previo 
permite realizar a ampliación a un custo moito menor, pola non necesidade de 
investir nun maior número de investidores e de sistema de envorcado da 
electricidade producidad. (Actuación: setembro - novembro 2010).

F) Área Enerxías Renovables



1. FUNDAMENTOS. Principios.
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A finalidade dos proxectos deberá coincidir cos seguintes ámbitos de actuación:
1. Consolidar a competitividade das zonas de pesca.
2. Reestruturar e reorientar as actividades económicas,en particular a través da promoción do turismo 

ecolóxico, sempre e cando estas actividades non supoñan un incremento do esforzo pesqueiro.
3. Diversificar actividades a través da promoción da pluriactividade dos pescadores, mediante a creación 

de empregos adicionais fóra do sector pesqueiro.
4. Ofrecer valor engadido aos produtos da pesca.
5. Axudar a pequenas infraestruturas e servizos relacionados coa pesca e o turismo en beneficio de 

pequenos concellos dedicados á pesca.
6. Protexer o ambiente nas zonas de pesca, co fin de manter o seu atractivo, rexenerar e desenvolver as 

aldeas e vilas costeiras con actividade pesqueira e protexer e mellorar o seu patrimonio natural e 
arquitectónico.

7. Restablecer o potencial de produción do sector pesqueiro afectado por catástrofes naturais ou 
industriais.

8. Promover a cooperación interrexional e transnacional.
9. Medidas para promocionar e mellorar competencias profesionais.

PROXECTOS SUBVENCIONABLES



II.2.- LIÑAS DE ACTUACIÓN

II. PROPOSTA ESTRATÉXICA DE ACTUACIÓN 

SOSTIBILIDADE COSTEIRA

☼ MEDIDAS 
AMBIENTAIS

☼ MEDIDAS 
ECONÓMICAS

☼ MEDIDAS 
SOCIAIS

CONSERVACIÓN 
ESPAZOS NATURAIS DE 

ELEVADO VALOR  
ECOLÓXICO

RECUPERACIÓN DO 
PATRIMONIO NO MEDIO 

NATURAL

SENSIBILIZACIÓN CARA 
A PRÁCTICAS 

SOSTIBLES

SERVIZOS Á POBOACIÓN

PRESTACIÓN DE 
SERVIZOS Á MULLER: 

CONCILIACIÓN

UNIVERSALIZACIÓN 
DO ACCESO A NOVAS 

TECNOLOXÍAS

MELLORA DA 
COMPETITIVIDADE

PLATAFORMAS DE 
COMPRA – VENDA 

SECTORIAIS

ESTRATEXIA DE 
COMERCIALIZACIÓN

FOMENTO DA 
GOBERNANZA

DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  OU 

ALTERNATIVAS

DESENVOLVEMENTO DO 
POTENCIAL TURÍSTICO A 
PARTIR DOS RECURSOS 

DO TERRITORIO

CONSERVAR  - RECUPERAR - SENSIBIILIZAR

CREACIÓN DE 
EMPRESAS

PROGRAMA ESTRATÉXICO ZONAL RÍA DE 
PONTEVEDRA



Aforro económico de máis de 12.000 €/ano

RESULTADOS DO PROXECTO

Redución de emisións efecto invernadoiro

Mellora de contactos sector científico e empresas especializadas

Efecto demostrativo

Divulgación e 
publicidade

Orzamento: 210.452,60
% axuda: 88 %
Importe subvencionado: 157.568,05 €



Beneficiarios 
obligaciones

Cumprir a finalidade da 
subvención
Garantizar o 
mantemento da  
actividade durante un 
prazo mínimo de 5 
anos
Publicitar as axudas 
recibidas



CONTINUIDADE DO PROXECTO



Sede do Grupo de Acción Costeira Ría de Pontevedra:
Edificio de Servizos Portuarios. Porto de Marín 36900 MARÍN - Pontevedra. 

Tfno: 886 21 30 15 – Tfno. Móbil: 698 180 887
gac6@accioncosteira.es



1. FUNDAMENTOS. Conxuntura
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ESTRATEXIA INTEGRADA
O TERRITORIO contará cunha entidade de 
referencia co obxectivo de xerar un 
desenvolvemento integrado, colaborar na gobernanza da 
zona, participando activamente na construcción da capacidade organizativa da zona pesqueira e servindo 
de núcleo de converxencia e representación dos axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, 
tanto públicos como privados,  interesados en promover o desenvolvemento integral e 
equilibrado do territorio de actuación
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III. IMPLEMENTACIÓN E XESTIÓN DO PROGRAMA

COHESIÓN SOCIAL

NOVAS TECNOLOXÍAS

IGUALDADE 

COOPERACIÓN E 
PARTICIPACIÓN

PAVILLÓNS DA SECA 

ENERXI NATUR MEDIO AMBIENTE

2011: VIDEO ESTUDO DA 
SITUACIÓN DA MULLER NO 
SECTOR PESQUEIRO



III.2.- CRONOGRAMA DE EXECUCIÓN DO PLAN 

III. IMPLEMENTACIÓN E XESTIÓN DO PROGRAMA

2011: TABERNAS TÍPICAS: 
MARÍN E RAXÓ

2010: ORGANIZACIÓN DE 
VISITAS GUIADAS Á LONXA DE 
PORTONOVO

2010: FORMACIÓN: 
PORTONOVO E POIO

COMPETITIVIDADE

DIVERSIFICACIÓN

2010: CAMPAÑA DE NADAL NAS 
PRAZAS DE ABASTOS2010: DEPURADORA E 
CALIBRADORAS PARA A LONXA DE 
CAMPELO

2010: NATURA 42

2011: PLATAFORMA DE COMPRA 
CONXUNTA PARA O SECTOR 
PESQUEIRO2011: FORMACIÓN PARA 

PROFESIONAIS NA PREPARACIÓN 
E LIMPEZA DE PEIXE



Proxectos non produtivos
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Proxectos non produtivos
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Proxectos non produtivos
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Proxectos non produtivos
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Proxectos non produtivos
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Sede do Grupo de Acción Costeira Ría de Pontevedra:
Edificio de Servizos Portuarios. Porto de Marín 36900 MARÍN - Pontevedra. 

Tfno: 886 21 30 15 – Tfno. Móbil: 698 180 887
gac6@accioncosteira.es


