
 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO EQUIPO TÉCNICO DO GRUPO DE 

ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP)  SEO FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA   

COSTA SOSTIBLE   

Orde: Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local 

participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o 

desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de 

Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2021. 

 Convocatoria: AGOSTO 2021 

Ao abeiro da orde das bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos no marco 

das EDLP foron presentadas no GALP, un total de tres solicitudes. As tres solicitudes 

presentáronse para a convocatoria coa documentación mínima establecida nas bases da orde.  

.  

Resumo das solicitudes presentadas: 

PROPOSTA 
Proxectos 
produtivos 

Proxectos non 
produtivos 

Total solicitudes admitidas para a convocatoria coa 
documentación mínima 

1 2 

Proposta de desistir tras requirimento ou porque o 
promotor desiste da súa petición 

  

Proposta de desestimar por non cumprir os requisitos 
de admisión ou para ser beneficiario 

  

Proposta de desestimar non ser proxectos viables 
técnica ou economicamente 

  

Proposta de desestimar porque o proxecto non  
contribúe á EDLP  

  

Outras causas:    

Total 1 2 

Proposta de solicitudes admitidas para baremación 1 2 

 

Vista o informe de subvencionabilidade do/a xerente relativo aos proxectos que cumpren os 

requisitos esixidos pola normativa de aplicación, e realizada a valoración e baremación dos 

proxectos, conforme aos criterios de selección establecidos na EDLP, que se desprende das 

actas de valoración de cada proxecto, elevase á Xunta Directiva do GALP, a seguinte 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:  

1. De concesión das axudas ás solicitudes que se indican no anexo I, segundo a orde 

descendente de puntuación acadada, e nas condicións que se sinalan na documentación 

que se xunta. 

 

Muros a 6 de Outubro  do 2021 

 

Manuela Oviedo Hermida ( Xerente do GALP) 



 

 

ANEXO I 

 PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE AXUDAS 

 
INVESTIMENTOS PRODUTIVOS 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTOS  NON PRODUTIVOS 

 

 

 

1. No caso do expediente Galp4-115 “Feira Náutica do Freixo 22 en Outes , a inclusión do mesmo na proposta de concesión de axudas nos termos que figuran na mesma queda supeditada a emenda ao requirimento de documentación 

remitido polo Grupo  na data do vinte e catro de setembro,  e a revisión da documentación aportada polo equipo técnico do grupo podendo variar os importes de gasto subvencionable e importe subvencionado, e ó resultado do 

informe  de viabilidade unha vez revisada a  documentación aportada  

 

 

Esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos outorgándose un prazo de alegacións contra a mesma de 5 días hábiles a contar dende a súa data de publicación no taboleiro de anuncios e na web http://mar.xunta.gal  
*Tipo e proxecto: I individual/C conxunto/ CO cooperación 
**Tipo de proxecto: P produtivo, NP non produtivo 
BCICAPR:Interese colectivo/beneficiario colectivo e acceso público aos seus resultados 

 

En Muros a 6 Outubro do 2021 

A xerente  do Grupo de Acción Local Pesqueiro Seo Fisterra Ría Muros Noia Costa Sostible 

 

 

Dona Manuela Oviedo Hermida 

Código 
Expte. 

Tipo 
Proxecto 
I/C/CO* Solicitante/s NIF 

Denominación 
proxecto Puntos 

Importe gastos subvencionable solicitado por 
anualidades 

Importe gastos subvencionables proposto por 
anualidades 

% de 
subvención 

segundo 
valoración 

Incremento de 
intensidade da 

axuda Axuda proposta por anualidades 

Minimis 

Prazo 
execución 

TOTAL % 
subvencionado 

2021 2022 TOTAL 2021 2022 TOTAL   BCICAPR PCA 2021 2022 TOTAL 
(SI/NON) 

GALP4-114 I 
Confraría de 

Pescadores de Lira 
G-15038516 

Adaptación da planta 
de procesado a 
novos produtos 
procedentes da 
pesca costeira 
artesanal: 
peixe conxelado 

34 36.700,00   36.700,00 36.700,00   36.700,00 80,00% x x 29.360,00   29.360,00 NON 
DECEMBRO 

2021 
80,00% 

Código 
Expte. 

Tipo 
Proxecto 
I/C/CO* Solicitante/s NIF 

Denominación 
proxecto Puntos 

Importe gastos subvencionable solicitado 
por anualidades 

Importe gastos subvencionables proposto por 
anualidades 

% de 
subvención 

segundo 
valoración 

Incremento de 
intensidade da 

axuda Axuda proposta por anualidades 

Minimis 

Prazo 
execución 

TOTAL % 
subvencionado 

2021 2022 TOTAL 2021 2022 TOTAL   BCICAPR PCA 2021 2022 TOTAL 
(SI/NON) 

GALP4-115 I Concello de Outes P1506300A Feira Náutica do 
Freixo 22 en Outes 

88 4.400,00 39.600,00 44.000,00 4.400,00 39.600,00 44.000,00 88,00% X   3.872,00 34.848,00 38.720,00 NON 
OUTUBRO 

2022 
88,00% 

GALP4-113 I 

Asociación Rural 
de 

Desenvolvemento 
da Ría Muros Noia 

G-15797657 

Plan de sinalización 
informativa do 
patrimonio no 
itinerario xacobeo 

65 880,00 7.920,00 8.800,00 880,00 7.920,00 8.800,00 68,80% X   605,44 5.448,96 6.054,40 NON 
OUTUBRO 

2022 
68,80% 

 

http://mar.xunta.gal/
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