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axentes involucrados, como fórmula representativa e participativa que impulse a igualdade 

de oportunidades e o valor das súas distintas organizacións. 

Deste xeito, implantará o seu propio Sistema de Responsabilidade Social Corporativa, como 

fórmula de referencia e valor dentro do seu territorio, fomentando a cooperación entre as 

empresas e outros axentes sociais que se dirixan a promover o desenvolvemento sostible e a 

mellora ambiental do territorio. 

Nese sentido, tamén incidirase na utilización dunha linguaxe non sexista nin discriminatorio, 

que permita á EDLP Golfo Ártabro Norte ser unha estratexia inclusiva e non exclusiva, 

permitindo incidir no papel da mocidade e das mulleres no seu desenvolvemento. 

11.3 Procedementos para a xestión do programa de axudas 

Co fin de establecer uns criterios obxectivos para a valoración, selección e priorización de 

proxectos a incluír dentro do programa de axudas e co fin de fomentar a transparencia e a 

non discriminación na decisión, o GALP GAN ten definido os seguintes baremos e regras para 

os proxectos produtivos e non produtivos, incidindo tamén nas correspondentes regras de 

asignación da porcentaxe de axuda e demais criterios de valoración. 

11.3.1 Proxectos produtivos 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DOS PROXECTOS PRODUTIVOS PRESENTADOS 
AO GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE 

PUNTOS 

1. Viabilidade técnica, económica e financeira dos proxectos. 25 

1.1. Viabilidade económica atendendo a ratios favorables. TIR (Taxa 
interna de rendibilidade) e VAN (valor actualizado neto). 

15 

1.2. A persoa promotora dispón de informes técnicos favorables, licenzas 
e/ou autorizacións para a realización do proxecto. 

10 

2. Impacto sobre o territorio: económico, social, medioambiental. Máx. 15 

2.1. O proxecto adáptase á estratexia do GALP GAN, tendo como obxectivo 
a mellora do sector do mar, o emprego, emprendemento e a igualdade de 
oportunidades, a mellora do medio ambiente ou cultural no que se 
desenvolve a actividade deste sector ou a valorización do turismo 
mariñeiro. (Criterio excluinte)* 

5 

2.2. O proxecto ten como obxectivo principal a mellora do medio 
ambiente. 

5 

2.3. O proxecto utiliza enerxías renovables ou técnicas favorables no 
mantemento e na mellora da calidade ambiental e na mitigación do cambio 
climático. 

5 

2.4. O proxecto desenvolvido céntrase na mellora das actividades 
relacionadas coa pesca ou marisqueo sen aumentar o esforzo pesqueiro. 

10 

2.5. O proxecto desenvolvido céntrase na conservación dun elemento 
patrimonial para darlle unha nova actividade. 

2 

2.6. O proxecto desenvolvido ten como obxectivo principal a mellora da 
situación dalgún ou de varios dos colectivos considerados como 
desfavorecidos (mulleres, mozos, discapacitados, inmigrantes,…) 

5 

2.7. O proxecto encaixa dentro de mais de unha liña definida na estratexia. 2 

3. Carácter innovador/dinamizador. Máx. 10 
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3.1. Na actualidade non existe a actividade económica do proxecto no 
territorio do GALP Golfo Ártabro Norte. 

5 

3.2. Na actualidade existe a actividade económica do proxecto no territorio 
do GALP Golfo Ártabro Norte pero é insuficiente. 

2 

3.3. O proxecto está vinculado a novos produtos, novas aplicacións dos 
produtos ou que utiliza novas formas de explotación ou comercialización. 

5 

3.4. O proxecto desenvolvido é un proxecto de cooperación interrexional, 
nacional ou transnacional dos axentes económicos e entre as zonas de 
pesca. 

