
 
 
 

 
 
 

 

 

ACTA DE AVALIACIÓN 

INVESTIMENTOS  PRODUTIVOS 

Obxectivo 1 

Código del proyecto 
GALP4083 

Prioridade/obxetivo/medida FEMP 
Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a cohesión Social 

Obxectivo EDLP 
Obxectivo Estratéxico 1: Sector Pesqueiro 

Medida EDLP 1.1.2.1 Apoio a creación de empresas comercializadoras da 
oferta local , especialmente as que operen en canles distintas as 
convencionais  

Línea de actuación EDLP 1.1.2.Valorización dos productos da pesca local mediante o apoio 
á comercialización e presenza nos mercados dos productos 
pesqueiros así como o potenciamento do valor engadido dos 
mesmos  

Título completo do proxecto segundo a solicitude 
Seadfood Market Mama Celia 

Orde de convocatoria da solicitude Orde do 21 de decembro de 2018 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 convocan as correspondentes ao ano 
2020. 

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

Beneficiario Manuel Cartamil Obelleiro 

NIF 79.324.513-C 

Localización do investimento 
Rúa da Ribeira, 15 - Fisterra 

Tipo de operación 
 Produtiva 

Tipo de beneficiario 
Persoa física 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación recollidos na  EDLP,  o seu baremo 

e xustificación.  

 

Proxectos PRODUTIVOS  

Obxectivo 1. SECTOR PESQUEIRO 

Sea Food Market Mama Celia 

VALORACIÓN PROXECTO 

Criterio Máx. Aplicación 

Emprego: Máximo 20 puntos. 

1. Creación de emprego 9 9 Relación investimento/emprego 

9 
9 Relación superior ou igual 60.000 e inferior a 120.000. 3 

puntos por cada posto cun máximo de 9. 

6 
  Relación superior ou igual  a 120.000e inferior a 240.0000. 2 

puntos por cada posto cun máximo de 6. 

3 
  Relación Superior ou igual a  240.000. 1 punto por cada 

posto cun máximo de 3. 

2. Emprego a colectivos 
desfavorecidos 

2 2 1 punto por cada posto ata un máximo de 2. 

3. Modalidade de 
contratación 

2 2 1 punto por cada contrato indefinido ou estable por conta 
allea. 

4. Creación de emprego 
vinculado ao sector 
pesqueiro, acuícola e 
marisqueiro 

5 4 2 puntos por cada posto 

5. Creación de emprego 
cualificado 

2   1 punto por cada posto con cualificación acorde coa 
actividade. 

Outros criterios.       

6. Taxa de valor engadido 8 6 Puntos acumulables. 

2 2 Contribúe ao mantemento da flota artesanal. 

2 2 Incrementa o valor engadido dos produtos pesqueiros 
autóctonos. 

2 2 Mellora a comercialización dos produtos pesqueiros do 
territorio(. 

2   Diminúe os custos de produción no sector pesqueiro. 

7. Carácter innovador 5   Elementos claramente diferenciadores no territorio. 

5 5 Único no ámbito territorial do GALP. 

3   Únicono municipio e limítrofes 

1   Non é único pero ten elementos claramente diferenciadores. 

8. Compromiso de 
formación  

2 2 O promotor asume, mediante declaración expresa, o 
compromiso de recibir a formación impartida polo grupo 
relacionada coa súa actividade e coa sostibilidade. Dita 
formación impartirase antes da última xustificación do 
proxecto. 



 
 
 

 
 
 

 

9. Contribúe a posta en 
valor e fortalecemento  da 
identidade mariñeira. 

3   Supón a recuperación e posta en valor da identidade 
mariñeira do territorio 

10. Adecuación do 
proxecto á estratexia de 
Sostibilidade   do GALP 

12   

  

10a. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
Paisaxe e Medio Ambiente  

6 6 A3: Recuperación de construcións                                                                                                                                                                                                        
A12: Uso de madeira certificada 
D1: Recollida selectiva de lixo 
D13: Reciclaxe de embalaxes 

10b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
Adaptabilidade 

2 2 A4: Usabilidade de ferramenta dixitais                                                                                                                                                                                 
A8: Eliminación de Barreiras Físicas 

10c. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
RSC 

4 4 A2: Colaboración con ONG                                                                                                                                                                                             
A15: Compromiso co territorio. Colaboración co Galp 
A18: Compromiso co territorio. Colaboración entre 
promotores 

Máximo Valoración 50 42   

CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

A. Primeira iniciativa 
empresarial por parte do 
promotor ou acreditación 
de experiencia en 
iniciativas similares. 

2 2 Acreditacion de experiencia 

B. Inclusión en colectivo 
específico. 

2   No caso de persoas xurídicas, partirase do 50% dos socios. 

 2   No caso de persoas xurídicas, partirase do 50% dos socios. 

 1   O promotor pertence a un  destes colectivos. 

*Colectivos específicos: mulleres sempre que estean subrepresentadas na actividade, xoves, 
discapacitados, parados de longa duración, maiores de 55 anos, perceptores de rendas de inserción 
social e emigrantes retornados. 

C. Promotor procedente 
do sector pesqueiro, 
acuícola ou marisqueiro 

6     

 6 6 O promotor procede do sector pesqueiro, acuícola ou 
marisqueiro. 

