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I. INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SOL·LICITUD

I.1. MOM DEL PROJECTE:

I.2 DADES BÀSIQUES DE LA PERSONA O L’ENTITAT SOL·LICITANT:

I.2.a. Dades bàsiques de l’entitat

NIF
I.2.b. Dades bàsiques de l’entitat principal 
RAÓ SOCIAL/NOM

DOMICILI

PROVINCIA

CODI POSTALMUNICIPI

COMARCA

Si sou una entitat amb el domicili social fora de l'àmbit de desenvolupament de l'Estratègia de Desenvolupament

Local Participatiu Costa Brava, indiqueu l'adreça del centre de treball o de la delegació de referència ubicada dins

l'àmbit d'actuació de la EDLP Costa Brava.

NOM DE REFERÈNCIA DEL CENTRE DE TREBALL 

DOMICILI 

CODI POSTAL 

COMARCA 

I.2.d. Dades del representant legal, si és necessari

Indiqueu la informació de referència de la persona que actua com a representant legal, excepte els sol·licitants

persona física que no compti amb representant:

NOM I COGNOMS:                                      NIF:

CÀRREC:   

Espai destinat per a la gerència del GALP Costa Brava per anotar possibles incidències informades per la 
Generalitat que afectin l'admissibilitat de la sol·licitud 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUEST ESPAI 

I.2.c. Dades de delegació o centre de treball, si és necessari

TELÈFON DE CONTACTE:

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE:

ANY DE CREACIÓ DE L’ENTITAT (excepte per les administracions públiques):

MUNICIPI 
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II. DESCRIPCIÓ CONCRETA DE L'OPERACIÓ O PROJECTE OBJECTE DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA 
 
II 1. Defineixi de forma concreta el projecte, indicant amb claredat en què consisteix, quins són els seus 
objectius i a quina necessitat atén. 
No descrigueu les inversions, es farà als apartats II.3 i II.4  
Si necessiteu explicar amb un major detall el projecte (memòria de desenvolupament, especificacions 
tècniques, plànols o qualsevol informació que consideri rellevant) podeu aportar documentació annexa a 
aquesta memòria. 
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II.2. Expliqui de forma concreta l'actuació o actuacions principals que es realitzaran per desenvolupar el projecte per al qual sol·licita ajuda. Si el seu projecte consta de 
moltes actuacions, agrupi-les en categories. 
 
 

 Nom de l'actuació o categoria d'actuacions Descripció concreta de l'actuació o categoria d'actuacions 

A1 

 
 

 

A2 

 
 

 

A3 

 
 

 

A4 

 
 

 

A5 

 
 
 

 

A6 
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II.3. En què consisteix la inversió del seu projecte? Indiqueu l'actuació o actuacions principals amb els quals es concreta la inversió per a la qual sol·licita ajuda. Si són 
moltes actuacions podeu agrupar-les en categories. Eviteu explicacions, relacioneu conceptes. 
 

 Nom de l'actuació o categoria d'actuacions Resultats (indicadors objectius verificables) Referencia concepte de inversió o concepte de 
factura proforma 

A1 

   

A2 

   

A3 

   

A4 

   

A5 

   

A6 
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II.4. Detalleu els conceptes d'inversió pressupostats a la sol·licitud d'ajuda, relacionant-los a l'última columna amb la informació facilitada en l'apartat anterior.

Factures proformes 

Concepte Inversió 
Proforma 

Núm. 
Proveïdor Concepte del pressupost Data Sense IVA 

(€)
Amb IVA 

 (€)

Import 

seleccionat 

Actuació o 

categoria 

d'actuacions 

relacionada 

(II.2) (€ )

TOTAL 
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Altres despeses 

Concepte despesa Sense IVA (€) Amb IVA (€) COST PREVIST (amb o sense IVA, segons si 
teniu la possibilitat de recuperar l’IVA) (€) 

Total     

Total 

Sense IVA (€)  Amb IVA (€) COST PREVIST (amb o sense IVA, segons si 
teniu la possibilitat de recuperar l’IVA) (€) 

Total Factures Proforma 

Total Altres despeses 

TOTAL PROJECTE (€) 

