
 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO EQUIPO TÉCNICO DO GRUPO DE 

ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP)  SEO FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA   

COSTA SOSTIBLE   

Orde: Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local 

participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o 

desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de 

Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2022 

 Convocatoria: 2022 

Ao abeiro da orde das bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos no marco 

das EDLP foron presentadas no GALP, un total de catro solicitudes. Das catro solicitudes, tres  

presentáronse coa documentación mínima establecida nas bases da orde.  

Resumo das solicitudes presentadas: 

PROPOSTA 
Proxectos 
produtivos 

Proxectos non 
produtivos 

Total solicitudes admitidas para a convocatoria coa 
documentación mínima 

 3 

Proposta de desistir tras requirimento ou porque o 
promotor desiste da súa petición 

  

Proposta de desestimar por non cumprir os requisitos 
de admisión ou para ser beneficiario 

  

Proposta de desestimar non ser proxectos viables 
técnica ou economicamente 

  

Proposta de desestimar porque o proxecto non  
contribúe á EDLP  

  

Outras causas:    

Total 0 3 

Proposta de solicitudes admitidas para baremación 0 3 

 

Vista o informe de subvencionabilidade do/a xerente relativo aos proxectos que cumpren os 

requisitos esixidos pola normativa de aplicación, e realizada a valoración e baremación dos 

proxectos, conforme aos criterios de selección establecidos na EDLP, que se desprende das 

actas de valoración de cada proxecto, elevase á Xunta Directiva do GALP, a seguinte 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:  

1. De concesión das axudas ás solicitudes que se indican no anexo I, segundo a orde 

descendente de puntuación acadada, e nas condicións que se sinalan na documentación 

que se xunta. 

2. De desestimación da axuda á solicitude que se indica no anexo II  polo motivo que 

figuran nela.  

 

Muros a 18 de marzo do 2022 

 

Manuela Oviedo Hermida ( Xerente do GALP) 



 

 

ANEXO I 

 PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE AXUDAS 

 
 

 

 

INVESTIMENTOS  NON PRODUTIVOS 

 

Código 
Expte. 

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

Denominación 
proxecto Puntos 

Importe gasto 
subvencionable solicitado 

por anualidades 

Importe gasto subvencionable 
proposto por anualidades 

% de 
subvención 

segundo 
valoración 

Incremento de 
intensidade da 

axuda Axuda proposta por anualidades 

Minimis 

Prazo 
execución 

TOTAL % 
subvencdo. 

Lista de 
Agarda 

2022 TOTAL 2022 TOTAL   BCICAPR PCA 2022 TOTAL 
(SI/NON) 

GALP4-
117 

I 
Concello de 

Muros 
P1505400J 

Mellora de 
accesibilidade do 
Pozo do Cachón 

72 80.455,07 80.455,07 80.455,07 80.455,07 74,00% x   38.810,75 38.810,75 NON 
SETEMBRO 

2022 

48,2390357% 

  

Axústase a 
porcentaxe 
de axuda en 
función do 

crédito 
dispoñible 
para esta 

convocatoria 

GALP4-
116 

I 
Concello de 

Carnota 
P1502000A 

Promoción dos 
camiños de Andar 

ao Mar 

68 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 71,00% x   28.400,00 28.400,00 NON 
SETEMBRO 

2022 
71,00%* 

Posto nº1:    
Pendente de 
posibles 
incorporacións 
de crédito 
para 
completar  a 
axuda total   

GALP4-
119 

I Concello de Outes P1506300A 

Achegamento as 
embarcacións 

tradicionais para a 
mocidade da ría 

Muros Noia 

40 9.900,22 9.900,22 9.900,22 9.900,22 50,00% x   4.950,11 4.950,11 NON 
SETEMBRO 

2022 
50,00%** 

Posto nº2:    
Pendente de 
posibles 
incorporacións 
de crédito 
para 
completar  a 
axuda total   

 

A inclusión  do proxecto Galp4-119 queda supeditada á contestación do requirimento de documentación por parte da entidade promotora, non sendo este vinculante para a valoración do proxecto. 

NOTA: Na data de realización desta proposta está pendente o resultado  da comprobación de Sancipes dos proxectos incluídos na mesma, polo que o seu contido poderá variar en función desta comprobación 

Esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos outorgándose un prazo de alegacións contra a mesma de 5 días hábiles a contar dende a súa data de publicación no taboleiro de anuncios e na web http://mar.xunta.gal  
*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 18 Marzo do 2022 

A xerente  do Grupo de Acción Local Pesqueiro Seo Fisterra Ría Muros Noia Costa Sostible 

 

 

Dona Manuela Oviedo Hermida 

 

 

 

http://mar.xunta.gal/


 

 

 

 

 

ANEXO II 

 PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE DESESTIMACIÓN DE AXUDAS 

 

 

Código 
Expte. 

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

Denominación 
proxecto Puntos 

Importe gasto 
subvencionable solicitado 

por anualidades 

Motivo da desestimación 

2022 TOTAL 

Galp4-118 I 
Asoc.de 

discapacitados da 
bisbarra de Muros 

G15052137 

Proxecto 
interxeracional de 

educación 
ambiental (PINEA) 

  0,00 0,00 

A entidade promotora do proxecto 
non cumpre co establecido no 

artigo 21 da Orde do 27 de 
decembro do 2021 en canto a que 

non presenta a documentación 
mínima esixida  

 
 
Esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos outorgándose un prazo de alegacións contra a mesma de 5 días hábiles a contar dende a súa data de publicación no taboleiro de anuncios e na web http://mar.xunta.gal  
*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 18 Marzo do 2022 

A xerente  do Grupo de Acción Local Pesqueiro Seo Fisterra Ría Muros Noia Costa Sostible 

 

 

Dona Manuela Oviedo Hermida 

 

http://mar.xunta.gal/
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