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aplicación do DLP do FEMP. O obxectivo da implantación da RSC é conseguir maior 

participación dos asociados e un aumento da implicación en todos os procedementos e 

decisións, así como diferentes medidas que beneficien a participación da muller nas 

xuntas directivas. 

En canto á cidadanía en xeral, preténdese dar máis difusión ás axudas e promoción das 

actividades que se realicen (turismo mariñeiro, preservación do patrimonio, 

dinamización da zona costeira...). 

Co conxunto de medidas implantadas e previstas, búscase dar lugar a un grupo máis 

dinámico e aberto no que a cooperación e o intercambio de experiencias sexan piares 

fundamentais. 

No apartado da EDLP que desenvolve este capítulo se detallan polo miúdo as 

disposicións de xestión do grupo e do programa de axudas do que se recolle neste 

documento resumo os criterios de selección de proxectos.  

 

8.5. Procedementos para a xestión do programa de axudas. 

Criterios de selección e priorización de proxectos.  

No proceso de aprobación da estratexia por parte da Comisión de Seguimento delegada pola 

Xunta Directiva do GAC, facultada á súa vez, pola Asemblea Xeral, debatéronse os criterios de 

selección e priorización de proxectos na sesión celebrada o 19 de novembro de 2015.  

Partiuse de tres baterías de criterios sobre os que se elixiron os considerados máis idóneos para 

a zona costeira:  

- Os criterios de selección de proxectos do PEZ do GAC ría de Pontevedra. 

- Criterios propostos pola asistencia técnica CIDADANÍA 

- Criterios propostos pola Asistencia técnica CETMAR.  

 

Os criterios son diferentes, no seu enunciado ou na súa puntuacións, para proxectos produtivos 

e non produtivos tendo en conta as expectativas de resultados e impactos que deben xerar no 

territorio uns e outros.  

 

a. Criterios de selección e priorización de Proxectos produtivos. 

Considéranse criterios excluíntes que deberán acadar unha puntuación mínima, os relacionados 

coa viabilidade do proxecto e a súa adaptación á estratexia.  
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E 
ADECUACIÓN Á EDLP   / CALIDADE TÉCNICA 
E SOSTIBILIDADE MIN 16 MÁX 22   

VIABILIDADE TÉCNICA, INCLÚE   FORMACIÓN 
E EXPERIENCIA DO PROMOTOR MIN 3 MÁX 5 (1) 

VIABILIDADE ECONÓMICA /  5 (2) 

VIABILIDADE FINANCEIRA  5 (3) 

ADECUACIÓN Á ESTRATEXIA MIN 4 MÁX 7   

 

 

(1) ELEMENTOS PARA VALORAR A VIABILIDADE TÉCNICA 

A solicitude de admisión do proxecto virá acompañada dunha documentación que acredite a 
solvencia do proxecto dende o punto de vista técnico. Terase en conta: 

1.      A experiencia da persoa ou entidade que promove o proxecto na posta en marcha de 
iniciativas semellantes (CV individual e/ou colectivo cando proceda) 

2.      Os medios humanos e físicos cos que conta e dos que vai a dispor se a axuda para a 
execución do proxecto é concedida. 

3.      A achega dunha descrición de antecedentes que dea conta tanto da necesidade, da 
oportunidade do proxecto e a idoneidade das condicións para o seu desenvolvemento nas 
condicións que describa a proposta, incluíndo a achega de referencias sobre iniciativas 
similares e ou complementarias tomadas como referencia ou punto de partida. 

4.      A achega dun plan de acción onde se detalle debidamente o alcance da iniciativa, a 
planificación da execución compromentendo fitos e medios de verificación do seu 
cumprimento, a estratexia de seguimento e o plan de entrega, de verificación dos traballos, 
de rendición de contas e peche do expediente.  

6.      Para acreditar a viabilidade valorarase calquera información procedente do Plan de 
Empresa, ou ben outros documentos, anteproxectos, ou memorias de carácter técnico, nos 
cales conste a posibilidade de poder executar a iniciativa respectando os requirimentos 
dende o punto de vista normativo (urbanístico, ambiental,...).  