II.5. Sol·licitud d'ajuda

AJUDA SOL·LICITADA:   € 

TANT PER CENT D’AJUDA SOBRE EL TOTAL DEL PROJECTE:    % 
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II.6. Indiqueu la fórmula per a l'execució del projecte, identificant si s’empraran mitjans propis, assistència 
externa, contractació de personal. Si sou una entitat pública indiqueu com es desenvoluparà el procés de 
licitació i contractació pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II.7. Detalli de forma breu la planificació temporal del projecte, incidint en la capacitat per a poder executar 
l'operació dintre del termini de forma idònia. 
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II.8. Indiqueu les fonts de finançament complementàries del projecte, suposant que accediu a l'ajuda
sol·licitada. Per exemple, si sol·liciteu un 80% d'ajuda, com finançareu el 20% restant?

II.9. En el cas de rebre ajuda, indiqueu les fonts de finançament que li permetran fer front als pagaments 
relacionats amb l'ajuda concedida per a poder justificar la inversió que li dóna dret a l'ajuda. Quin seria el 
seu finançament pont?

La gerència informa de les observacions realitzades en els controls administratius després de l'anàlisi de les 

inversions i altres despeses que són objecte de la sol·licitud d'ajuda.  

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 
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III. TIPOLOGIA DE L’OPERACIÓ

III 1. Indiqueu en quin eix de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu GALP Costa Brava 

considera que encaixa el seu projecte, dins de l'eix triat indiqui amb quina tipologia d'operació el seu 

projecte te més relació. 
SELECCIONI UN DELS QUATRE EIXOS.  DINS DE L'EIX (1,2, 3 o 4) SELECCIONI UNA ÚNICA OPCIÓ. UNA VEGADA 

REALITZADA LA SELECCIÓ HAURÀ MARCAT DOS ÍTEMS (EIX i CATEGORIA DE PROJECTE) 
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES 

G J 

EIX 1 COMPETITIVITAT (CS1.1) 20 p. 

PE02 Creació d'empreses per pescadors en sectors relacionats amb la pesca (CS2.1) 30 p 

PE04 Creació d'empreses per familiars directes de pescadors en sectors relacionats amb la 
pesca (CS2.2) 20 p 

PE05 Creació, ampliació o millora d'empreses de comercialització majorista de la pesca 
(CS2.4) 5 p 

PE06 Creació, ampliació o millora d'empreses de transformació de la pesca (CS2.1) 30 p 

PE08 Creació, ampliació o millora d'empreses auxiliars del sector de la pesca (tallers, neteja, 
efectes…) (CS2.3) 10 p 

PE11 Creació, ampliació o millora de peixateries (CS2.2) 20 p 

PE23 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a escolars (CS2.1) 30 p 

PE24 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a famílies (CS2.1) 30 p 

PE25 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a associacions (CS2.2) 20 p 

PE26 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a gent gran (CS2.2) 20 p 

PE27 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a peixateries (CS2.1) 30 p 

PE28 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a restaurants (CS2.1) 30 p 

PE29 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a restauració de col·lectivitats (CS2.1) 30 p 

PE30 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a turistes i excursionistes (CS2.2) 20 p 

PE31 Desenvolupament de campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de 
proximitat orientades a la gran distribució (CS2.1) 30 p 

PE36 Projectes de col·laboració entre el sector pesquer i els centres de recerca buscant una 
millora en el patró d'explotació pesquer   (CS2.1) 30 p 

PE37 Projectes de col·laboració entre el sector pesquer i les Organitzacions No 
Governamentals per a la cerca d'una millora en el patró d'explotació pesquer (CS2.2) 20 
p 

PE38 Projectes de col·laboració entre el sector pesquer i els centres de recerca buscant una 
millora en la transformació dels productes (CS2.2) 20 p 

PE41 Creació o/i desenvolupament de marques col·lectives o de garantia que posin en valor 
la producció del sector pesquer (CS2.1) 30 p 

PE48 Campanyes de promoció de la gastronomia milla zero, basada en els productes pesquers 
de proximitat (CS2.1) 30 p 

PE50 Projectes d'informació, sensibilització i formació sobre els beneficis per a la salut dels 
productes pesquers (CS2.1) 30 p 

PE60 Projectes que divulguin els valors de les Reserves Marines d'Interès Pesquer i el paper 
de la pesca professional en la seva conservació i protecció (CS2.2) 20 p 