  3   Non procede pero ten vinculación de primeiro grado. 

Máximo adicionais 10 8   

TOTAL PROXECTO 50 50,00% 

Xerente do GALP Costa Sostible 

 

Firma: 

Fecha: 19/06/2020 

OVIEDO HERMIDA MANUELA - 
33280982M

Firmado digitalmente por OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2020.06.19 16:47:06 +02'00'



 
 
 

 
 
 

 

  

ACTA DE AVALIACIÓN  

INVESTIMENTOS  PRODUTIVOS 

Obxectivo 3 

Código del proyecto 
GALP4084 

Prioridade/obxetivo/medida FEMP 
Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a cohesión Social 

Obxectivo EDLP 
Obxectivo Estratéxico 3: Patrimonio Natural e Cultural 

Medida EDLP 3.2.1.2 Rehabilitación e posta en uso total ou parcial de factorías 
e construcións costeiras en desuso  

Línea de actuación EDLP 3.2.1 Apoio á rehabilitación e posta en valor de bens materiais e 
inmateriais do patrimonio cultural costeiro 

Título completo do proxecto segundo a solicitude 
Entre Auga e Sal: Centro de Interpretación da Sal 

Orde de convocatoria da solicitude Orde do 21 de decembro de 2018 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 convocan as correspondentes ao ano 
2020. 

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

Beneficiario Castiñeira Rodríguez, SL 

NIF B-70.608.757 

Localización do investimento 
Rúa Miraflores, 50 - Muros 

Tipo de operación 
 Produtiva 

Tipo de beneficiario 
Persoa xurídica 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación recollidos na EDLP, o  seu baremo 

e xustificación 

Proxecto PRODUTIVO  

Obxectivo 3. Patrimonio Natural e Cultural  

Entre Auga e sal 

VALORACIÓN PROXECTO 

OBSERVACIONS 

Emprego: Máximo 20 puntos. 

1. Creación de emprego 9 5 Relación investimento/emprego. 

9   Relación superior ou igual 60.000 e inferior a 120.000. 3 
puntos por cada posto cun máximo de 9. 

6 5 Relación superior ou igual  a 120.000e inferior a 240.0000. 
2 puntos por cada posto cun máximo de 6. 

3   Relación Superior ou igual a  240.000. 1 punto por cada 
posto cun máximo de 3. 

2. Emprego a colectivos 
desfavorecidos 

2 2 1 punto por cada posto ata un máximo de 2. 

3. Modalidade de 
contratación 

2 2 1 punto pora cada posto con contrato de calidade ata un 
máximo de 2. 

4. Creación de emprego 
vinculado ao sector 
pesqueiro, acuícola e 
marisqueiro 

2   Creación de emprego vinculada ao sector pesqueiro 
acuícola e marisqueiro. 2 puntos por cada posto con 
contrato indefinido por conta allea. 

5. Creación de emprego 
cualificado 

5   2,5 puntos por cada posto con cualificación acorde coa 
actividade. 

Outros criterios.       

6. Taxa de valor engadido 4 4 Puntos acumulables. 

1 1 Contribúe a diversificación da oferta local. 

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

1 1 Supón a posta en valor ou aproveitamento de recursos 
endóxenos. 

7. Incorpora actividades 
complementarias á 
principal 

3 3 Incorpora actividades complementarias á principal . 

8. Carácter innovador 3 3 Único no ámbito territorial do Galp 

2   Único no municipio. 

1   Non é único pero ten elementos diferenciadores. 

9. Compromiso de 
formación  

2 2 O promotor asume, mediante declaración expresa,  o 
compromiso de recibir a formación impartida polo GALP 
relacionada coa súa actividade e coa sostibilidade. Dita 
formación impartirase antes da última xustificación do 
proxecto. 

10. Contribúe a posta en 
valor e fortalecemento  
da identidade mariñeira 

3 3 Supón a recuperación e posta en valor do patrimonio 
mariñeiro de carácter material ou inmaterial  



 
 
 

 
 
 

 

11. Actúa como elemento 
dinamizador no 
territorio. 

3 3 Capacidade de xerar soporte e servizos a outras empresas 
do territorio. 

12. Adecuación do 
proxecto á estratexia de 
Sostibilidade  do GALP 

12 10 Puntos acumulables. 

12a. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Paisaxe e Medio 
Ambiente  

5 5 A2: Idoneidade da localización do proxecto 
A9: Integración na rede de subministracións 
A10: Eliminación de impactos paisaxísticos 
A2: Colaboración con una ONG 

12b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Adaptabilidade 

5 3 A8: Eliminación de barreiras físicas 
A4: Usabilidade de ferramentas dixitais 

12c. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de RSC 

2 2 A13: Consumo responsable comercio xusto 
A15:Compromiso co territorio. Colaboración co galp 

Máximo valoración 50 37   

CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

Promotor       

A. Primeira iniciativa 
empresarial por parte do 
promotor ou acreditación 
de experiencia en 
iniciativas similares. 

2 2   

B. Inclusión en colectivo 
específico.  

2   No caso de persoas xurídicas, partirase do 50% dos socios. 

2   O promotor pertence a dous ou máis destes colectivos. 

1   O promotor pertence a un destes colectivos. 

*Colectivos específicos: mulleres sempre que estean subrepresentadas na actividade, xoves, 
discapacitados, parados de longa duración, maiores de 55 anos, perceptores de rendas de inserción social 
e emigrantes retornados. 

