
  

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

Articulo 63 FEMP.Medida 4.1.2.Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP 

Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

 

A Xunta Directiva do GALP mencionado, en xuntanza celebrada o día 6 de abril de 2021 (xuntase 

acta e declaración de ausencia de conflito de interese), vista a proposta de resolución provisional 

do Equipo Técnico do GALP e elaborada a proposta de resolución provisional da Xunta Directiva, 

fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 

24.3 da Orde 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. Xuntase a valoración individualizada das condicións de selección de cada 

proxecto. Infórmase de que se procedeu a emendar un erro material por redondeo no 

proxecto GALP1-190 de 0,01.-€. 
b) De desestimación de axudas que figura no Anexo II, cos motivos detallados. 

 

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

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

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

abeiro das EDLP aprobadas pola Consellería do Mar 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 

https://galp.xunta.gal/, coa advertencia de que esta non crea ningún dereito a favor dos 

solicitantes propostos. 

 

En Viveiro, a 14 de abril de 2021 

Visto e prace 

O Presidente do GALP A Mariña-Ortegal                     O Secretario accidental do GALP A Mariña-Ortegal 

 

 

    D. Javier Martínez Otero                                    D. Ramón Rivas Villares 

Firmado por
RIVAS VILLARES
RAMON -
33831344T el

77597077E 

JAVIER 

MARTINEZ (R: 

G27386192)

Firmado digitalmente 

por 77597077E JAVIER 

MARTINEZ (R: 

G27386192) 

Fecha: 2021.04.14 

19:16:54 +02'00'

https://galp.xunta.gal/


ANEXO I

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE AXUDAS

INVESTIMENTOS NON PRODUTIVOS

2021 2022 2021 2022 BCICAPR PCA 2021 2022

GALP1-187 I Concello de Burela
Burela_IN Burela inclusiva e innovadora na promoción da económia

circular co sector pesqueiro
92 9.297,00 44.704,10 9.297,00 44.704,10 100 BCICAPR 9.297,00 44.704,10 N 31/10/2022 54.001,10

GALP1-181 I Concello de Cariño
Dinamización, deseño e implementación de rutas tematizadas para a

promoción do patrimonio mariñeiro do Concello de Cariño
73 10.890,00 33.638,00 10.890,00 33.638,00 100 BCICAPR 10.890,00 33.638,00 N 31/10/2022 44.528,00

GALP1-184 I Concello de Ribadeo Roteiros do pasado 71 7.875,00 6.760,00 7.875,00 6.760,00 100 BCICAPR 7.875,00 6.760,00 N 31/10/2022 14.635,00

GALP1-185 I Confraría de Cedeira
Visibilización e formación para a profesión de redeira na vila pesqueira de 

Cedeira- O Mar Artesanal
70 26.173,21 26.173,21 100 BCICAPR 26.173,21 N 31/10/2021 26.173,21

Concello de Cedeira   9.680,00 36.905,00 9.680,00 36.905,00 BCICAPR 9.680,00 36.905,00 46.585,00

Concello de Cariño    4.840,00 36.905,00 4.840,00 36.905,00 BCICAPR 4.840,00 36.905,00 41.745,00

Concello de Valdoviño 4.840,00 33.275,00 4.840,00 33.275,00 BCICAPR 4.840,00 33.275,00 38.115,00

GALP1-193 I Fundación Expomar Os bolechas e o mar 69 14.950,00 14.950,00 100 BCICAPR 14.950,00 N 31/10/2021 14.950,00

GALP1-194 I Fundación Expomar XXVIII Xornadas Técnicas e XXII Encontro Empresarial 60 10.600,00 10.600,00 100 BCICAPR 10.600,00 N 31/10/2021 10.600,00

Esta proposta ne crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos   

*Tipo e proxecto: I individual/C conxunto/ CO cooperación

BCICAPR: Beneficiario colectivo/interés colectivo/Acceso público resultados En Viveiro, a 14 de abril de 2021

PCA: Operación vinculada PCA pesca costera artesanal O Presidente do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal

D. Javier Martínez Otero

*** As propostas están condicionadas a que o promotor/es aporte toda a documentación regulada na Orde de bases e na normativa vixente

