
Nº ENTITAT MUNICIPI TÍTOL	  PROJECTE
PRESSUPOST	  
RESOLUCIÓ	  
DEFINITIU

ANY

1 Empordamar,	  SL EL	  PORT	  DE	  LA	  SELVA Obra	  de	  teatre	  Gent	  de	  Mar 18.611,06 2018

2 Empordamar,	  SL EL	  PORT	  DE	  LA	  SELVA Audiovisual	  Gent	  de	  Mar 10.466,00 2018

3 Empordamar,	  SL EL	  PORT	  DE	  LA	  SELVA Tallers	  i	  guia	  pedagògica	  sobre	  Pesca	  sostenible,vaixells	  de	  
pesca	  i	  residus	  al	  mar 8.428,00 2018

4 Vall-‐llosada	  Garcia,	  Roser BLANES Disseny,	  creació,	  planificació	  i	  execució	  visites	  
gastronòmiques	  de	  la	  pesca	  a	  Blanes 2.612,50 2018

5 Universitat	  de	  Girona GIRONA Els	  àcids	  grassos	  omega	  3:	  una	  aposta	  per	  valorar	  la	  
qualitat	  dels	  productes	  pesquers	  de	  la	  Costa	  Brava 150.000,00 2019

6 Consell	  Comarcal	  de	  la	  Selva SANTA	  COLOMA	  DE	  
FARNERS

Desenvolupament	  local	  a	  l'entorn	  dels	  recursos	  
alimentaris,	  gastronòmics	  i	  culturals	  vinculats	  al	  sector	  
pesquer	  i	  marítim	  a	  la	  Costa	  Brava	  Sud	  2019

51.616,58 2019

7 Confraria	  de	  Pescadors	  de	  
l'Escala L'ESCALA Actualització	  dels	  recursos	  expositius	  del	  centre	  

d'interpretació	  "MARAM"	  de	  l'Escala 12.172,00 2018

8 Confraria	  de	  Pescadors	  de	  
l'Escala L'ESCALA

Adequació	  de	  les	  instal.lacions	  del	  centre	  d'interpretació	  
“MARAM”	  per	  la	  promoció	  de	  la	  gastronomia	  pesquera	  i	  
local

11.640,00 2019

RESOLUCIONS	  PRIMERA	  CONVOCATÒRIA	  2018	  GALP	  COSTA	  BRAVA
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9 Associació	  de	  centres	  turístics	  
subaquàtics	  Costa	  Brava VALL-‐LLOBREGA

Formació	  de	  monitors	  i	  guies	  de	  busseig	  (ecoguies)	  per	  a	  
la	  conservació	  dels	  hàbitats	  marins	  i	  d'interès	  pesquer	  a	  la	  
Costa	  Brava

41.579,00 2018

10 Submon BARCELONA Dofins	  de	  Tramuntana 74.494,86 2018

11 Confraria	  de	  Pescadors	  de	  
Palamós PALAMÓS

Estudi	  del	  perfil	  del	  consumidor	  i	  dels	  canals	  de	  venda	  de	  
peix	  i	  potenciació	  de	  la	  marca	  de	  Garantia	  Gamba	  de	  
Palamós

10.800,00 2018

12 Fundació	  Promediterrània PALAMÓS Masterpeix 33.533,50 2018

13 Confraria	  de	  Pescadors	  de	  
Palamós PALAMÓS Estudi	  per	  la	  comercialització	  de	  la	  gamba	  vermella	  en	  

nous	  materials	  i	  formats	  d'envasament 8.382,00 2018

14 Fundació	  Promediterrània PALAMÓS Divulgació	  peix	  fresc 6.314,77 2018

15 Confraria	  de	  Pescadors	  d'El	  
Port	  de	  la	  Selva EL	  PORT	  DE	  LA	  SELVA Implementació	  del	  nou	  Obrador	  de	  la	  Confraria	  de	  Port	  de	  

la	  Selva 7.200,00 2018

16 Federació	  Terrritorial	  
Confraries	  de	  Girona ROSES	  -‐	  L'ESCALA Jornades	  sector	  pesquer	  i	  restauració 7.750,00 2019
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17 Confraria	  de	  Pescadors	  de	  
Blanes BLANES Equipament	  sala	  actes	  Confraria	  de	  Pescadors	  de	  Blanes 5.771,24 2018