C. Promotor procedente 
do sector pesqueiro,  
acuícola ou marisqueiro 

6     

 6   O promotor procede do sector pesqueiro, acuícola ou 
marisqueiro. 

  3   Non procede pero ten vinculación de primeiro grado. 

Proxecto.       

A. Integración en 
MarGalaica 

10 10 A empresa ou a actividade resultante intégrase en 
MarGalaica e cumpre as especificacións do Estándar 
Finisterrae. 

Máximo valoración 20 12   

Valoración Total 49 49,20% 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado digitalmente por OVIEDO 
HERMIDA MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2020.06.19 16:26:43 +02'00'



 
 
 

 
 
 

 

 

 

Firma: 

Fecha: 19/06/2020 



 
 
 

 
 
 

 

ACTA DE AVALIACIÓN 

INVESTIMENTOS  PRODUTIVOS 

Obxectivo 2 

Código del proyecto 
GALP4085 

Prioridade/obxetivo/medida FEMP 
Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a cohesión Social 

Obxectivo EDLP 
Obxectivo Estratéxico 2: Diversificación Económica 

Medida EDLP 
2.4.1.1 Apoio a creacion de nova infraestructura aloxativa 

Línea de actuación EDLP 
2.4.1 Apoio ao investimento turístico xerador de emprego  

Título completo do proxecto segundo a solicitude 
El Navío. Una inmersión en el mar del Siglo XIX 

Orde de convocatoria da solicitude Orde do 21 de decembro de 2018 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 convocan as correspondentes ao ano 
2020. 

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

Beneficiario North Star Galicia, SL 

NIF B-70.608.674 

Localización do investimento 
Rúa A Marina, 5 – Corcubión   

Tipo de operación 
 Produtiva 

Tipo de beneficiario 
Persoa xurídica 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación recollidos na EDLP, o  seu baremo 

e xustificación 

 

Obxectivo 2.Diversificacion economica 

Hotel El Navio 

VALORACIÓN PROXECTO 

  

Emprego: Máximo 20 puntos. 

1. Creación de emprego 9 6 Relación investimento/emprego. 

9   Relación superior ou igual 60.000 e inferior a 
120.000. 3 puntos por cada posto cun máximo de 9. 

6 6 Relación superior ou igual  a 120.000e inferior a 
240.0000. 2 puntos por cada posto cun máximo de 
6. 

3   Relación Superior ou igual a  240.000. 1 punto por 
cada posto cun máximo de 3. 

2. Emprego a colectivos desfavorecidos 2 2 1 punto por cada posto ata un máximo de 2. 

3. Modalidade de contratación 2 2 1 punto por cada posto con contrato de calidade ata 
un máximo de 2. 

4. Creación de emprego vinculado ao sector 
pesqueiro, acuícola e marisqueiro 

2   Creación de emprego vinculada ao sector pesqueiro 
acuícola e marisqueiro. 2 puntos por cada posto con 
contrato indefinido por conta allea. 

5. Creación de emprego cualificado 5   2,5 puntos por cada posto con cualificación acorde 
coa actividade. 

Outros criterios.       

6. Taxa de valor engadido 4 4 Puntos acumulables. 

1 1 Contribúe a diversificación da oferta local. 

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

1 1 Supón a posta en valor ou aproveitamento de 
recursos endóxenos. 

7. Incorpora actividades complementarias á 
principal 
 
 
 

3 3 Incorpora actividades complementarias á principal . 



 
 
 

 
 
 

 

8. Carácter innovador 3 3 Ünico no ámbito territorial do Galp 

2   Único no municipio. 

1   Non é único pero ten elementos diferenciadores. 

9. Compromiso de formación  2 2 O promotor asume, mediante declaración expresa,  
o compromiso de recibir a formación impartida polo 
GALP relacionada coa súa actividade e coa 
sostibilidade. Dita formación impartirase antes da 
última xustificación do proxecto. 

10. Contribúe a posta en valor e 
fortalecemento  da identidade mariñeira 

3 3 Supón a recuperación e posta en valor do 
patrimonio mariñeiro de carácter material ou 
inmaterial  

11. Actúa como elemento dinamizador no 
territorio. 

3   Capacidade de xerar soporte e servizos a outras 
empresas do territorio. 

12. Adecuación do proxecto á estratexia de 
Sostibilidade  do GALP 

12 10 Puntos acumulables. 

12a. Adecuación do proxecto ás Directrices de 
Paisaxe e Medio Ambiente  

5 5 A3: Recuperación de construcións 
A11: Uso de materiais reciclados e reutilizados 
A12: Uso de madeira certificada 
D12: Certificación Enerxética 
A2: Colaboración con una ONG 

12b. Adecuación do proxecto ás Directrices de 
Adaptabilidade 

5 3 A8: Eliminación de barreiras físicas 
A4: Usabilidade de ferramentas dixitais 

12c. Adecuación do proxecto ás Directrices de 
RSC 

2 2 A18: Compromiso co territorio. Colaboración entre 
promotores 

Máximo valoración 50 35   

       

    CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

Promotor       

A. Primeira iniciativa empresarial por parte do 
promotor ou acreditación de experiencia en 
iniciativas similares. 

2 2   

B. Inclusión en colectivo específico.  2   No caso de persoas xurídicas, partirase do 50% dos 
socios. 

2   O promotor pertence a dous ou máis destes 
colectivos. 

1 1 O promotor pertence a un destes colectivos. 