10 

4. Utilización de factores produtivos do territorio. 10 

4.1. O proxecto utiliza provedores do territorio tanto para realizar a 
inversión como para a posterior comercialización dos produtos ou servizos 

10 

5. Igualdade de oportunidades. Máx. 10 

5.1. O proxecto está promovido por unha muller ou por unha entidade onde 
a maioría de socios/as son mulleres. 

5 

5.2. o proxecto está promovido por unha persoa moza ou por unha entidade 
onde a maioría de socios/as son persoas mozas 

5 

5.3. O proxecto está promovido por unha persoa con discapacidade ou por 
unha entidade onde a maioría de socios/as son persoas con discapacidade 

5 

5.4. O proxecto está promovido por persoas inmigrantes por unha entidade 
onde a maioría de socios/as sexan inmigrantes 

5 

5.5. O proxecto está promovido por unha persoa ou persoas integradas 
nalgún programa de reinserción social. 

5 

5.6. O proxecto promovido por persoas maiores de 55 anos ou por entidades 
onde a maioría dos socios teñen mais 55. 

5 

6. Utilización de novas tecnoloxías Máx. 10 

6.1. O proxecto ten como obxectivo principal o acceso e/ou a difusión das 
novas tecnoloxías entre a poboación do territorio. 

10 

6.2. O proxecto utiliza as novas tecnoloxías para o desenvolvemento da súa 
actividade principal. 

5 

7. Creación/mantemento de emprego Máx. 10 

7.1. Por cada emprego novo creado 1 punto ata un máximo de 5 puntos 
(que se acadará con 5 ou máis empregos creados novos) 

5 

7.2. Por cada emprego creado novo nos diferentes sectores de colectivos 
desfavorecidos (mulleres, mozos, discapacitados, inmigrantes,…) 2 puntos 
ata un máximo de 10 puntos (que se acadará con 5 ou máis empregos 
creados novos) 

10 

8. Garantía e solvencia empresarial do promotor. 10 

8.1. A persoa promotora presenta documentación que acredita a cualidade 
empresarial e solvencia económica do mesmo. (Conta de resultados e 
balance, informes bancarios, concesión dun préstamo para o proxecto, 
avais ou garantías, declaración do IRPF dos tres últimos anos, declaración 
do patrimonio,...) 

10 

TOTAL PUNTUACIÓN 100 
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Esta baremación de criterios de valoración atenderá tamén ás seguintes regras: 

● Puntuación mínima (nota de corte): 30 puntos. 

● Porcentaxe de axuda mínima: 20% 

● Puntuación máxima: 80 puntos. 

● Porcentaxe de axuda máximo: 60% 

● Por cada punto a partires dos 30 puntos mínimos a axuda se incrementa en un 

0,8%. 

● Importe máximo de axuda: 300.000 euros 

11.3.2 Proxectos non produtivos 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DOS PROXECTOS NON PRODUTIVOS 
PRESENTADOS AO GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE 

PUNTOS 

1. Viabilidade técnica dos proxectos. 30 

1.1. A persoa promotora dispón de informes técnicos favorables, licenzas 
e/ou autorizacións para a realización do proxecto. 

30 

2. Impacto sobre o territorio: económico, social, medioambiental. Máx. 20 

2.1. O proxecto adáptase á estratexia do GALP GAN, tendo como obxectivo 
a mellora do sector do mar, o emprego, emprendemento e a igualdade de 
oportunidades, a mellora do medio ambiente ou cultural no que se 
desenvolve a actividade deste sector ou a valorización do turismo 
mariñeiro. (Criterio excluinte)* 

5 

2.2. O proxecto ten como obxectivo principal a mellora do medio 
ambiente. 

10 

2.3. O proxecto utiliza enerxías renovables ou técnicas favorables no 
mantemento e na mellora da calidade ambiental. 

5 

2.4. O proxecto desenvolvido céntrase na mellora das actividades 
relacionadas coa pesca ou marisqueo sen aumentar o esforzo pesqueiro. 

15 

2.5. O proxecto desenvolvido céntrase na conservación dun elemento 
patrimonial para darlle unha nova actividade. 

5 

2.6. O proxecto desenvolvido ten como obxectivo principal a mellora da 
situación dalgún ou de varios dos colectivos considerados como 
desfavorecidos (mulleres, mozos, discapacitados, inmigrantes,…) 

10 

2.7. O proxecto encaixa dentro de mais de unha liña definida na estratexia. 5 

3. Carácter innovador/dinamizador. Máx. 15 

3.1. Na actualidade non existe a actividade do proxecto no territorio do 
GALP Golfo Ártabro Norte. 

15 

3.2. Na actualidade existe a actividade do proxecto no territorio do GALP 
Golfo Ártabro Norte pero é insuficiente. 

5 

3.3. O proxecto desenvolvido é un proxecto de cooperación interrexional, 
nacional ou transnacional dos axentes económicos e entre as zonas de 
pesca. 