Si algún destes elementos pon en risco a viabilidade do proxecto dende un punto de vista 
técnico, o solicitante poderá ter opción a solventar as carencias identificadas. De non facelo 
ou facelo parcialmente, a proposta será declarada NON ELIXIBLE 

Entendemos que os puntos 1 e 4 son avaliables mentres que os puntos 2 e 3 son excluíntes 
en caso de non cumprirse. 

(2) Viabilidade económica 
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1.      As propostas presentaranse sempre acompañadas dunha memoria de planificación 
económica que , no caso de que non estea previsto un formulario da convocatoria de axudas, 
será proporcionado polo GALP. 

O Plan de viabilidade debe permitir contrastar a solvencia das entidade/s promotoras   para 
asumir os compromisos económicos asociados ao proxecto, e por outra, que a execución do 
proxecto en si mesma é viable economicamente e ofrece garantías suficientes para un uso 
eficiente do financiamento público.  

Revisaranse os criterios de viabilidade económica e financeira, analizando conceptos como o 
Retorno do Investimento, o período de recuperación do investimento. Terase en 
consideración particularmente a situación dos fluxos de caixa para evitar situacións de 
estrangulamento financeiro. Cómpre sinalar que algúns dos criterios a ter en conta variarán 
en función do obxecto do investimento (por exemplo, non precisar o cadro de amortizacións, 
se non se contemplan elementos de inmobilizado material).  

Para poder acceder ao financiamento do FEMP requirirase unha valoración de viabilidade 
positiva, considerando os diferentes factores mencionados, que de non acadarse implicaría 
a desestimación do proxecto.   

É necesario puntualizar que no caso dos proxectos non produtivos en vez da viabilidade 
económica do proxecto avaliarase a súa sostibilidade, plan de xestión e garantía de 
mantemento onde proceda.  

A non presentación de documentación económica suficiente, deberá poder ser obxecto de 
subsanación polos solicitantes a efectos de que se poida avaliar a viabilidade económica. 

(3) Viabilidade financeira 

 Valorarase  a viabilidade financeira do proxecto  

Para a avaliación da viabilidade financeira das entidades, será necesario a presentación das 
contas do último exercicio pechado, xustificación dos mecanismos de financiamento 
mediante pólizas de crédito en estudo ou declaración responsable de recursos que se van 
destinar ao proxecto,...  

A non presentación de documentación que acredite viabilidade financeira suficiente, deberá 
poder ser obxecto de subsanación polos solicitantes a efectos de que se poida avaliar a 
viabilidade financeira 

COHERENCIA COA EDLP 

 A principal finalidade que figure no proxecto deberá adecuarse aos obxectivos establecidos 
no Plan de Acción da estratexia, e por tanto, no FEMP. Este criterio é excluínte polo cal, de 
non cumprirse  a coherencia do proxecto con algún dos obxectivos estratéxicos será motivo 
de exclusión dunha proposta.  

O feito de que un proxecto de resposta a máis dun obxectivo da estratexia será obxecto 
dunha puntuación maior.  
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Terase en conta a coherencia do proxecto en relación ás necesidades e debilidades 
diagnosticadas no territorio, e en relacións ás potencialidades ou oportunidades, que se 
formularon á hora de realizar o diagnóstico (DAFO). Tamén se verá o seu grao de adaptación 
aos retos e obxectivos que se definiron na estratexia, así como o reforzo das actividades ou 
empregabilidade de recursos da zona. A transversalidade na atención a diferentes 
obxectivos, non será excluínte pero sí será obxecto de valoración na avaliación. 

 

Os restantes grupos de criterios servirán tanto para establecer a porcentaxe de axuda como a 

prioridade na orde de asignación de fondos. 

Valoraranse as características do promotor co obxecto de favorecer a cohesión social e 

territorial concedendo prioridade aos proxectos promovidos por persoas ou entidades 

pertencentes a colectivos desfavorecidos no emprendemento e na empregabilidade.  