N 31/10/2022GALP1-182 C

Programa para a valorización da pesca sustentable e para impulso do

emprendemento , prioritariamente na transformación , no sector

pesqueiro nos Concello de Cariño Cedeira e Valdoviño-Programa

EMPRENDEPESCA para Cedeira, Valdoviño e Cariño

70 100

Prazo 

execución
TOTAL 

subvencionado

Importe gastos subvencionable 

solicitado por anualidades

Importe gastos subvencionables 

proposto por anualidades
% de subvención 

segundo 

valoración

Incremento de intensidade da axuda
Importe gasto subvencionado 

proposto por anualidades Minimis (S/N)Puntos
Código 
Expte

Tipo Proxecto 

I/C/CO*
Solicitante/s Denominación proxecto

77597077E 
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MARTINEZ (R: 
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Firmado 

digitalmente por 
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MARTINEZ (R: 
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Fecha: 2021.04.14 
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INVESTIMENTOS  PRODUTIVOS

2021 2022 2021 2022 BCICAPR PCA 2021 2022

GALP1-190 I Armadores de Burela, S.A. Novo sistema de poxa para mellorar competitividade lonxa de Burela 60 324.102,87 324.102,87 50 162.051,43 N 31/10/2021 162.051,43

GALP1-195 I María José Ríos Gómez Nova línea Bombóns e Turróns do mar 56 30.195,60 30.195,60 50 15.097,80 S 31/10/2021 15.097,80

GALP1-189 I Serafín Fara, S.L.

Implantación de melloras na rede de distribución dos produtos

pesqueiros e modernización do sistema de trazabilidade da empresa

Serafín Fara, S.L.

53 20.144,00 20.144,00 50 10.072,00 N 31/10/2021 10.072,00

GALP1-178 I Primospesca Burela, S.L.
Implantación sistema de pesaxe e melloras no sistema de manipulaciíon

dos produtos pesqueiros
53 17.067,09 17.067,09 50 8.533,54 N 31/10/2021 8.533,54

GALP1-176 I Sanjurjo Blanco, S.L. Instalación de viveiro e novas redes de distribución 53 26.476,92 26.476,92 50 13.238,46 N 31/10/2021 13.238,46

GALP1-183 I Pescados Pardo, S.L. Comercialización Pardo 53 23.140,50 23.140,50 50 11.570,25 N 31/10/2021 11.570,25

GALP1-175 I Pescados Ciriza Lamieiro,S.L. Implantación control de trazabilidade, xestión e contabilidade 51 10.398,35 10.398,35 50 5.199,17 N 31/10/2021 5.199,17

GALP1-179 I A Traiña Peixes e Mariscos, S.L. Mellora dos recursos lóxisticos 43 25.867,77 25.867,77 45 11.640,49 N 31/10/2021 11.640,49

GALP1-180 I Jose Luis Chaves Alvarez Grallal 2021 43 28.818,47 28.818,47 45 12.968,31 N 31/10/2021 12.968,31

GALP1-177 I Celiapesca, S.L.U
Implantación de mellora e modernización do sistema lóxistico Celiapesca,

S.L.U.
43 27.334,71 27.334,71 45 12.300,62 N 31/10/2021 12.300,62

Esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos

*Tipo e proxecto: I individual/C conxunto/ CO cooperación

BCICAPR: Beneficiario colectivo/interés colectivo/Acceso público resultados En Viveiro, a 14 de abril de 2021

PCA: Operación vinculada PCA pesca costera artesanal O Presidente do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal
No caso de empate, priorízanse on proxectos que mais contribúan á consecución dos obxectivos da Estratexia e, de manterse 

o empate, tense en conta os que mais emprego manteñen, proxectos promovidos por mulleres ou por xente nova.

D. Javier Martínez Otero

*** As propostas están condicionadas a que o promotor/es aporte toda a documentación regulada na Orde de bases e na normativa vixente

TOTAL 

subvencionado

Código 
Expte

Tipo Proxecto 

I/C/CO*
Solicitante/s Denominación proxecto Puntos

Importe gastos subvencionable 

solicitado por anualidades

Importe gastos subvencionables 

proposto por anualidades
% de subvención 

segundo 

valoración

Incremento de intensidade da axuda
Importe gasto subvencionado 

proposto por anualidades
Minimis (S/N)

Prazo 

execución
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ANEXO II

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE DESESTIMACIÓN DE AXUDAS

2021 2022 2023

GALP1-174 I Leopoldo Fernández Gómez Furgoneta eléctrica con caixón isotermo extraible

Non cumprimento do Reglamento 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello que establece que este

tipo de inversións únicamente serán subvencionables nos seguintes casos: o Art.68.1.c) iii): para a

comercialización directa dos produtos polos pescadores dedicados á pesca costeira artesanal ou por parte

dos mariscadores a pé o Art. 42.a): cando os pescadores (armadores) leven a cabo a transformación,
comercialización e venda directa (1) das súas propias capturas.

