
 
 
 

 
 
 

 

 ACTA DE EVALUACIÓN 

INVERSIONS PRODUTIVAS 

Obxectivo 2 e 3 

Código do proxecto 
GALP4-081 

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

Obxectivo EDLP 
Obxectivo Estratéxico 2: Diversificación Económica 

Medida EDLP 2.4.1.3 Creación de novos servizos turísticos distintos de 
aloxamento e restauración. 

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

Título completo do proxecto segundo a solicitude 
O Chivo Turismo Naútico 

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 
2019. 

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

Beneficiario Punta Queixal Turismo Naútico,S.L. 

NIF B-70595541 

Localización do investimento 
Louro, Porto de Muros, Praia San Francisco (MUROS) 

Tipo de operación 
  

Tipo de beneficiario 
Persoa xurídica 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

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

justificación.  

Proxecto PRODUTIVO  

Obxectivo 2. Diversificación Económica 

O Chivo Turismo Naútico 

VALORACIÓN PROXECTO 

OBSERVACIONS 

Criterio Máx. Aplicación   

Emprego: Máximo 20 puntos. 

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

3. Modalidade de contratación 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   Puntos acumulables. 

1 1 Contribúe a diversificación da oferta local. 

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

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 Unico no ambito terrtorial 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   Supón a recuperación e posta en valor do psatrimonio 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 8 Puntos acumulables. 

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

5 5 A5: Respecto as cuncas visuais  
A9: Integracion na rede de subministros 
A12: Uso de madeira certificada 
A21: Iluminacion Natural 

12b. Adecuación do proxecto ás 
Directrices de Adaptabilidade 

5 1 A8: Eliminacion Barreoiras fisicas 

12c. Adecuación do proxecto ás 
Directrices de RSC 

2 2 A13: Cnsumo responsable comercio xusto  
 
 
A2: Colaboracion con una ONG 

Máximo valoración 50 29   

       

    

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 42 43,60% 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

 

Firma: 

Fecha: 04/10/2019 

OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 33280982M

Firmado digitalmente por OVIEDO 
HERMIDA MANUELA - 33280982M 
Fecha: 2019.10.04 13:01:06 +02'00'



 
 
 

 
 
 

 

 ACTA DE EVALUACIÓN 

INVERSIONS PRODUTIVAS 

Obxectivo 2 e 3 

Código do proxecto 
GALP4-082 

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

Obxectivo EDLP 
Obxectivo Estratéxico 2: Diversificación Económica 

Medida EDLP 2.2.1.1 Creación e mellora de servizos de actividades de 
turismo mariñeiro  

Líña de actuación EDLP 
2.2.1. Potenciamento do Club de Produto Mar Galaica 

Título completo do proxecto segundo a solicitude 
O Loureiro- Turismo Familiar Activo 

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 
2019. 

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

Beneficiario Antonio López Alborés 

NIF 78799564T 

Localización do investimento 
Obre ( Noia) 

Tipo de operación 
  

Tipo de beneficiario 
Persoa física 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

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

xustificación.  

Obxectivo 2. Diversificación Económica 

O Loureiro Turismo familiar activo  

VALORACIÓN PROXECTO 

OBSERVACIONS 

Criterio Máx. Aplicación 

Emprego: Máximo 20 puntos. 

1. Creación de emprego     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 1 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 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 1,25 2,5 puntos por cada posto con cualificación acorde coa 
actividade. 

Outros criterios.       

6. Taxa de valor engadido 4   Puntos acumulables. 

1 1 Contribúe a diversificación da oferta local. 

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

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   Unico no ambito terrtorial do Galp 

2 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   Supón a recuperación e posta en valor do psatrimonio 
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 8 Puntos acumulables. 

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

5 5 A5: Respecto as cuncas visuais  
A9: Integracion na rede de subministros 
A10: Eliminacion de impactos paixasiticos 
A11: Uso de materiais reciclados 

12b. Adecuación do proxecto ás 
Directrices de Adaptabilidade 

5 1 A8: Eliminacion Barreoiras fisicas 

12c. Adecuación do proxecto ás 
Directrices de RSC 

2 2 A7: Iguladade de xenero emprego 33% dos postos ocupados 
por mulleres  
 
 
A2: Colaboracion con una ONG 

Máximo valoración 50 25,25   

       

    CRITERIOS ADICIONAIS 

Criterio Máx. Aplicación 

Promotor       

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

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 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 14   

Valoración Total 39,25 41,46% 



 
 
 

 
 
 

 

 

Xerente do GALP Costa Sostible 

 

Firma: 

Fecha: 04/10/2019 

OVIEDO 
HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M

Firmado 
digitalmente por 
OVIEDO HERMIDA 
MANUELA - 
33280982M 
Fecha: 2019.10.04 
13:06:28 +02'00'


