
 
 
 

 
 
 

 

ACTA DE EVALUACIÓN  

INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 

Objetivo 2 y 3 

Código de proxecto GALP4-116 

Prioridade/obxetivo/medida 

FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a Cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 3. Patrimonio natural e cultural 

Medida EDLP 3.2.1.1  Creación de equipamentos  museográficos e áreas 

interpretativas vinculadas a posta en valor do patrimonio natural e 

cultural  

 
Líña de actuación EDLP 3.2.1  Apoio a rehabilitación e posta en valor de bens materiais e 

inmateriais do patrimonio cultural costeiro   

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude Promoción dos camiños de Andar ao Mar 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das 

estratexias de desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no 

marco  do Fondo Europeo Marítimo  e da Pesca 2014-2020, e se 

procede á convocatoria para o ano 2022. 

GALP  Galp Seo de Fisterra e Ría de Muros-Noia. Costa Sostible 

Beneficiario Concello de Carnota 

NIF P-15.02000-A 

Localización do investimento Sendas Costeiras de Lira e Lariño (Carnota) 

Tipo de operación 
 

Tipo de beneficiario Persoa pública 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación los criterios de valoración recogidos en la EDLP, su baremo y 

justificación. 

Proxectos NON PRODUTIVOS  

Obxectivos 3. PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Promoción dos caminos de Andar ao Mar  

VALORACIÓN PROXECTO 

Criterio Máx. Aplicación 

1. Colaboración entre 
entidades (Coxestión) 

5     

5   4 ou  máis entidades promotoras da iniciativa. 

3   3 entidades promotoras da iniciativa. 

2   2 entidades promotoras da iniciativa. 

2. Ámbito de actuación 
do proxecto 

8 8 
 

8   Os 9 municipios de todo o territorio. 

6   3 municipios do territorio ou máis. 

3   2 municipios do territorio ou máis. 

3. Potencialidade para a 
creación de emprego 

4 4 Ten repercusión indirecta e estimable na creación ou 
mellora do emprego. 

4. Potencialidade para o 
asentamento de novas 
iniciativas produtiva 

10 10 Crea infraestruturas, equipamentos ou servizos de 
interese para negocios da zona ou para asentamento de 
novos negocios fomentados pola EDLP. 

5. Taxa de valor 
engadido 

8 8 Puntos acumulables. 

2 2 Contribúe a diversificación da oferta local. 

2 2 Xera vínculos con outras empresas locais ou do territorio. 

2 2 Supón a posta en valor do patrimonio cultural. 

2 2 Supón a posta en valor ou o aproveitamento de recursos 
endóxenos. 

6. Posta en valor do 
patrimonio natural  
maríti costeiro 
 
 
 
 
 
 
 
  

10     

10   A actuación supón un labor de recuperación, 
mantemento, posta en valor ou conservación do 
patrimonio. 

5   
 

  

Se a actuación afecta, polo menos nun 75% a bens ou 
zonas situados nos primeiros 150 m da franxa litoral, ou 
ao mar. 
 
 
 
 
  

7. Impacto sobre o 
territorio 

30 20 Puntos acumulables. 
 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

7a. Impacto Económico 10 10 A actividade xerada ten incidencia en sectores da pesca 
estratéxicos para a zona ou promovidos pola EDLP: 
comercialización, distribución, transformación, 
investigación, capacitación; ou turismo mariñeiro. 

7b. Impacto Social 10   Implica a mellora da calidade de vida pola prestación de 
novos servizos ao profesionais do mar ou mellora 
substancial dos existentes (no municipio ou ámbito de 
aplicación do proxecto se é superior).  

7c. Impacto Cultural 5 5 Posta en valor de elementos tanxibles ou intanxibles da 
cultura mariñeira. 

7d. Impacto 
Medioambiental 

5 5 Incidencia positiva do proxecto nos espazos naturais 
protexidos.  

8. Carácter innovador 5 3   

5   Único no territorio GALP: novos servizos produtos e 
servizos, novos procesos produtivos e de prestación de 
servizos máis eficientes, especial aplicación das TIC. 

3 3 É único no municipio pero non no territorio GALP 
(conforme ao criterio anterior) ou non é único pero ten 
elementos diferenciadores. 

9. Adecuación do 
proxecto á Estratexia de 
Sostibilidade do GALP 

20 0 Puntos acumulables. 

9a. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Paisaxe e Medio 
Ambiente  

10     

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Adaptabilidade 

5     

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de RSC 

5     

Máximo valoración 100 53   

CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

Contribúe o 
potenciamento  
e promoción dos 
Xeodestinos do territorio 

15 15 Contribúe ao potenciamento do Xeodestino Ria Muros 
Noia 

Máximo adicional 15 15   

Total   68 71,00% 

 

Xerente Galp Costa Sostible 

Manuela Oviedo Hermida 

Firma 18/03/2022 

OVIEDO 
HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado digitalmente 
por OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2022.03.18 
13:35:59 +01'00'



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

ACTA DE EVALUACIÓN  

INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 

Objetivo 2 y 3 

Código de proxecto GALP4-117 

Prioridade/obxetivo/medida 

FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a Cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 3. Patrimonio natural e cultural 

Medida EDLP 3.2.1.1  Creación de equipamentos  museográficos e áreas 

interpretativas vinculadas a posta en valor do patrimonio natural e 

cultural  

Líña de actuación EDLP 3.2.1  Apoio a rehabilitación e posta en valor de bens materiais e 

inmateriais do patrimonio cultural costeiro   

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude Mellora de Accesibilidade do Pozo so Cachón  

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das 

estratexias de desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no 

marco  do Fondo Europeo Marítimo  e da Pesca 2014-2020, e se 

procede á convocatoria para o ano 2022. 