GALP1-186 I Estephania Vale Frascione Mareas de la Abrela Desistida. Non presenta en prazo a documentación esixible e requerida na fase de instrucción do expediente

GALP1-188 I Abraham Trigo García A villa náutica de Foz Renuncia á solicitude de axuda

GALP1-191 I Pernas Lamela Mª Laura,SLNE Obradoiro D'Rodrigo: Sabores do mar Renuncia á solicitude de axuda

GALP1-192 I
Move Proyectos e Inversiones, 

S.L.

Obradoiros itinerantes para a difusión e o fomento de alimentación
saudable de pescado da Mariña Lucense en Campamentos xuvenís,
centros escolares e actividades culturais

Renuncia á solicitude de axuda

*Tipo e proxecto: I individual/C conxunto/ CO cooperación

En Viveiro, a 14 de abril de 2021

O Presidente do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal

D. Javier Martínez Otero

Importe gastos subvencionable solicitado 

por anualidades

Motivo da DesestimaciónPuntos
Código 

Expediente

Tipo 

Proxecto
Solicitante/s Denominación proxecto

77597077E 

JAVIER 

MARTINEZ (R: 

G27386192)

Firmado 

digitalmente por 

77597077E JAVIER 

MARTINEZ (R: 

G27386192) 

Fecha: 2021.04.14 

19:18:11 +02'00'



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-187 BURELA_IN Burela inclusiva e innovadora, na promoción da economia circular co sector 

pesqueiro 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_2__2 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_3__3 ptos. 

5 

2 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 30 ptos.)  

  2.1. Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa 
calidade de vida_8 

  2.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas 
iniciativas empresariais e creación de emprego_6 

  2.3. Incidencia ambiental_8 

  2.4. Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou 
persoas con discapacidade_8 

 

8 

 

6 

8 

8 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 30 ptos.) 

  3.1. Actividade innovadora: novos produtos ou servizos 
locais_10 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_10 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_10 

 

10 

 

10 

 

10 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

4. Utilización de recursos endóxenos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

 

10 

8 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

4 

0 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

TOTAL 92 FINANCIAMENTO: 100% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-181 Cariño Mariñeiro – Definición, deseño e implementación de rutas tematizadas para a 

promoción do patrimonio mariñeiro do Concello De Cariño. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_2__2 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_3__3 ptos. 

5 

2 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 30 ptos.)  

  2.1. Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa 
calidade de vida_8 

  2.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas 
iniciativas empresariais e creación de emprego_6 

  2.3. Incidencia ambiental_8 

  2.4. Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou 
persoas con discapacidade_8 

8 

 

5 

6 

1 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 30 ptos.) 

  3.1. Actividade innovadora: novos produtos ou servizos 
locais_10 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_10 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_10 

 

10 

 

7 

 

8 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

4. Utilización de recursos endóxenos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

 

10 

8 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

TOTAL 73 FINANCIAMENTO: 100% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-184 Retornos do pasado 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_2__2 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_3__3 ptos. 

5 

2 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 30 ptos.)  

  2.1. Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa 
calidade de vida_8 

  2.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas 
iniciativas empresariais e creación de emprego_6 

  2.3. Incidencia ambiental_8 

  2.4. Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou persoas 
con discapacidade_8 

 

6 

4 

7 

1 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 30 ptos.) 

  3.1. Actividade innovadora: novos produtos ou servizos 
locais_10 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_10 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_10 

10 

3 

9 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

4. Utilización de recursos endóxenos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

 

7 

6 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

3 

5 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

TOTAL 71 FINANCIAMENTO: 100% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-185 Visibilización e formación para a profesión de redeira na vila pesqueira de Cedeira. 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_2__2 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_3__3 ptos. 

5 

2 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 30 ptos.)  

  2.1. Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa 
calidade de vida_8 

  2.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas 
iniciativas empresariais e creación de emprego_6 

  2.3. Incidencia ambiental_8 

  2.4. Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou 
persoas con discapacidade_8 

7 

5 

6 

8 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 30 ptos.) 