18 Confraria	  de	  Pescadors	  de	  
Blanes BLANES Web	  Confraria	  de	  Pescadors	  de	  Blanes 1.700,00 2018

19 Confraria	  de	  Pescadors	  de	  
Llançà LLANÇÀ Web	  Confraria	  de	  Pescadors	  de	  Llançà 828,75 2018

20 Pescadors	  de	  Roses	  planta	  
d'envasat,	  S.L ROSES Actuacions	  en	  millora	  energètica	  i	  sistema	  automàtic	  

d'etiquetatge 38.696,61 2018

21 Ajuntament	  de	  Tossa	  de	  Mar TOSSA	  DE	  MAR Sa	  Pescateria,	  un	  espai	  de	  la	  memòria	  de	  Tossa 33.742,22 2018

22 Ajuntament	  de	  Tossa	  de	  Mar TOSSA	  DE	  MAR Far	  de	  Tossa,	  la	  llum	  de	  la	  tradició 35.907,96 2018

23 Ajuntament	  de	  Llançà LLANÇÀ Paisatges	  marins	  i	  pesquers	  de	  Llançà 34.699,90 2019

24 Ajuntament	  de	  Llançà LLANÇÀ Promoció	  producte	  local	  de	  pesca	  a	  Llançà 8.234,49 2018
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25 Ajuntament	  de	  Llançà LLANÇÀ Antic	  embarcador:	  Punt	  inici	  activitats	  descoberta	  dels	  
paisatges	  marins	  i	  pesquers	  de	  LLançà 8.973,05 2018

26 Associació	  Monmar LLANÇÀ Pla	  de	  Promoció	  i	  comunicació	  de	  l'oferta	  pedagògica	  
nàutico-‐pesquera 2.943,00 2018

27 CSIC	  -‐	  ICM	   BLANES Estudi	  conseqüències	  socio-‐econòmiques	  ús	  malla	  50	  mm	  
pesqueries	  demersals	  comarques	  de	  Girona 91.940,11 2019

28 IRTA MONELLS Valorització	  del	  peix	  blau	  per	  la	  millora	  de	  la	  
competitivitat	  del	  sector	  pesquer 140.161,56 2019

29 Agència	  de	  desenvolupament	  
econòmic	  i	  turístic	  (ADET) L'ESCALA Fira	  gastronòmica	  de	  l'Escala 12.191,85 2019

30 Agència	  de	  desenvolupament	  
econòmic	  i	  turístic	  (ADET) L'ESCALA Jornades	  gastronòmiques	  de	  la	  sèpia	  a	  l'Escala 6.406,95 2018

31 Agència	  de	  desenvolupament	  
econòmic	  i	  turístic	  (ADET) L'ESCALA Llibre	  cementiri	  mariner	  de	  l'Escala 8.473,59 2018

32 Universitat	  de	  Barcelona TOSSA	  DE	  MAR Can	  Ganga:	  centre	  interpretatiu	  del	  barri	  de	  pescadors	  de	  
Tossa	  de	  Mar 58.827,50 2018
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33 Fundació	  Promediterrània PALAMÓS Diagnosi	  Patrimoni	  Marítim	  i	  pesquer	  immoble	  Costa	  
Brava 6.480,50 2018

34 Ajuntament	  de	  Palamós PALAMÓS Pla	  de	  Comunicació	  Pla	  Estratègic	  "Palamós	  Peix" 18.343,60 2018

TOTAL	  PRESSUPOST	  ADJUDICAT 969.923,15


