
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/1498/2018, de 22 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per a projectes de
cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers pel desenvolupament local
participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-
2020, corresponents al període 2018-2023 (ref. BDNS 406058).

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen
les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social
Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons
Europeu Marítim i de la Pesca (en endavant, FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu
Marítim i de la Pesca (en endavant, Reglament MEC), estableix en els articles 32, 34 i 35 la cooperació en el
marc del desenvolupament local participatiu (DLP).

El Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a l'ajut
al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006,
(CE) 1198/2006, i (CE) 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del
Consell (en endavant, Reglament FEMP) estableix en els articles 62.1.c) i 64 la cooperació en el marc del
desenvolupament sostenible de les zones de pesca.

El Reglament Delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el
Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al període
de temps i les dates en relació amb l'admissibilitat de les sol·licituds.

La Decisió de la Comissió de data 13 de novembre de 2015 aprova el Programa Operatiu del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020, per a Espanya.

Aquests ajuts es convoquen en el marc del Programa Operatiu del FEMP per al període 2014-2020 d'acord amb
el Reglament MEC i el Reglament FEMP i, concretament, es convoquen per promoure activitats de cooperació
desenvolupades pels grups d'acció local pesquers seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local
participatiu.

Els ajuts per la cooperació dins el “desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícoles” donen
resposta als articles 62.1.c) i 64 del Reglament FEMP sobre les activitats de cooperació per assolir l'objectiu de
la prioritat 4 “fomentar l'ocupació i la cohesió territorial” establerta en l'article 6 del Reglament FEMP.

Aquesta convocatòria s'efectua d'acord amb la previsió continguda en l'article 65.2 del Reglament (UE)
1303/2013, que estableix que es podrà acollir a la contribució amb càrrec al FEMP qualsevol despesa
efectivament pagada pels beneficiaris entre 1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la
competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims als articles 53.1 c) i e)
Planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i la
d'impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, gestió dels recursos marins i de les zones
de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins. Així mateix, l'article
53.1 m) estableix que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims exerceix com a Organisme Intermedi de
Gestió designat per l'Autoritat de Gestió segons la normativa europea dels Fons Estructurals Marítims i de la
Pesca.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport mitjançant un ajut econòmic a les activitats de
cooperació dels grups d'acció local per assolir l'objectiu del desenvolupament sostenible de les zones pesqueres
i aqüícoles, d'acord amb l'article 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7656 - 4.7.20181/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18183087-2018



Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar per al període 2018–2023 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats a projectes de
cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers en el marc del desenvolupament
local participatiu de Catalunya. Aquest ajuts es tramiten d'acord amb les bases reguladores aprovades en
l'Ordre ARP/73/2018, d'11 de juny (DOGC núm.7645, de 19.06.2018).

 

2. El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari
Oficial de la Generalitat (DOGC) i roman oberta fins a exhaurir el pressupost amb què es dota aquesta línia
d'ajuts i com a màxim l'1 de març de 2022.

 

3. Les sol·licituds presentades fins a l'1 de març de cada any es valoraran atenent la disponibilitat
pressupostària i per a les operacions a realitzar a càrrec al pressupost corresponent a l'any de la resolució de
concessió. Els beneficiaris indicaran en la sol·licitud a quina de les anualitats anteriors concorren o indicaran la
distribució per anualitat en el cas d'operacions plurianuals. Un mateix beneficiari podrà sol·licitar més d'un
projecte de cooperació presentant sol·licituds independents per cadascun dels projectes.

 

4. Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 500.000,00 euros, amb naturalesa de
crèdit plurianual, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), d'acord amb el
que preveuen el Reglament FEMP i el Programa Operatiu d'intervenció comunitària del FEMP per al Període
2014-2020, i van a càrrec de la partida pressupostàries AG05 D/470000120/6141/0042/2018 del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

El pressupost total desglossat per anualitat es detalla a continuació:

Anualitat 2018: 100.000,00€

Anualitat 2019: 100.000,00€

Anualitat 2020: 50.000,00€

Anualitat 2021: 50.000,00€

Anualitat 2022: 100.000,00€

Anualitat 2023: 100.000,00€

La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents a cada anualitat en el moment anterior a la de la resolució.

Els percentatges de cofinançament en aquest ajuts són 85% a càrrec del FEMP, i 15% a càrrec del DARP.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds presentades i de la
disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de valoració i priorització que s'estableixen en l'apartat 9
de les bases reguladores.

 

5. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Foment d'Estructures Pesqueres, el qual podrà
sol·licitar la documentació complementària o realitzar les comprovacions que consideri oportunes per acreditar
el compliment dels requisits exigits. Aquest servei serà així mateix l'òrgan instructor dels expedients de
revocació i/o reintegrament.

 

6. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
de Pesca i Afers Marítims. A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat
encarregat de valorar les sol·licituds presentades i d'emetre l'informe corresponent, formada per la persona
titular de la Subdirecció General de General de Pesca i Aqüicultura, la persona titular del Servei de Foment
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d'Estructures Pesqueres i la persona Responsable d'Aqüicultura i Oceanografia. En cas d'absència d'algun dels
membres de l'esmentada comissió, seran suplents la persona titular de la Direcció gerència de l'Escola de
Capacitació Nauticopesquera de Catalunya i la persona titular del Servei de Recursos Marins. La persona titular
de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims és també l'òrgan competent per resoldre els expedients de
revocació i/o reintegrament.

 

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la d'acord amb l'apartat 14.3 de les bases reguladores a
la persona sol·licitant és de 4 mesos, a comptar des de l'endemà de la finalització del termini d'adjudicació a
què fa referència l'apartat 12.2 de les bases reguladores. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud
es considera desestimada per silenci administratiu.

 

8. Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, que no posa fi la
via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la
resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient. En cas de silenci
administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per
resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

 

9. Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte d'ajut i justificar-les a la Direcció General
de Pesca i Afers Marítims, amb la informació de les actuacions dutes a terme, abans de la data que estableixi
la resolució de concessió i com a màxim el 2 de novembre de cada any. En el cas d'haver sol·licitat operacions
plurianuals, es justificaran anualment les actuacions parcials. L'any 2018 es justificaran les despeses
desenvolupades i pagades entre l'1 de gener de 2018 i el 31 d'octubre de 2018. En les anualitats següents es
justificaran les despeses desenvolupades i pagades entre l'1 de novembre de l'anualitat anterior i el 31
d'octubre de l'anualitat en curs. En la darrera anualitat es justificaran les despeses desenvolupades i pagades
entre l'1 de novembre de l'anualitat anterior i la data de finalització de les actuacions prevista a la resolució de
concessió.

 

10. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics
establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC). Així mateix, els beneficiaris figuraran en la llista d'operacions, publicada de conformitat
amb l'article 119.2 del Reglament Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

 

11. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la
Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació,
d'acord amb la normativa reguladora, sense perjudici dels drets que reconeix a aquestes persones beneficiàries
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

12. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que haguessin pogut ser constitutius de frau o
irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec al FEMP en el marc de la present
convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a través de mitjans electrònics, mitjançant el canal habilitat a
l'efecte per l'esmentat servei a l'adreça web http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
ES/Paginas/denan.aspx, i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, que es pot consultar
a l'adreça web: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-
04-2017Canaldenuncias.pdf.

 

13. Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de
gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.
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Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de la seva
publicació en el DOGC, i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 22 de juny de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(18.183.087)
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