
 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO EQUIPO TÉCNICO DO GRUPO DE 

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

Orde: Orde do 21 de decembro de 2018 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 2019. 

 Convocatoria: SETEMBRO 2020 

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

das EDLP foi presentada no GALP, unha solicitude e que recolle para a convocatoria, a 

documentación mínima establecida na orde de bases.  

Resumo da solicitude presentada: 

PROPOSTA 
Proxectos 
produtivos 

Proxectos non 
produtivos 

Total solicitudes admitidas para a convocatoria coa 
documentación mínima 

0 1 

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 1 

Proposta de solicitudes admitidas para baremación 0 1 

 

Vista o informe de subvencionalidade da xerente relativo ó proxecto que cumpre os requisitos 

esixidos pola normativa de aplicación, e realizada a valoración e baremación do proxecto, 

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 da axuda á solicitude que se indica no anexo I, segundo a orde descendente 

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

Muros a 25 de Setembro do 2020 

 

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 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. 

2020 2021 2022 TOTAL 2020 2021 2022 TOTAL   BCICAPR PCA 2020 2021 2022 TOTAL 
(SI/NON) 

Galp4-096 I 
Concello de 

Noia 
 

Noia. A Voz do 
Mar 

91 14.800,00 194.257,88   209.057,88 14.800,00 194.257,88   209.057,88 91,00% X   13.468,00 176.774,67   190.242,67 NON 
OUTUBRO 

2021 
91% 

 

 

 

 

 

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 25 Setembro do 2020 

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

 

 

Dona Manuela Oviedo Hermida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


		2020-09-25T14:35:58+0200
	OVIEDO HERMIDA MANUELA - 33280982M


		2020-09-25T14:36:18+0200
	OVIEDO HERMIDA MANUELA - 33280982M