Con este mesmo obxectivo avalíase favorablemente a presentación de proxectos por empresas 

que se constitúan baixo fórmulas de economía social. 

En todo tipo de proxectos darase preferencia aos proxectos procedentes de membros do sector 

pesqueiro.  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO 
PROXECTO 22   

PROMOTOR PERTENCENTE A 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

MIN 0 MÁX 6 A valoración dependerá da 
pertenencia aos seguintes colectivos:  

COLECTIVOS RISCO EXCLUSIÓN:  
DISCAPACITADOS, PARADOS LONGA 

DURACIÓN, EMIG. RETORNADOS 6   

MULLER  / PARIDADE NOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN 4   

HOME  IDADE < 30 3   

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA COMO 
FÓRMULA DE ECONOMÍA SOCIAL  

4 
  

PROMOTOR PROCEDENTE DO SECTOR 
PESQUEIRO 

10 
 (CNAE… DE REFERENCIA) 

PROXECTO INDIVIDUAL OU AGRUPADO 2  PROXECTO CONXUNTO OU DE 
COOPERACIÓN 
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO     

Medidas específicas que fomenten a 
igualdade e a integración de colectivos 
con especiais dificultades 

3 Memoria do proxecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO MÁX. 20   

CREACIÓN DE EMPREGO NETO MÁX. 8 Declaración responsable do promotor 

< 25.000 € / EMPREGO XERADO 8 

Verificación con respecto ao 
orzamento do proxecto 

25000 - 50.000 €/EMPREGO XERADO 6 

50000 / 75000 €/EMPREGO XERADO 4 

75000 / 100.000 €/EMPREGO XERADO 2 

> 100.000 €/EMPREGO XERADO 0 

CREACIÓN DE EMPREGO EN COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS MÁX. 8 Declaración responsable do promotor 

+ 50 % EMPREGO EN COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS 8   

 50 - 25 % EMPREGO EN COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS 4   

Compromiso de MANTEMENTO DE 
EMPREGO. En caso de EMPRESAS de 
nova creación, CREACIÓN DE EMPREGO 
LOCAL 4 Declaración responsable do promotor 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO MÁX. 23   

APROVEITAMENTO DE RECURSOS 
ENDÓXENOS OU SERVIZOS Á 
POBOACIÓN 3   
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INCIDENCIA AMBIENTAL, ESFORZO 
ECONÓMICO  NO CUMPRIMENTO DE 
ALGÚN DOS ASPECTOS SEGUINTES  10 Verificación co orzamento do proxecto.  

NOVAS TECNOLOXÍAS E 
MODERNIZACIÓN PRODUTIVA 5 Memoria do proxecto 

IMPACTO SOCIAL DE PROXECTOS QUE 
INCLÚAN RECUPERACIÓN PATRIMONIAL 2 Tipoloxía do proxecto.  

INCLÚE UNHA ESTRATEXIA DE DIFUSIÓN 
E COMUNICACIÓN. 3 Memoria do proxecto 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA MÁX. 10   

INNOVACIÓN 4   

TRANSFERENCIA 3   

INCORPORA ENTIDADES EDUCATIVAS E 
ANPAS, IMPLICA Á MOCIDADE. 3   

 

En resumo, a avaliación máxima dun proxecto produtivos repartirase como se recolle na táboa 

seguinte:  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN BAREMO P. PRODUTIVOS 

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E ADECUACIÓN Á EDLP   / 
CALIDADE TÉCNICA E SOSTIBILIDADE MIN 16 MÁX 22 

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PROXECTO 22 

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE ORIENTA O PROXECTO MÁX. 3  

CREACIÓN DE EMPREGO MÁX. 20 

IMPACTO NO TERRITORIO MÁX. 23 

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA MÁX. 10 

  TOTAL 100 

 

Conscientes da dificultade de conseguir a puntuación máxima e para que isto non supoña 

menoscabo aos promotores, establécese a seguinte correlación entre as puntuacións obtidas a 

as porcentaxes de axuda a asignar ao proxecto.  
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Por outra banda, estabelécese a puntuación mínima para que un proxecto produtivos sexa 

subvencionable en 30 puntos sobre os 100.  