*Colectivos específicos: mulleres sempre que estean subrepresentadas na actividade, xoves, discapacitados, parados de 
longa duración, maiores de 55 anos, perceptores de rendas de inserción social e emigrantes retornados. 



 
 
 

 
 
 

 

C. Promotor procedente do sector pesqueiro,  
acuícola ou marisqueiro 

6     

 6   O promotor procede do sector pesqueiro, acuícola 
ou marisqueiro. 

  3   Non procede pero ten vinculación de primeiro 
grado. 

Proxecto.       

A. Integración en MarGalaica 10 10 A empresa ou a activiade resultante intégrase en 
MarGalaica e cumpre as especificacións do Estándar 
Finisterrae. 

Máximo valoración 20 13   

Valoración Total 48 48,40% 

 

 

 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

 

Firma: 

Fecha: 19/06/2020 

OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado digitalmente 
por OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2020.06.19 
16:35:25 +02'00'



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 ACTA DE AVALIACIÓN 

INVESTIMENTOS  PRODUTIVOS 

Obxectivo 1 

Código de proxecto GALP4-086 

Prioridade/obxectivo/medid

a FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 1: Sector Pesqueiro 

Medida EDLP 1.1.1.1.Melloras na produción,xestión e políticas de calidade e 

seguridade alimentaria nas empresas de transformación de produtos 

pesqueiros 

Línea de actuación EDLP 1.1.1 Mellora da competitividade e innovación na industria pesqueira 

local  

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude 

Mellora na loxística e na eficiencia enerxética para a comercialización de 

produtos procedentes da pesca artesanal na costa do sur de Fisterra 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 21 de decembro de 2018 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 

convocan as correspondentes ao ano 2020. 

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

Beneficiario Gabriel Lestón Romero 

NIF 44.805.960-M 

Localización do investimento Portocubelo  – Lira (Carnota) 

Tipo de operación  Produtiva 

Tipo de beneficiario Persoa física 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación recollidos na  EDLP,  o seu baremo 

e xustificación.  

Proxectos PRODUTIVOS  

Obxectivo 1. SECTOR PESQUEIRO 

Mellora na loxística e na eficiencia enerxética para a comercialización de produtos procedentes da 
pesca artesanal na costa do sur de Fisterra 

VALORACIÓN PROXECTO 

Criterio Máx. Aplicación 

Emprego: Máximo 20 puntos. 

1. Creación de emprego 9   Relación investimento/emprego 

9 

  Relación superior ou igual 60.000 e inferior a 120.000. 3 
puntos por cada posto cun máximo de 9. 

6 

  Relación superior ou igual  a 120.000e inferior a 240.0000. 
2 puntos por cada posto cun máximo de 6. 

3 
  Relación Superior ou igual a  240.000. 1 punto por cada 

posto cun máximo de 3. 

2. Emprego a colectivos 
desfavorecidos 

2 1 1 punto por cada posto ata un máximo de 2. 

3. Modalidade de 
contratación 

2 1 1 punto por cada contrato indefinido ou estable por conta 
allea. 

4. Creación de emprego 
vinculado ao sector 
pesqueiro, acuícola e 
marisqueiro 

5   2 puntos por cada posto 

5. Creación de emprego 
cualificado 

2   1 punto por cada posto con cualificación acorde coa 
actividade. 

Outros criterios.       

6. Taxa de valor engadido 8 8 Puntos acumulables. 

2 2 Contribúe ao mantemento da flota artesanal. 

2 2 Incrementa o valor engadido dos produtos pesqueiros 
autóctonos. 

2 2 Mellora a comercialización dos produtos pesqueiros do 
territorio(. 

2 2 Diminúe os custos de produción no sector pesqueiro. 

7. Carácter innovador 5 5 Elementos claramente diferenciadores no territorio. 

5 5 Único no ámbito territorial do GALP. 

3   Único no municipio e limítrofes 



 
 
 

 
 
 

 

1   Non é único pero ten elementos claramente 
diferenciadores. 

8. Compromiso de 
formación  

2   O promotor asume, mediante declaración expresa, o 
compromiso de recibir a formación impartida polo grupo 
relacionada coa súa actividade e coa sostibilidade. Dita 
formación impartirase antes da última xustificación do 
proxecto. 