GALP  Galp Seo de Fisterra e Ría de Muros-Noia. Costa Sostible 

Beneficiario Concello de Muros 

NIF P-15.05400-J 

Localización do investimento Serres (Muros) 

Tipo de operación 
 

Tipo de beneficiario Persoa pública 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Indíquese a continuación los criterios de valoración recogidos en la EDLP, su baremo y 

justificación.  

 

   
Proxectos NON PRODUTIVOS  

Obxectivos 3. PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Mellora da Accesibilidade do Pozo do Cachón 

VALORACIÓN PROXECTO 

Criterio Máx. Aplicación 

1. Colaboración entre entidades 
(Coxestión) 

5     

5   4 ou  máis entidades promotoras da iniciativa. 

3   3 entidades promotoras da iniciativa. 

2   2 entidades promotoras da iniciativa. 

2. Ámbito de actuación do proxecto 8 6 
 

8   Os 9 municipios de todo o territorio. 

6 6 3 municipios do territorio ou máis. 

3   2 municipios do territorio ou máis. 

3. Potencialidade para a creación de 
emprego 

4   Ten repercusión indirecta e estimable na creación 
ou mellora do emprego. 

4. Potencialidade para o asentamento 
de novas iniciativas produtiva 

10   Crea infraestruturas, equipamentos ou servizos 
de interese para negocios da zona ou para 
asentamento de novos negocios fomentados pola 
EDLP. 

5. Taxa de valor engadido 8 4 Puntos acumulables. 

2   Contribúe a diversificación da oferta local. 

2   Xera vínculos con outras empresas locais ou do 
territorio. 

2 2 Supón a posta en valor do patrimonio cultural. 

2 2 Supón a posta en valor ou o aproveitamento de 
recursos endóxenos. 

6. Posta en valor do patrimonio natural  
marítimo e costeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

10 10   

10 10 A actuación supón un labor de recuperación, 
mantemento, posta en valor ou conservación do 
patrimonio. 

5   
 
 
 
 
 
 
  

Se a actuación afecta, polo menos nun 75% a 
bens ou zonas situados nos primeiros 150 m da 
franxa litoral, ou ao mar. 



 
 
 

 
 
 

 

7. Impacto sobre o territorio 30 20 Puntos acumulables. 

7a. Impacto Económico 10 10 A actividade xerada ten incidencia en sectores da 
pesca estratéxicos para a zona ou promovidos 
pola EDLP: comercialización, distribución, 
transformación, investigación, capacitación; ou 
turismo mariñeiro. 

7b. Impacto Social 10 10 Implica a mellora da calidade de vida pola 
prestación de novos servizos ao profesionais do 
mar ou mellora substancial dos existentes (no 
municipio ou ámbito de aplicación do proxecto se 
é superior).  

7c. Impacto Cultural 5   Posta en valor de elementos tanxibles ou 
intanxibles da cultura mariñeira. 

7d. Impacto Medioambiental 5   Incidencia positiva do proxecto nos espazos 
naturais protexidos.  

8. Carácter innovador 5 3   

5   Único no territorio GALP: novos servizos produtos 
e servizos, novos procesos produtivos e de 
prestación de servizos máis eficientes, especial 
aplicación das TIC. 

3 3 É único no municipio pero non no territorio GALP 
(conforme ao criterio anterior) ou non é único 
pero ten elementos diferenciadores. 

9. Adecuación do proxecto á Estratexia 
de Sostibilidade do GALP 

20 14 Puntos acumulables. 

9a. Adecuación do proxecto ás 
Directrices de Paisaxe e Medio 
Ambiente  

10 6 A10: Eliminación de impactos paisaxísticos  
A:12: Uso de madeira certificada  
E4 Accións adiccionais de corrección de 
impactos(2) 

9b. Adecuación do proxecto ás 
Directrices de Adaptabilidade 

5 3 A12: Servizos específicos  

9b. Adecuación do proxecto ás 
Directrices de RSC 

5 5 A2:Colaboracion con ONG                                                                                                                                                                                            
A6: Igualdade de xénero. Plan de igualdade 
A10:Igualdade de xénero. difusión na web 
A14: Compromiso co territorio. Colaboración co 
Galp 
A18: compromiso co territorio. Colaboración 
entre promotores  

Máximo valoración 100 57   

CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

Contribúe o potenciamento  
e promoción dos Xeodestinos do 
territorio 

15 15 Contribúe ao potenciamento do Xeodestino Ria 
Muros Noia 

Máximo adicional 15 15   

Total    72 74,00% 

Xerente Galp Costa Sostible 

OVIEDO 
HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado digitalmente 
por OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M 
Fecha: 2022.03.18 
13:45:32 +01'00'



