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ACTA DE SESIÓN DA COMISIÓN DE AVALIACIÓN PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A
REALIZACIÓN DE PROXECTOS COLECTIVOS, FINANCIADOS POLO FONDO EUROPEO
MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP), PARA A PROTECCIÓN E RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE
E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS MEDIANTE A RECOLLIDA DE RESIDUOS MARIÑOS.
Procedemento PE209F. Orde do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases

reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo
Marítimo e de Pesca para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas
mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos
mariños, tramitada como anticipado de gasto (DOG nº22, de 3 de febreiro de 2021)
MEMBROS DO COMITÉ DE SELECCIÓN

Susana Rodríguez Carballo
Montserrat Castro Vázquez
Mª Elsa Rey Uzal
Maria José Cancelo Baquero
Sonia Lorenzo Santos

PRESENTES
X
X
X
X

O 20 de maio de 2021 as 12:30 horas reúnense mediante videoconferencia en convocatoria única os
membros da comisión de avaliación recollidos como presentes.
Os membros da comisión de selección son os recollidos na resolución da Conselleira do Mar do 14 de
maio de 2021, pola que se designan os membros da Comisión de Avaliación para a valoración das
solicitudes de axudas a proxectos colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade e dos
ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos
mariños.
Conforme o apartado 3 do artigo 18 da orde de 11 de xaneiro de 2021, o funcionamento desta comisión
está sometido ás normas dos órganos colexiados recollidas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
O motivo da reunión é o establecido na orde do día:
ORDE DO DÍA:
1. Constitución da comisión de avaliación
2. Recordatorio aos membros da comisión da política antifraude que se está a levar a cabo pola
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro como Organismo Intermedio de Xestión do FEMP.
3. Nomeamento do/da secretario/a da comisión e posibilidade de nomear asesores.
4. Valoración de solicitudes. (Aplicación criterios de selección e avaliación)
5. Emisión do informe co resultado da selección e proposta de concesión.
6. Rogos e preguntas.
7. Aprobación da acta.
PRIMEIRO.- Constitución da comisión de avaliación
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A presidenta declara constituída a comisión de avaliación prevista no artigo 18 da citada Orde de 11 de
xaneiro de 2021.
SEGUNDO.- Recordatorio aos membros da comisión da política antifraude que se está a levar a cabo
pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro como Organismo Intermedio de Xestión do FEMP.
A dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro como Organismo Intermedio del FEMP asume como
un dos principais obxectivos cara o período 2014-2020 loitar contra o fraude e manifesta o seu
compromiso de actuar coa responsabilidade que supón xestionar os recursos a disposición da
Comunidade Autónoma mediante a declaración antifraude do 01 de xaneiro de 2017 á que se da lectura
e que figura publicada no portal da Conselleria do Mar (http://mar.xunta.gal/gl/o-mar/o-sector/proxectoscolectivos).
Os membros da comisión asinan declaración responsable de non ter conflito de intereses neste asunto.
TERCEIRO.- Nomeamento do/da secretario/a da comisión e posibilidade de nomear asesores
Acordase nomear como secretario desta comisión a Mª Elsa Rey Uzal.
Acordase nomear como asesora, a Esperanza Martínez Bouzas, xefa do servizo de desenvolvemento
das Zonas de Pesca.
CUARTO.- Valoración de solicitudes. (Aplicación criterios de selección e avaliación)
Revisase o informe de instrución da xefa do servizo de Desenvolvemento das zonas de Pesca,
responsable da tramitación dos expedientes, no que se constata o cumprimento dos requisitos e a
viabilidade técnica e económica das solicitudes que poden ser valoradas, e no que constan como datos
máis destacables os seguintes:
1) Presentación de 9 proxectos no prazo establecido no artigo 12 da orde de bases reguladoras.
2) Proposta de inadmisión de 1 solicitude, expediente 209F 2021/05 da confraría de Vilaboa, por non
cumprir o establecido, non ser un proxectos obxecto de subvención de conformidade cos puntos
3.3º, 4 e 5 do artigo 6 da orde de bases reguladoras.
3) Hai 8 proxectos que cumpren os requisitos da orde, incluída a viabilidade técnica e económica. Os
seguintes expedientes inclúen proxectos con gastos non subvencionables de acordo coa orde de
bases reguladora:
a. Expediente 209F-2021/02 das confrarías de pescadores de Muros (G15038508) e O Pindo
(G15038524). A confraría de O Pindo inclúe os seguintes gastos non subvencionables:
i. Compensacións para 1 persoa mariscadora a pé que non é titular de permiso para
marisqueo a pé xeral e non participa no plan de xestión específico conxunto de
marisqueo a pé.
ii. Compensacións para persoas percebeiras a pé cando o plan de xestión de percebe
aprobado non inclúe as limpezas como actividade de semicultivo, incumprindose o
artigo 6.3.3º da orde de bases.
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iii. Nos custes indirectos solicitados non foron excluídos os gastos subcontratados tal e
como recolle o artigo 8.1.e) da orde de bases.
b. Expediente 209F-2021/06 da confraría de pescadores de Noia (G15030844): incluense
gastos non subvencionables (concepto: aperitivos) de acordo co recollido no artigo 8 da orde
de bases.
c.