9. Contribúe a posta en 
valor e fortalecemento  da 
identidade mariñeira. 

3   Supón a recuperación e posta en valor da identidade 
mariñeira do territorio 

10. Adecuación do 
proxecto á estratexia de 
Sostibilidade   do GALP 

12 9 

  

10a. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
Paisaxe e Medio Ambiente  

6 4 B1: Exclusión de artes de pesca agresivas 
B2: Tratamento de residuos da actividade pesqueira 
D13: Reciclaxe en embalaxes 

10b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
Adaptabilidade 

2 1 A8: Eliminación de Barreiras Físicas  

10c. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
RSC 

4 4 A15: Compromiso co territorio. Colaboración co Galp 
A16: Compromiso co territorio. Divulgación de produtos 
locais  
A18: Compromiso co territorio colaboración entre 
promotores 

Máximo Valoración 50 24   

 

    

   CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

A. Primeira iniciativa 
empresarial por parte do 
promotor ou acreditación 
de experiencia en 
iniciativas similares. 

2 2 Acreditación de experiencia 

B. Inclusión en colectivo 
específico. 

2  No caso de persoas xurídicas, partirase do 50% dos socios. 

 2  No caso de persoas xurídicas, partirase do 50% dos socios. 

 1  O promotor pertence a un  destes colectivos. 

*Colectivos específicos: mulleres sempre que estean subrepresentadas na actividade, xoves, 
discapacitados, parados de longa duración, maiores de 55 anos, perceptores de rendas de inserción 
social e emigrantes retornados. 



 
 
 

 
 
 

 

C. Promotor procedente 
do sector pesqueiro, 
acuícola ou marisqueiro 

6     

 6 6 O promotor procede do sector pesqueiro, acuícola ou 
marisqueiro. 

  3   Non procede pero ten vinculación de primeiro grado. 

Máximo adicionais 10 8   

TOTAL PROXECTO 32                                                                                          39,20% 

 

    

    

    

 

 

 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 
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ACTA DE AVALIACIÓN  

INVESTIMENTOS NON PRODUTIVOS 

Obxectivo 3 

Código de proxecto GALP4-087 

Prioridade/obxetivo/medida 

FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a Cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 3. Patrimonio natural e cultural 

Medida EDLP 3.3.1.2 Creación de mariñas para embarcacións tradicionais  

Liña  de actuación EDLP 3.3.1 Apoio a recuperación da cultura marítima tradicional  

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude Mariña Tradicional de Muros – Mar de Velas 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 21 de decembro de 2018 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 

convocan as correspondentes ao ano 2020. 

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

Beneficiario Concello de Muros 

NIF P-15.05400-J 

Localización do investimento Peirao de Muros – (Muros) 

Tipo de operación Non Produtiva 

Tipo de beneficiario Persoa xurídica 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación recollidos na EDLP, o  seu baremo 

e xustificación.  

Proxectos NON PRODUTIVOS  

Obxectivo 3. PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

MARIÑA TRADICIONAL DE  MUROS 

VALORACIÓN PROXECTO 

Criterio Máx. Aplicación 

1. Colaboración entre 
entidades (Coxestión) 

5 5   

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 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  
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 25 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 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 8 Puntos acumulables. 

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

10 2 D14: Estudo de impacto dos usuarios 

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Adaptabilidade 

5 2 A10: Servizos de turismo accesible 
A15: Boas Practicas 

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de RSC 

5 4 A17: Compromiso co territorio. Integración en redes  
A18: Compromiso co territorio. Colaboración entre 
promotores 

Máximo valoración 100 83   

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  

 
98 98,00% 

 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

Firma: 
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OVIEDO 
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Firmado 
digitalmente por 
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MANUELA - 
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ACTA DE AVALIACIÓN  

INVESTIMENTOS NON PRODUTIVOS 

Obxectivo 3 

Código de proxecto GALP4-090 

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 á posta en valor do patrimonio natural e 

cultural 

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

inmateriais do patrimonio cultural costeiro  

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude 

Adecuación e acondicionamento da contorna do estaleiro de ribeira 

Ciprián 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 21 de decembro de 2018 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 

convocan as correspondentes ao ano 2020. 

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

Beneficiario Concello de Outes 

NIF P-15.06300-A 

Localización do investimento Lugar de Broña (Outes) 

Tipo de operación Non Produtiva 

Tipo de beneficiario Persoa xurídica 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación recollidos na EDLP, o  seu baremo 

e xustificación 

 

Proxectos NON PRODUTIVOS  

Obxectivos 3 PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Adecuación e acondicionamento da contorna do estaleiro de ribeira Ciprián  

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 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  
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 25 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 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 9 Puntos acumulables. 

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

10 6 A1: Estudio de integración paisaxística 
A3; Recuperación de construcións :  
A9: Integración na rede de subministros 
A10: Eliminación de impactos Paisaxísticos 
A12: Uso de madeira certificada 

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Adaptabilidade 

5 1 A8: Eliminación de barreiras físicas 

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de RSC 

5 2 A17: Compromiso co territorio integración en redes  

Máximo valoración 100 79   

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  

 
94 94,00% 

 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

Firma: 
OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado digitalmente por OVIEDO 
HERMIDA MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2020.06.19 15:54:53 +02'00'
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ACTA DE AVALIACIÓN  

INVESTIMENTOS NON PRODUTIVOS 

Obxectivo 3 

Código de proxecto GALP4-091 

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 á posta en valor do patrimonio natural e 

cultural 

Línea de actuación EDLP 3.2.1 Apoio á rehabilitación e posta en valor de bens materiais e 

inmateriais do patrimonio cultural costeiro  

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude Proxecto para a recuperación e posta en valor dos fondos históricos 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 21 de decembro de 2018 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 

convocan as correspondentes ao ano 2020. 