  3.1. Actividade innovadora: novos produtos ou servizos 
locais_10 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_10 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_10 

 

10 

 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

4. Utilización de recursos endóxenos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

 

9 

5 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

5 

5 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

TOTAL 70 FINANCIAMENTO: 100% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-182 Programa de valorización da pesca sustentable, e para impulso do emprendemento, 

prioritariamente na transformación, no sector pesqueiro nos concellos de Cariño, Cedeira e Valdoviño. 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_2__2 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_3__3 ptos. 

5 

2 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 30 ptos.)  

  2.1. Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa 
calidade de vida_8 

  2.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas 
iniciativas empresariais e creación de emprego_6 

  2.3. Incidencia ambiental_8 

  2.4. Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou 
persoas con discapacidade_8 

 

 

8 

6 

6 

1 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 30 ptos.) 

  3.1. Actividade innovadora: novos produtos ou servizos 
locais_10 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_10 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_10 

 

8 

5 

3 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

4. Utilización de recursos endóxenos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

 

 

10 

8 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

5 

 

0 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

TOTAL 70 FINANCIAMENTO: 100% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-193 Os Bolechas e O Mar 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_2__2 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_3__3 ptos. 

5 

2 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 30 ptos.)  

  2.1. Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa 
calidade de vida_8 

  2.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas 
iniciativas empresariais e creación de emprego_6 

  2.3. Incidencia ambiental_8 

  2.4. Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou 
persoas con discapacidade_8 

 

6 

0 

 

6 
 

8 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 30 ptos.) 

  3.1. Actividade innovadora: novos produtos ou servizos 
locais_10 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_10 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_10 

10 

10 

6 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

4. Utilización de recursos endóxenos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

 

8 

0 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

5 

0 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

TOTAL 69 FINANCIAMENTO: 100% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-194 XXVIII Xornadas Técnicas E XXII Encontro Empresarial 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_2__2 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_3__3 ptos. 

5 

2 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 30 ptos.)  

  2.1. Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa 
calidade de vida_8 

  2.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas 
iniciativas empresariais e creación de emprego_6 

  2.3. Incidencia ambiental_8 

  2.4. Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou 
persoas con discapacidade_8 

 

 

6 

 

5 

4 

3 
 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 30 ptos.) 

  3.1. Actividade innovadora: novos produtos ou servizos 
locais_10 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_10 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_10 

 

5 

 

4 

 

0 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

4. Utilización de recursos endóxenos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

 

10 

8 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

5 

0 

 

Segundo se detalla na memoria do plan de 
xestión. 

TOTAL 60 FINANCIAMENTO: 100% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-190 Novo sistema de poxa para mellorar competitividade Lonxa de Burela. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_6 

 

8 

6 

6 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

10 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 60 FINANCIAMENTO: 50% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-195 Nova liña bombóns e turróns de mar 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

8 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_6 

3 

0 

 

4 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

10 

4 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

 

0 

5 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 56 FINANCIAMENTO: 50% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-189 Implantación de melloras na rede de distribución dos produtos pesqueiros e modernización do 

sistema de trazabilidade da empresa Serafín Fara, S.L. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

2 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_6 

 

0 

4 

2 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

10 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 53 FINANCIAMENTO: 50% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-178 Implantación sistema de pesaxe e melloras no sistema de manipulación dos produtos 

pesqueiros. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

8 

3 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

2 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 53 FINANCIAMENTO: 50% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-176 Instalación de viveiro e novas redes de distribución. 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

10 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación dos 

recursos_6 

8 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

10 

10 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou forman 

parte da entidade promotora son mulleres_5 

 
Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego directo 

creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos empregos 

creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos empregos 

creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos empregos 

creados_3 ptos. 

 
Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 53 FINANCIAMENTO: 50 % 

 

 
 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-183 Comercialización Pardo 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

8 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

10 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 53 FINANCIAMENTO: 50% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-175 Implantación control de trazabilidade, xestión e contabilidade 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

5 

4 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

0 

6 

6 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

5 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 51 FINANCIAMENTO: 50% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-179 Mellora Dos Recursos Loxísticos 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

8 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 43 FINANCIAMENTO: 45% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-180 Grallal 2021 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

8 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 43 FINANCIAMENTO: 45% 

 



 

 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-177 Implantación de mellora e modernización do sistema de loxística de Celiapesca, S.L.U. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

8 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico. 

TOTAL 43 FINANCIAMENTO: 45% 

 


