Av. Do Porto S/N (Baixo) Casa do Mar 15160 Sada
Tfnos: 881 896 417 / 617 867 820
NIF: G-70.184.494
galp.mar.golfoartabrosur@xunta.gal

Expediente: GALP8-075
Título do proxecto: Instalación de un fabriquín de xeo para a mellora da capacidade dos
servizos da lonxa de Sada e para o interese da colectividade.
Promotor: Cofradía de pescadores de Sada

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO
O obxectivo principal do proxecto e a posta en marcha de melloras técnicas na lonxa coa instalación
dun fabriquín de xeo que facilitará aos membros desta confraría e doutras limítrofes no Golfo Ártabro
a mellora da comercialización dos produtos da pesca tanto a nivel buque como a calquera empresa
que no seu proceso de manipulación requira xeo en escamas para o mantemento de calidade do
produto extraído, que conleva unha mellora dos prezos de venda e diminúa a pegada de carbono ó ser
a substitutiva dunha vella fábrica de xeo que non é respectuosa co medio ambiente. Ademais,
reducirase o desprazamento dos barcos para repoñer o xeo e con iso diminuirá a pegada do carbono.
Con este proxecto conséguese mellorar a competitividade do porto, cunha máis eficiente
infraestrutura para atender á xestión eficiente dos recursos pesqueiros.

RELACIÓN VALORADA DOS INVESTIMENTOS
Investimentos para os que se
solicita axuda
ANO 2020

Importe
solicitado

Importe
minoración

Importe
subvencionable

Fabriquín de xeo

1.800,00 €

1.740,79 €

59,21 €

SUBTOTAL
ANO 2021
Fabriquín de xeo
SUBTOTAL
TOTAL

1.800,00 €

1.740,79 €

59,21 €

101.096,00 €
101.096,00 €
102.896,00 €

0€
0€
0€

101.096,00 €
101.096,00 €
101.155,21 €

Motivo minoración

Mínorase o importe da
obra civil, por non
cumprir o árt. 20.1 e)
das bases de axuda.

Prioridade 4. O.T. 8. O.E. 4 a) e b) Artículo 60.1 e 63 FEMP
Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP (incluídos os custos de funcionamento e animación)
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% e 15% Fondos estatais
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GALP8-075 Instalación de un fabriquín de xeo para a mellora da capacidade dos servizos da
lonxa de Sada e para o interese da colectividade.

CRITERIO DE AVALIACIÓN NON PRODUTIVOS

PUNTUACIÓN

XUSTIFICACIÓN

0. Criterios excluíntes (min.10 - max. 15 ptos)
Viabilidade técnica
ptos (5-5)
Viabilidade económica
Viabilidade financeira
ptos (2-5)
Coherencia coa EDLP
ptos (3-5)
1. Características do territorio onde se promove o
proxecto (max. 10 ptos)
1.1 Características económicas
1.2 Características demográficas
1.3 Características laborais

13
5
4
4

En base á memoria e
ao plan económico

2. Caracteristicas da entidade promotora ou
entidades beneficiarias (max. 25 ptos)
2.1 Entidades privadas e públicas
2.2 Colectivos que promovan a igualdade

25

3. Incidencia diferentes factores do territorio
(max. 25 ptos)

15

3.1 Aspectos estratéxicos para o territorio

10

3.2 Aspectos sociais que melloren a calidade de vida
das poboacións locais.

0

3.3 Aspectos da mitigación do cambio climático e
transición a unha economía de baixas emisións.

5

4. Aspectos relacionados coas características do
proxecto (max. 25 ptos)
4.1 Carácter innovador
4.2 Carácter integrado

20

4.3 Capacidade de transferencia e capacidade de
arrastre do proxecto.

5

TOTAL

10
5
3
2

15
10

10
5

83

En base á memoria e
ao plan económico

En base á memoria e
ao plan económico

En base á memoria e
ao plan económico

En base á memoria e
ao plan económico

FINANCIAMENTO
100 %

Prioridade 4. O.T. 8. O.E. 4 a) e b) Artículo 60.1 e 63 FEMP
Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP (incluídos os custos de funcionamento e animación)
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% e 15% Fondos estatais