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

Beneficiario Confraría de Pescadores San Telmo de Porto do Son 

NIF G-15.349.945 

Localización do investimento Lugar Muelle, s/n – (Porto do Son) 

Tipo de operación Non Produtiva 

Tipo de beneficiario Persoa xurídica 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación recollidos na EDLP, o  seu baremo 

e xustificación 

 

Proxectos NON PRODUTIVOS  
Obxectivos 3. PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Proxecto para a recuperación e posta en valor de fondos documentais  

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  
marítimo e costeiro 

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 25 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 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. 

Criterio Máx. Aplicación 

9. Adecuación do 
proxecto á Estratexia de 
Sostibilidade do GALP 

20 12 Puntos acumulables. 

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

10 3 D5: Promoción da paisaxe proxectos en liña  
E4: Accións adicionais de corrección de impactos 

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Adaptabilidade 

5 4 A3: Tecnoloxías para autonomía persoal  
A4:Usabilidade de ferramentas dixitais  
A15: Boas prácticas  

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de RSC 

5 5 A10:Igualdade de xénero. Difusión web 
A18:Colaboración entre promotores  
A15:Colaboración co Galp 
A2:Colaboración con ONG. Difusión  

Máximo valoración 100 82   

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     

Total    82 82,00% 

 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

Firma: 

OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 33280982M

Firmado digitalmente por OVIEDO 
HERMIDA MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2020.06.19 16:01:25 +02'00'
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ACTA DE AVALIACIÓN  

INVESTIMENTOS  NON PRODUTIVOS 

Obxectivo 3  

Código de proxecto GALP4-092 

Prioridade/obxectivo/medida 

FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a Cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 3. Patrimonio natural e cultural 

Medida EDLP 3.1.1.2 Rehabilitación de contornas de interese cultural e paisaxístico 

nas fachadas marítimas 

Línea de actuación EDLP 3.1.1 Accións de mellora da contorna natural e cultural  

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude Andar ao Mar 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 21 de decembro de 2018 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 

convocan as correspondentes ao ano 2020. 

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

Beneficiario Concello de Carnota 

NIF P-15.02000-A 

Localización do investimento Parroquias de Lira e Lariño – (Carnota) 

Tipo de operación Non Produtiva 

Tipo de beneficiario Persoa xurídica 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación  recollidos  na  EDLP, o seu  

baremo e  xustificación.  

Proxectos NON PRODUTIVOS  

Obxectivos 3. PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Andar o 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 3  

8   Os 9 municipios de todo o territorio. 

6   3 municipios do territorio ou máis. 

3 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  
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 30 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 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 13 Puntos acumulables. 

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

10 10 A:10 Eliminación de impactos paisaxísticos como plantas 
invasoras ou zonas de vertido 
A:12: Uso de madeira certificada  
C3: Sendas Ecolóxicas  
C4: Protección de hábitats valiosos 
D14: Estudo de impacto dos usuarios 
E4 Accións adicionais de corrección de impactos  

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Adaptabilidade 

5 1 A9: Comunicación Adaptada 

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de RSC 

5 2 A18: Compromiso co territorio. Colaboración entre 
promotores 

Máximo valoración 100 81   

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  

 
96 96,00% 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

Firma: 

OVIEDO 
HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado digitalmente 
por OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2020.06.19 
15:24:54 +02'00'
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ACTA DE AVALIACIÓN 

INVESTIMENTOS  PRODUTIVOS 

Obxectivo 1 

 

Código de proxecto GALP4-093 

Prioridade/obxetivo/medid

a FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 1: Sector Pesqueiro 

Medida EDLP 1.1.1.1.Melloras na produción,xestión e políticas de calidade e 

seguridade alimentaria nas empresas de transformación de produtos 

pesqueiros 

Línea de actuación EDLP 1.1.1 Mellora da competitividade e innovación na industria pesqueira 

local  

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude Mellora do proceso produtivo Polbo de Lonxa 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 21 de decembro de 2018 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 

convocan as correspondentes ao ano 2020. 

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

Beneficiario Confraría de Pescadores de Lira 

NIF G-15.038.516 

Localización do 

investimento 

Portocubelo  – Lira (Carnota) 

Tipo de operación  Produtiva 

Tipo de beneficiario Persoa física 

 



 
 
 

 
 
 

 

Indíquese a continuación os criterios de baremación recollidos na  EDLP,  o seu baremo 

e xustificación.  

Proxectos PRODUTIVOS  

Obxectivo 1. SECTOR PESQUEIRO 

Polbo de Lonxa: Ampliación da capacidade produtiva e mellora da eficiencia a través do aforro 
enerxético 

VALORACIÓN PROXECTO 

Criterio Máx. Aplicación 

Emprego: Máximo 20 puntos. 

1. Creación de emprego 9   Relación investimento/emprego 

9 
  Relación superior ou igual 60.000 e inferior a 120.000. 3 

puntos por cada posto cun máximo de 9. 

6 
  Relación superior ou igual  a 120.000e inferior a 240.0000. 2 

puntos por cada posto cun máximo de 6. 

3 
  Relación Superior ou igual a  240.000. 1 punto por cada posto 

cun máximo de 3. 

2. Emprego a colectivos 
desfavorecidos 

2   1 punto por cada posto ata un máximo de 2. 

3. Modalidade de 
contratación 

2   1 punto por cada contrato indefinido ou estable por conta 
allea. 