Expediente 209F-2021/08 da confraría de pescadores de Mugardos (G15035108): inclue
gastos non subvencionables como son as compensacións correspondentes a 8 persoas
mariscadoras a pé que non achegaron as declaracións responsables (anexo IIIB ) conforme
non están en ningún dos supostos do artigo 10 do Regulamento 508/2014, de conformidade
co artigo 14.2 da orde de bases.

A comisión procede ao exame das 8 solicitudes que cumpren todos os requisitos establecidos na orde, e
á vista da documentación completa dos expedientes destas solicitudes:
Procédese a determinar as seguintes pautas aplicables na avaliación dos proxectos: limitar a contía dos
gastos elixibles non xustificados debidamente no proxecto, tanto no seu número como na súa
necesidade, de conformidade co punto 4 do artigo 18 da orde de bases.
Procedese a continuación a deliberar e analizar as solicitudes dos proxectos admitidos que cumpre os
requisitos da orde, os conceptos considerados elixibles, e o importe da subvención proposta para
atender os gastos tendo en conta a pauta establecida no apartado anterior. Os proxectos presentados
son realizados por beneficiarios colectivos e teñen interese colectivo, polo que acordase que a
porcentaxe das axudas poda acadar o 100% en función do crédito dispoñible.
Acordase o resultado que se detalla no cadro anexo I a esta acta en relación aos proxectos, conceptos e
importes considerados elixibles e a conceder; así como conceptos que se consideran non elixibles e os
motivos.
A continuación se avalía o criterio de selección xeral segundo o establecido no artigo 18 da orde de
bases reguladoras, acordándose o resultado que se detalla no cadro anexo II a esta acta, considerando
que todos os proxectos obteñen unha cualificación alta.
O crédito orzamentario para as solicitudes de axuda para o exercicio 2021 e plurianulidade asociada é o
seguinte:

Partida orzamentaria

Ano 2021

Ano 2022

Total

15.03.723C.780.2

500.000 €

480.000 €

980.000 €
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Os proxectos e importes considerados elexibles para os anos 2021 e 2022 son os seguintes:

Nº
expediente
2021/01
2021/02
2021/03
2021/04
2021/06
2021/07
2021/08
2021/09

Beneficiario
Confraría de Cedeira
Confraría de Muros
Confraría de O Pindo
Confraría de Vigo
Confraría de Barallobre
Confraría de Noia
Confraría de Cambados
Confraría de Mugardos
Confraría de Ferrol
Total

Ano 2021
(€)
23.594,56
19.643,44
5.222,45
2.997,23
19.827,06
69.996,82
14.891,56
2.881,78
159.054,90

Ano 2022
(€)
40.546,39
1.935,17
5.605,18
125.618,08
12.019,32

185.724,14

Total
(€)
23.594,56
60.189,83
7.157,62
8.602,41
19.827,06
195.614,90
12.019,32
14.891,56
2.881,78
344.779,04

Polo tanto, existe crédito suficiente para atender todas as solicitudes da convocatoria, acordandose que
que non é necesario realizar a valoración dos criterios de selección específicos de conformidade co
artigo 21.1 da orde de bases.

Asinado por: RODRIGUEZ CARBALLO, SUSANA
Cargo: Directora Xeral
Data e hora: 26/05/2021 09:55:16

Acordase aprobar por unanimidade o informe de valoración de solicitudes de acordo cos criterios de
selección xerais tal e como figura no anexo III desta acta.
Dado que o crédito orzamentario dispoñible é suficiente para financiar todos os proxectos admitidos e
subvencionables, non se propón o establecemento dunha lista de reserva (artigo 21.2).
QUINTO.- Formulación da proposta de concesión
Os membros da comisión de avaliación acordan por unanimidade que a presidenta formule a proposta
de resolución de concesión de axudas, respecto dos proxectos reflectidos no anexo IV a esta acta e
polos respectivos conceptos e importes nel recollidos.

SEXTO.- Rogos e preguntas
Non se formularon rogos nin preguntas.

SÉPTIMO.- Aprobación da acta
Acordase a aprobación por unanimidade a presente acta no remate da reunión.

Sen máis asuntos que tratar, a presidenta da por rematada a sesión, sendo as 1:20 horas do citado día e
eu como secretaria redacto esta acta co visto e prace da presidenta.
A secretaria

A presidenta

Firmado por MARIA ELSA REY UZAL - 33299212L el día
26/05/2021 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR
NATURAL PERSONS - 2016

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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