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

ACTA DE EVALUACIÓN  

INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 

Objetivo 2 y 3 

Código de proxecto GALP4-119 

Prioridade/obxetivo/medida 

FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a Cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 3. Patrimonio natural e cultural 

Medida EDLP 3.2.1.1  Creación de equipamentos  museográficos e áreas 

interpretativas vinculadas a posta en valor do patrimonio natural e 

cultural 

Líña de actuación EDLP 3.2.1  Apoio a rehabilitación e posta en valor de bens materiais e 

inmateriais do patrimonio cultural costeiro   

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude 

Achegamento ás embarcacións tradicionais para a mocidade da Ría de 

Muros-Noia 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das 

estratexias de desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no 

marco  do Fondo Europeo Marítimo  e da Pesca 2014-2020, e se 

procede á convocatoria para o ano 2022. 

GALP  Galp Seo de Fisterra e Ría de Muros-Noia. Costa Sostible 

Beneficiario Concello de Outes 

NIF P-15.06300-A 

Localización do investimento O Freixo (Outes) 

Tipo de operación 
 

Tipo de beneficiario Persoa pública 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación los criterios de valoración recogidos en la EDLP, su baremo y 

justificación.  

Proxectos NON PRODUTIVOS  

Obxectivos 3. PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Achegamento das embarcacións tradicionais a poboación moza 

VALORACIÓN PROXECTO 

Criterio Máx. Aplicación 

1. Colaboración entre 
entidades (Coxestión) 

5     

5   4 ou  máis entidades promotoras da iniciativa. 

3   3 entidades promotoras da iniciativa. 

2   2 entidades promotoras da iniciativa. 

2. Ámbito de actuación 
do proxecto 

8 8 
 

8   Os 9 municipios de todo o territorio. 

6   3 municipios do territorio ou máis. 

3   2 municipios do territorio ou máis. 

3. Potencialidade para a 
creación de emprego 

4   Ten repercusión indirecta e estimable na creación ou 
mellora do emprego. 

4. Potencialidade para o 
asentamento de novas 
iniciativas produtiva 

10   Crea infraestruturas, equipamentos ou servizos de 
interese para negocios da zona ou para asentamento de 
novos negocios fomentados pola EDLP. 

5. Taxa de valor 
engadido 

8 8 Puntos acumulables. 

2 2 Contribúe a diversificación da oferta local. 

2 2 Xera vínculos con outras empresas locais ou do territorio. 

2 2 Supón a posta en valor do patrimonio cultural. 

2 2 Supón a posta en valor ou o aproveitamento de recursos 
endóxenos. 

6. Posta en valor do 
patrimonio natural  
marítimo e costeiro 

10 10   

10 10 A actuación supón un labor de recuperación, 
mantemento, posta en valor ou conservación do 
patrimonio. 

5   Se a actuación afecta, polo menos nun 75% a bens ou 
zonas situados nos primeiros 150 m da franxa litoral, ou 
ao mar. 

7. Impacto sobre o 
territorio 

30 5 Puntos acumulables. 

7a. Impacto Económico 10   A actividade xerada ten incidencia en sectores da pesca 
estratéxicos para a zona ou promovidos pola EDLP: 
comercialización, distribución, transformación, 
investigación, capacitación; ou turismo mariñeiro. 

7b. Impacto Social 10   Implica a mellora da calidade de vida pola prestación de 
novos servizos ao profesionais do mar ou mellora 
substancial dos existentes (no municipio ou ámbito de 
aplicación do proxecto se é superior).  



 
 
 

 
 
 

 

7c. Impacto Cultural 5 5 Posta en valor de elementos tanxibles ou intanxibles da 
cultura mariñeira. 

7d. Impacto 
Medioambiental 

5   Incidencia positiva do proxecto nos espazos naturais 
protexidos.  

8. Carácter innovador 5 5   

5 5 Único no territorio GALP: novos servizos produtos e 
servizos, novos procesos produtivos e de prestación de 
servizos máis eficientes, especial aplicación das TIC. 

3   É único no municipio pero non no territorio GALP 
(conforme ao criterio anterior) ou non é único pero ten 
elementos diferenciadores. 

9. Adecuación do 
proxecto á Estratexia de 
Sostibilidade do GALP 

20 4 Puntos acumulables. 

9a. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Paisaxe e Medio 
Ambiente  

10 1 D8: Uso de papel ecolóxico 

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Adaptabilidade 

5     

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de RSC 

5 3 Colaboración entre promotores 
Colaboración co Galp 

Máximo valoración 100 40   

CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

Contribúe o 
potenciamento  
e promoción dos 
Xeodestinos do territorio 

15   Contribúe ao potenciamento do Xeodestino Ria Muros 
Noia 

Máximo adicional 15 15   

Total   50 50,00% 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

 

 

Firma: 

 

Fecha: 18/03/2022 

OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado digitalmente 
por OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2022.03.18 
13:53:38 +01'00'