4. Creación de emprego 
vinculado ao sector 
pesqueiro, acuícola e 
marisqueiro 

5   2 puntos por cada posto 

5. Creación de emprego 
cualificado 

2   1 punto por cada posto con cualificación acorde coa 
actividade. 

Outros criterios.       

6. Taxa de valor engadido 8 8 Puntos acumulables. 

2 2 Contribúe ao mantemento da flota artesanal. 

2 2 Incrementa o valor engadido dos produtos pesqueiros 
autóctonos. 

2 2 Mellora a comercialización dos produtos pesqueiros do 
territorio(. 

2 2 Diminúe os custos de produción no sector pesqueiro. 

7. Carácter innovador 5 5  Elementos claramente diferenciadores no territorio. 

5 5 Único no ámbito territorial do GALP. 

3   Únicono municipio e limítrofes 

1   Non é único pero ten elementos claramente diferenciadores. 

8. Compromiso de 
formación  

2 2 O promotor asume, mediante declaración expresa, o 
compromiso de recibir a formación impartida polo grupo 
relacionada coa súa actividade e coa sostibilidade. Dita 
formación impartirase antes da última xustificación do 
proxecto. 



 
 
 

 
 
 

 

9. Contribúe a posta en 
valor e fortalecemento  da 
identidade mariñeira. 

3   Supón a recuperación e posta en valor da identidade 
mariñeira do territorio 

10. Adecuación do 
proxecto á estratexia de 
Sostibilidade   do GALP 

12 11 

  

10a. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
Paisaxe e Medio Ambiente  

6 6 B1: Exclusión artes de pesca agresivas 
B2: Tratamento de residuos da actividade pesqueira 
B3 : Innovación para a redución de descartes 
D13:Reciclaxe de embalaxes 

10b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
Adaptabilidade 

2 1 A8: Eliminación de Barreiras Físicas 

10c. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
RSC 

4 4 A15: Compromiso co territorio.Colaboración co Galp 
A16:Compromiso co territorio.Difusión de produtos locais 
A18: Compromiso co territorio. Colaboración entre 
promotores 

Máximo Valoración 50 26   

CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

A. Primeira iniciativa 
empresarial por parte do 
promotor ou acreditación 
de experiencia en 
iniciativas similares. 

2 2 Acreditación de experiencia 

B. Inclusión en colectivo 
específico. 

2   No caso de persoas xurídicas, partirase do 50% dos socios. 

 2   No caso de persoas xurídicas, partirase do 50% dos socios. 

 1   O promotor pertence a un  destes colectivos. 

*Colectivos específicos: mulleres sempre que estean subrepresentadas na actividade, xoves, 
discapacitados, parados de longa duración, maiores de 55 anos, perceptores de rendas de inserción social 
e emigrantes retornados. 

C. Promotor procedente 
do sector pesqueiro, 
acuícola ou marisqueiro 

6     

 6 6 O promotor procede do sector pesqueiro, acuícola ou 
marisqueiro. 

  3   Non procede pero ten vinculación de primeiro grado. 

Máximo adicionais 10 8   

TOTAL PROXECTO 34                                                                                                    80% 

 

A porcentaxe de axuda responde ao previsto nas bases reguladoras das axudas no caso 

de proxectos promovidos por confrarías de pescadores canbdo a operación responde 



 
 
 

 
 
 

 

aos criterios de interese colectivo, acceso público a resultados e beneficiario colectivo 

(Apartado c, Artigo 13 das Orde do 21 de Decembro de 2018) 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

 

Firma: 

Fecha: 19/06/2020 
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ACTA DE EVALUACIÓN  

INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 

Objetivo 2 y 3 

Código de proxecto GALP4-094 

Prioridade/obxectivo/medida 

FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a Cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 3. Patrimonio natural e cultural 

Medida EDLP 3.1.1.1 Rehabilitación, rexeneración e corrección de impactos en áreas 

costeiras degradadas pola acción humana ou por intervencións previas 

pouco respectuosas co medio  

Liña de actuación EDLP 3.1.1 Accións de mellora da contorna natural e cultural  

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude Voga-Voga, pola redución dos residuos plásticos no medio mariño 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 21 de decembro de 2018 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 

convocan as correspondentes ao ano 2020. 

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

Beneficiario A Misela (Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de 
Noia e Muros) 

NIF G-15.450.208 

Localización do investimento Avda. da República Arxentina, 60 – (Noia) 

Tipo de operación Non Produtiva 

Tipo de beneficiario Persoa xurídica 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

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

justificación.  

Proxectos NON PRODUTIVOS  

Obxectivo 3. PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

Voga Voga pola redución dos residuos plásticos no medio mariño 

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   Os 9 municipios de todo o territorio. 

6   3 municipios do territorio ou máis. 

3 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 6 Puntos acumulables. 

2 2 Contribúe a diversificación da oferta local. 

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

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 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 25 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 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 18 Puntos acumulables. 