15 

4. Aproveitamento de recursos endóxenos. Máx. 15 
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4.1. Utilización dos recursos endóxenos do territorio. O proxecto céntrase 
na utilización e/ou valorización dos recursos naturais, medioambientais, 
patrimoniais, culturais, ... do territorio. 

15 

4.2 Involucra á participación doutros axentes do territorio, fomentando a 
colaboración en rede. 

15 

5. Igualdade de oportunidades. Máx. 10 

5.1. O proxecto está promovido por unha muller ou por unha entidade onde 
a maioría de socios/as son mulleres. 

5 

5.2. O proxecto está promovido por unha persoa xoven ou por unha 
entidade onde a maioría de socios/as son xóvenes. 

5 

5.3. O proxecto está promovido por unha persoa con discapacidade ou por 
unha entidade onde a maioría de socios/as son persoas con discapacidade 

5 

5.4. O proxecto está promovido por persoas inmigrantes por unha entidade 
onde a maioría de socios/as sexan inmigrantes 

5 

5.5. O proxecto está promovido por unha persoa ou persoas integradas 
nalgún programa de reinserción social. 

5 

5.6. O proxecto está promovido por persoas maiores de 55 anos ou por 
entidades onde a maioría dos socios teñen mais 55. 

5 

6. Utilización de novas tecnoloxías Máx. 10 

6.1. O proxecto ten como obxectivo principal o acceso e/ou a difusión das 
novas tecnoloxías entre a poboación do territorio. 

10 

6.2. O proxecto utiliza as novas tecnoloxías para o desenvolvemento da súa 
actividade principal. 

5 

TOTAL PUNTUACIÓN 100 

 

Esta baremación de criterios de valoración atenderá, como norma xeral, ás seguintes regras: 

● Puntuación mínima (nota de corte): 30 puntos. 

● Porcentaxe de axuda mínima: 50% 

● Puntuación máxima: 80 puntos. 

● Porcentaxe de axuda máximo: 75% 

● Por cada punto a partires dos 30 puntos mínimos a axuda se incrementa en un 

0,5%. 

● Importe máximo de axuda: 500.000,00 euros 

No caso de que o promotor/beneficiario sexa unha ou varias Confrarías, Concellos ou 

asociacións sen ánimo de lucro declaradas de interese público, atenderase ás seguintes 

regras: 

● Puntuación mínima (nota de corte): 30 puntos. 

● Porcentaxe de axuda mínima: 50% 
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● Puntuación máxima: 80 puntos. 

● Porcentaxe de axuda máximo: 100% 

● Por cada punto a partires dos 30 puntos mínimos a axuda se incrementa en un 1%. 

● Importe máximo de axuda: 500.000,00 euros 

11.3.3 Principios inherentes aos proxectos 

● Todos os proxectos cumprirán co obxectivo de sostibilidade, entendida como a 

capacidade de satisfacer as necesidades das xeracións presentes sen 

comprometer as posibilidades das xeracións futuras de atender as súas propias 

necesidades, tendo que ser perdurables no tempo, mais aló da duración das 

axudas. 

● Poderán ter a consideración de gastos subvencionables os gastos notariais, 

rexistrais e periciais e os gastos referidos a constitución de pólizas bancarias, 

sempre e cando estean directamente vinculados e sexan necesarios para o 

desenvolvemento dos proxectos presentados. 

● Todos os proxectos deberán dispoñer dos preceptivos informes ambientais e 

sectoriais que esixe a lexislación en vigor en cada momento. 

● Todos os proxectos subvencionados deberán de ser respetuosos co medio 

ambiente (Criterio 1). Ademais serán máis valorados aqueles que teñan como 

obxectivo específico a mellora do medio ambiente ou a utilización de técnicas ou 

enerxías favorables no mantemento e na mellora da calidade ambiental (criterio 

2). 

● Todos os proxectos produtivos deberán de ser viables economicamente como 

mínimo, nos tres anos seguintes á concesión da axuda (criterio 1). 