En función de que se trate dun proxecto vinculado a pesca costeira artesanal ou non as 

porcentaxes de axuda varían coa puntuación do seguinte xeito.  

 

  

GALP PONTEVEDRA 

 2015 – 2020 

 

PUNTUACIÓN 
PORCENTAXE DE AXUDA   - PROXECTOS 

PRODUTIVOS 

  PROXECTOS PRODUTIVOS 

VINCULADOS Á 
PESCA COSTEIRA 

ARTESANAL 

30 30% 60 % 

31 - 50 40% 70 % 

51 - 80 45% 75 % 

81 - 100 50% 80 % 

 

Estes criterios empregaranse tamén para asignar a prioridade de asignación de axudas a 

proxectos non soamente para a determinación da porcentaxe de axuda.  

 

 

b) Criterios de selección e priorización de Proxectos non produtivos. 

Considéranse criterios excluíntes que deberán acadar unha puntuación mínima, os relacionados 

coa viabilidade do proxecto e a súa adaptación á estratexia.  

Aplicaranse as mesmas consideracións que respecto aos proxectos produtivos agás a diferencia 

que no que se refire á viabilidade económica será substituída pola garantía de mantemento do 

proxecto por parte da entidade promotora e a existencia dun plan de xestión necesario para a 

súa comprobación.  
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E 
ADECUACIÓN Á EDLP   / CALIDADE 
TÉCNICA E SOSTIBILIDADE MIN 18 MÁX 32   

CALIDADE E VIABILIDADE TÉCNICA MIN 3 MÁX 5 (1) 

PLAN DE XESTIÓN E GARANTÍA DE 
MANTEMENTO 5 (2) 

VIABILIDADE FINANCEIRA  5 (3) 

ADECUACIÓN Á ESTRATEXIA MIN 5 MÁX 17   

 

Valoraranse as características do promotor co obxecto de favorecer a cohesión social 

concedendo prioridade aos proxectos promovidos por entidades comprometidas coa igualdade 

de xénero e que cumpran nos seus órganos de goberno e representación criterios de paridade 

(40/60).  

Con este mesmo obxectivo avalíase favorablemente a presentación de proxectos por entidades  

de economía social. 

En todo tipo de proxectos darase preferencia aos proxectos procedentes de membros do sector 

pesqueiro.  

Co obxecto de favorecer a cohesión territorial darase prioridade a proxectos que teñan un 

ámbito de actuación que afecte a toda a zona costeira ou a máis dun concello e primaranse 

tamén os proxectos presentados por máis dunha entidade ou en colaboración (cando unha 

entidade desenvolva accións específicas no proxecto promovido por outra).  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO 
PROXECTO 22   

PROMOTOR PERTENCENTE A COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS: igualdade 

MIN 0 MÁX 4 Avaliarase o cumprimento de 
paridade nos órganos de goberno da 
entidade 

PARIDADE NOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN 2   

PARIDADE NA REPRESENTACIÓN 
SOCIETARIA 2   

ENTIDADE DE ECONOMÍA SOCIAL  4   
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN   
Xustificación na memoria do 
proxecto.  

PROXECTOS SUPRAMUNICIPAIS (TOTO 
GALP) 4   

PROXECTOS SUPRAMUNICIPAIS (<1 
CONCELLO) 2   

LOCAL  0   

PROMOTOR PROCEDENTE DO SECTOR 
PESQUEIRO 

6 
 (CNAE… DE REFERENCIA) 

PROMOTOR INDIVIDUAL OU AGRUPADO 2 Valorarase que exista algunha 
entidade que contribúa a execución 
do proxecto ben achegando 
financiamento ou ben achegando 
medios e accións ao mesmo. 

