
 

 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP SEO 

FISTERRA RIA MUROS NOIA COSTA SOSTIBLE 

A Xunta Directiva do GALP mencionado, en xuntanza celebrada o día 4 outubro do 2019 

(xuntase acta e declaracións de ausencia de conflito de interese), vista a proposta de 

resolución provisional do equipo técnico do GALP aprobada pola mesma na data do 4 de 

outubro e publicada o 4 de outubro do 2019 e fronte á que non se formularon alegacións no 

trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde do 21 de decembro do 2018 pola 

que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios 

establecidos na EDLP, ACORDA 

1.  Aprobar a PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

  a) De concesión de axudas que figura no anexo I, por orde descendente de puntuación 

dos proxectos. Xúntase a valoración individualizada das condicións de selección de cada 

proxecto. 

  De ser o caso, motivos que fan apartarse da proposta de resolución provisional do 

equipo técnico, de conformidade co establecido no artigo 23 da orde do 21 de decembro de 

2018 pola que se establecen as bases reguladoras, ou aplicación do artigo 24 da devandita 

orde que permite a minoración, limitar a contía de gastos ou establecer contías de subvención 

para todas as solicitudes no caso de proxectos de accións idénticas: 

 

 

2.  Elevar a presente proposta de resolución definitiva á Consellería do Mar acompañada dunha 

proposta individualizada coas condicións da selección de cada proxecto, como órgano 

competente, por delegación, para a resolución da concesión das axudas para proxectos ao 

abeiro das EDLP aprobadas pola consellería aos GALP. 

 

3. Publicar a presente proposta de resolución definitiva coa avaliación e baremación efectuadas 

no taboleiro de anuncios do GALP, así como na páxina web http://mar.xunta.gal, coa 

advertencia de que esta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos. 

 

En Muros a 14 de Outubro do 2019 

Visto e prace 

O presidente do GALP                                    O secretario 

 

 

Manuel Daniel Formoso Moledo                 Santiago Cruz Martínez 

http://mar.xunta.gal/


 

 

ANEXO I 

 PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE AXUDAS 

 
INVESTIMENTOS PRODUTIVOS 

 

 

 

Esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos 
*Tipo e proxecto: I individual/C conxunto/ CO cooperación 
**Tipo de proxecto: P produtivo, NP non produtivo 
BCICAPR:Interese colectivo/beneficiario colectivo e acceso público aos seus resultados 

 

 

 

 

 

En Muros a 14 de Outubro do 2019 

  

O Presidente do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo Fisterra Ría Muros Noia  Costa Sostible 

 

 

D. Manuel Daniel Formoso Moledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 
Expte. 

Tipo Proxecto 
I/C/CO* Solicitante/s NIF 

Denominación 
proxecto Puntos 

Importe gastos subvencionable solicitado por anualidades Importe gastos subvencionables proposto por 
anualidades 

% de 
subvención 

segundo 
valoración 

Incremento de 
intensidade da 

axuda Axuda proposta por anualidades 

Minimis 

Prazo 
execución 

TOTAL % 
subvencdo. 

2019 2020 2021 TOTAL 2019 2020 2021 TOTAL   BCICAPR PCA 2019 2020 2021 TOTAL 
(SI/NON) 

GALP4-081 I 

PUNTA 
QUEIXAL 
TURISMO 

NAUTICO,S.L. 

B-70.595.541  
O CHIVO 
TURISMO 
NAÚTICO 

42 64.882,65 293.576,38 146.884,86 505.343,89 23.682,65 290.319,16 146.884,86 460.886,67 43,60%     10.277,00 125.982,88 63.740,12 200.000,00 SI Outubro 2021 43,394616% 

GALP4-082 I 
ANTONIO 

LÓPEZ 
ALBORÉS 

78.799.564-T  

O LOUREIRO-
TURISMO 
FAMILIAR 
ACTIVO 

39,25 7.475,45 287.586,26   295.061,71 7.475,45 269.363,88   276.839,33 41,46%     3.099,32 111.678,26   114.777,59 SI Outubro 2020 41,460000% 

(*) Galp4-081:  O total de importe de gasto subvencionable solicitado por anualidades recolle o importe presentado polo promotor no plan de investimentos. 

          (*) Galp4-082:  O total de importe de gasto subvencionable solicitado por anualidades recolle o importe presentado polo promotor no plan de investimentos. 
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