● Todas as actuacións subvencionables terán a obrigatoriedade de manterse en 

funcionamento e en bo estado de conservación como mínimo nos tres anos 

posteriores á concesión de axuda. Este aspecto virá recollido nos diferentes 

compromisos de concesión de axudas. 

● A creación de emprego (como parte da sostibilidade dun proxecto) tamén será un 

compromiso a cumprir polo promotor do proxecto como mínimo nos tres anos 

posteriores á concesión da axuda. 

● Para poder avaliar o correspondente cumprimento destes compromisos o GALP 

GAN poderase establecer un réxime de visitas e inspeccións nas que por medio de 

sorteo se inspeccionarán o 10% dos proxectos subvencionados ata o momento, 

sorteo que se fará tres veces ao ano coincidindo con cada cuatrimestre. Nestas 

inspeccións revisarase o bo funcionamento da iniciativa, o estado de 

conservación, o cumprimento dos compromisos de creación de emprego, 

utilización de novas tecnoloxías, de igualdade de oportunidades e os demais 

aspectos a ter en conta no correcto desenvolvemento do proxecto. 
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● No caso dos proxectos que aínda teñan que cumprir co compromiso de 

mantemento unha vez rematado o prazo do programa de axudas, o equipo 

técnico do GALP GAN seguirá encargándose das inspeccións, seguindo inalterado 

o dito compromiso por parte da entidade beneficiaria. 

● Por último, como complemento ás medidas establecidas normativamente que 

sexan de aplicación en todo momento e atendendo ao posible conflito de interese 

que poidan xurdir durante a presentación, avaliación, aprobación, execución ou 

seguimento dos proxectos, poderase requirir, a petición do persoal técnico do 

GALP GAN, a presentación dunha declaración do máximo responsable da entidade 

solicitante na que declare que non existe ningún tipo de conflito de intereses, 

requiríndose un detalle especifico da causa que provoca o posible conflito 

segundo a valoración do referido persoal técnico. 

11.4 Control e seguimento dos proxectos 

Para asegurar o correcto desenvolvemento dos proxectos durante a súa execución, identificar 

os riscos potenciais e as súas debilidades e asegurar o seu éxito en relación aos resultados 

propostos, xunto coa resolución de concesión do proxecto (tanto para proxectos produtivos 

como non produtivos) incluirase a obriga para a entidade promotora a achegar a información 

(segundo os intervalos que en cada caso procedan, en función da duración e complexidade do 

proxecto) necesaria para permitir ao persoal do GALP realizar o seguimento da execución 

tanto operativa como orzamentaria do proxecto de conformidade cos termos do proxecto 

aprobado, que servirá como plan de proxecto base para o seguimento. 

Para facilitar o labor de seguimento e control da execución do proxecto, en función da súa 

natureza, complexidade, importancia en relación á estratexia do GALP, duración e importe, 

desde o GALP en conxunto coa entidade ou entidades promotoras poderán definirse 

indicadores adicionais aos previstos na Estratexia de Desenvolvemento Local  e que resulten 

relevantes en función das circunstancias do proxecto concreto, xunto coa súa metodoloxía de 

cálculo e periodicidade. 

Igualmente, a entidade promotora do proxecto comprométese a facilitar o acceso a efectos 

de verificación ao persoal do GALP ou ao designado por este, a efectos de seguimento e 

avaliación da execución do proxecto, naqueles casos excepcionais nos que existan sospeitas 

ou indicios razoables de que o desenvolvemento do proxecto, por calquera motivo, non se 

está a axustar ao plan aprobado. 

En calquera caso, realizarase desde o GALP para cada proxecto cando menos unha acción de 

seguimento intermedia, para verificar que o desenvolvemento do mesmo se está a facer de 

acordo co planificado e que os avances logrados ata ese momento permiten ter unha 

expectativa razoable en relación ao éxito do mesmo ao respecto dos obxectivos e resultados 

inicialmente previstos. 

No caso de detectar riscos, debilidades ou desviacións relevantes na execución do proxecto, 

desde o GALP poderase solicitar unha reunión específica coa estrutura de dirección e xestión 

do proxecto, de cara a analizar a situación, propoñer alternativas e consensuar cursos de 

acción que permitan reconducir o proxecto e que resulten satisfactorias para ambas partes. 