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO     

Medidas específicas que fomenten a 
igualdade e a integración de colectivos con 
especiais dificultades 

3 Memoria do proxecto. 

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

IMPACTO NO TERRITORIO MÁX. 35   

APROVEITAMENTO DE RECURSOS 
ENDÓXENOS OU SERVIZOS Á POBOACIÓN 8   

INCIDENCIA AMBIENTAL, ESFORZO 
ECONÓMICO  NO CUMPRIMENTO DE 
ALGÚN DOS ASPECTOS SEGUINTES: 15 

Verificación co orzamento do 
proxecto.  

.Emprega ou difunde o  EMPREGO 
ENERXÍAS LIMPAS OU RENOVABLES   
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

IMPACTO NO TERRITORIO MÁX. 35   

. Emprega ou difunde a UTILIZACIÓN DE 
EQUIPAMENTOS EFICIENTES 

ENERXÉTICAMENTE   Non ten que incluír os tres elementos 
á vez para conseguir a máxima 

puntuación .  INCORPORA OU DIFUNDE COÑECEMENTO 
ORIENTADO Á ADAPTACIÓN A PALIAR OS 

EFECTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO   

NOVAS TECNOLOXÍAS E MODERNIZACIÓN 
PRODUTIVA 5 Memoria do proxecto 

IMPACTO SOCIAL DE PROXECTOS QUE 
INCLÚAN RECUPERACIÓN PATRIMONIAL 2 Tipoloxía do proxecto.  

INCLÚE UNHA ESTRATEXIA DE DIFUSIÓN E 
COMUNICACIÓN. 5 Memoria do proxecto 

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS VERIFICACIÓN  

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA MÁX. 10   

INNOVACIÓN 4   

TRANSFERENCIA 3   

INCORPORA ENTIDADES EDUCATIVAS E 
ANPAS, IMPLICA Á MOCIDADE. 3   

 

En resumo, a avaliación máxima dun proxecto non produtivo repartirase como se recolle na 

táboa seguinte:  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN BAREMO P. NON PRODUTIVOS 

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E ADECUACIÓN Á EDLP   / 
CALIDADE TÉCNICA E SOSTIBILIDADE MIN 18 MÁX 32 

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PROXECTO MÁX. 20 

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE ORIENTA O PROXECTO MÁX. 3  

IMPACTO NO TERRITORIO MÁX. 35 

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA MÁX. 10 
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  TOTAL 100 

 

Conscientes da dificultade de conseguir a puntuación máxima e para que isto non supoña 

menoscabo aos promotores, establécese a seguinte correlación entre as puntuacións obtidas a 

as porcentaxes de axuda a asignar ao proxecto.  

Por outra banda, estabelécese a puntuación mínima para que un proxecto produtivos sexa 

subvencionable en 30 puntos sobre os 100.  

Tendo en conta a previsión da orde de axudas, a porcentaxe de axuda dos proxectos non 

produtivos segundo se trate de proxectos que cumplan o seren de interese colectivo, 

beneficiario colectivo e libre acceso aos resultados ou non, será a seguinte:  

 

  GALP PONTEVEDRA 2015 - 2020  

PUNTUACIÓN   PORCENTAXE DE AXUDA – PROXECTOS NON PRODUTIVOS 

  XERAL COLECTIVOS 

30 30% 40% 

31 - 50 40% 60% 

51 - 80 45% 80% 

80 - 100 50% 100% 

 

Estes criterios empregaranse tamén para asignar a prioridade de asignación de axudas a 

proxectos non soamente para a determinación da porcentaxe de axuda.  

 

a. Límites de importe das axudas  

 

O grupo acordou un financiamento máximo de 250.000 € para os proxectos produtivos e de 

200.000 € para os non produtivos, agás aqueles proxectos nos que o promotor o demande e 

cumpran en alto grado a adecuación á estratexia, nos que se someterá a criterio da Asemblea 

Xeral a posibilidade de chegar a duplicar estes importes máximos.  

 

 