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

10 8 C5: programa de concienciación  
D14: Estudo de impacto dos usuarios  
E4: Accións adicionais de corrección de impactos  
D2: Recollida selectiva de residuos industriais  
D11: Compostaxe de residuos vexetais 

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de Adaptabilidade 

5 5 A7: Capacitación Laboral  
A12: Servizos específicos 
A15: Boas practicas 
A16: Participación de discapacitados no deseño  

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices 
de RSC 

5 5 A18: Compromiso co territorio. Colaboración entre 
promotores 
A2: Colaboración ONG  
A6: Plan de igualdade 

Máximo valoración 100 81   

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     

Total  

 
81 81,00% 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

Firma: OVIEDO 
HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado 
digitalmente por 
OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M 
Fecha: 2020.06.19 
15:17:01 +02'00'
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ACTA DE EVALUACIÓN  

INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 

Objetivo 1 

 

Código de proxecto GALP4-095 

Prioridade/obxetivo/medid

a FEMP 

Prioridade 4: Incrementar o Emprego e a Cohesión Social 

Obxectivo EDLP Obxectivo Estratéxico 1: Sector Pesqueiro 

Medida EDLP 1.2.2.2 Apoio á investigación para a xestión integrada dos recursos 

mariños 

Línea de actuación EDLP 1.2.2 Protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas 

mariños  

Título completo do proxecto 

segundo a solicitude 

Aplicación das novas tecnoloxías ao sector do marisqueo na Ría de 

Muros-Noia 

Orde de convocatoria da 

solicitude 

Orde do 21 de decembro de 2018 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 

convocan as correspondentes ao ano 2020. 

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

Beneficiario Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia, Confraría de Pescadores 
San Telmo de Porto do Son, Confraría de Pescadores San Andrés de 
Portosín, Confraría de Pescadores de Muros 

NIF G-15.349.3945, G-15.034.945, G-15.037.887, G-15.038.508 

Localización do 

investimento 

Avda. República Arxentina, 21 (Noia) 

Tipo de operación  Non produtiva 

Tipo de beneficiario Entidade privada, Confraría de pescadores  

 

 



 
 
 

 
 
 

 

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

justificación.  

Proxectos NON PRODUTIVOS.  

Obxectivo 1 SECTOR PESQUEIRO 
 
 

Xesmar 

VALORACIÓN DO PROXECTO 

Criterio Máx. Aplicación 

1. Colaboración entre 
entidades (Coxestión) 

5     

5 5 4 ou máis entidades promotoras da iniciativa. 

3   3 entidades promotoras da iniciativa. 

2   2 entidades promotoras da iniciativa. 

2. Ámbito territorial de 
actuación do proxecto 

8     

8   Afecta aos 9 municipios ou beneficia 
directamente aos membros de todas as 
confrarías.  

6 6 Afecta a 3 ou máis municipios ou beneficia 
directamente aos membros de 3 ou más 
confrarías. 

3   Afecta a 2 municipios ou beneficia 
directamente aos membros de 2 confrarías. 

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 produtivas 

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

5. Capacidade de 
transferencia 

5 5 Valorarase a capacidade para ser transferido 
noutro municipio ou fóra do territorio. 

6. Posta en valor do 
patrimonio natural  
marítimo e costeiro 

10     

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

5   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 aos 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     

5 5 Único no ámbito territorial do GALP. 

3   Non é único pero ten elementos claramente 
diferenciadores.  

9. Adecuación do proxecto 
á Estratexia de 
Sostibilidade do GALP  

25 18 Puntos acumulables. 

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

12 11 B1: A pequeria asociada a iniciativa non 
emprega artes de arrastre ou de enmalle. 
 
E4: Cada un dos socios beneficiarios do 
proxecto de compromete a unha limpeza de 
praias ou a plantación dunha árbore autóctona  

9b. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
Adaptabilidade 

5 1 A3: Tecnoloxias para a autonomia persoal  

9c. Adecuación do 
proxecto ás Directrices de 
RSC 

8 6 A3: Mellora das condicións laborais 
A15: Colaboracion co Galp: as catro confrarías 
participantes cederán o   seu local i esta 
plataforma ao Galp para a difusión da 
información que sexa necesaria 
A17: Comromiso co territorio integracion en 
redes: O desenvolvemento do proxecto 
permitirá o traballo en rede das catro confrarías 
participantes 
A18: Compromiso co territorio colaboración 
entre promotores 

Máximo valoración 100 63   
 



 
 
 

 
 
 

 

CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

A. O proxecto ten unha 
compoñente I+d+i 

20     

20 20 Máis do 66% do orzamento está dedicado a 
I+D+i. 

10   Entre 33-66% do orzamento está dedicado 
a I+D+i. 

5   Entre 0,5-33% do orzamento está dedicado 
a I+D+i. 

B. Foméntase a participación 
da muller na  toma de 
decisións 

5   O órgano máximo de dirección está 
ocupado por unha muller ou no órgano 
máximo de dirección colectiva hai un 
mínimo de 40% de mulleres. 

C. Adopción de medidas para 
a utilización de subprodutos, 
descartes e residuos 

10   A iniciativa implica o aproveitamento de 
descartes, especies pouco explotadas, 
supbrodutos ou residuos da pesca. 

D. Supón o aproveitamento  
de infraestruturas ociosas nos 
portos 

10   Se a iniciativa significa a adecuación dun 
espazo ou infraestrutura non usados, para 
unha actividade ou servizo novo no 
prestado polo beneficiario. 

Máximo adicional 45 20   

Total proxecto   83 91,5% 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

Manuela Oviedo Hermida  

 

 

 

 

Firma 

Fecha: 01/07/2020 
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