PE65 Projectes que promoguin la comercialització en mercats majoristes dels productes 
pesquers (CS2.2) 20 p 

PE66 Projectes que promoguin la comercialització en mercats minoristes dels productes 
pesquers (CS2.1) 30 p 

PE70 Suport al desenvolupament de fires gastronòmiques en l'àmbit d'actuació GALP Costa 
Brava (CS2.3) 10 p 

PE71 Assistència a fires gastronòmiques fora de l'àmbit d'actuació GALP Costa Brava (CS2.3) 
10 p 

PE72 Desenvolupament i divulgació de receptaris de gastronomia marinera de peix de baix 
cost comercial (CS2.2) 20 p 

PE73 Desenvolupament i divulgació de receptaris de gastronomia marinera de peix, mol·lusc i 
marisc local (CS2.3) 10  
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PE82 Millora dels processos de presentació, etiquetatge i envasament de la producció 
pesquera (CS2.1) 30 p 

PE83 Millora dels sistemes de traçabilitat de la producció pesquera (CS2.1) 30 p 

PE84 Millora en l'eficiència energètica en la cadena de valor de la producció pesquera (CS2.2) 
20 p 

PE85. Millora en la presentació en el punt de venda de la producció pesquera (CS2.1) 30 p 

PE86 Cerca de noves formes de presentació del producte pesquer (CS2.1) 30 p 

PE00 Altres tipologies de projectes no recollits en aquest llistat que consideri relacionats amb 
aquest eix  (CS2.4) 5 p 

EIX 2 SOSTENIBILITAT (CS1.2) 10 p. 

PE39 Projectes de col·laboració entre el sector pesquer i les Organitzacions No 
Governamentals per al desenvolupament de campanyes de protecció de la fauna marina 
(CS2.3) 10 p 

PE40 Projectes de col·laboració entre el sector pesquer i els Centres de Recerca per al 
desenvolupament de campanyes de protecció de la fauna o/i flora marina  (CS2.3) 10 p 

PE53 Creació, ampliació o millora d'empreses d'economia circular sobre la base de 
subproductes pesquers i residus marins- pesquers (CS2.2) 20 p 

PE55 Projectes que millorin en matèria de sostenibilitat mediambiental les activitats de 
submarinisme (CS2.3) 10 p 

PE56 Projectes que millorin en matèria de sostenibilitat mediambiental les activitats de turisme 
nàutic (CS2.3) 10 p 

PE61 Projectes de lluita contra el furtivisme en la qual participi la flota pesquera local (CS2.2) 
20 p 

PE87 Estudis i recerques sobre el medi marí (CS2.3) 10 p 

PE00 Altres tipologies de projectes no recollits en aquest llistat que es considerin relacionats 
amb aquest eix (CS2.4) 5  

EIX 3 DESENVOLUPAMENT (CS10.4) 2 p. 

PE01 Creació d'empreses per pescadors en sectors no relacionats amb la pesca (CS2.4) 5 p 

PE03 Creació d'empreses per familiars directes de pescadors en sectors no relacionats amb la 
pesca (CS2.4) 5 p 

PE07 Creació, ampliació o millora d'empreses d'activitats nàutiques (CS2.4) 5 p 

PE09 Creació, ampliació o millora d'empreses de submarinisme (CS2.4) 5 p 

PE10 Creació, ampliació o millora d'empreses de turisme actiu nàutic (CS2.4) 5 p 

PE12 Creació, ampliació o millora d'empreses de turisme mariner (CS2.2) 20 p 

PE13 Creació, ampliació o millora d'empreses de turisme nàutic (CS2.4) 5 p 

PE14 Creació, ampliació o millora d'hotels d'inspiració marinera (CS2.4) 5 p 

PE15 Creació, ampliació o millora d'espais museístics o de centres d'interpretació relacionats 
amb la cultura marinera (CS2.3) 10 p 

PE16 Creació, ampliació o millora de restaurants especialitzats en productes pesquers de 
proximitat (CS2.2) 20 p 

PE17 Creació, ampliació o millora d'espais museístics o de centres d'interpretació relacionats 
amb la cultura pesquera (CS2.3) 10 p 

PE18 Creació, ampliació o millora d'espais d'interpretació relacionats amb el medi marí (CS2.3) 
10 p 

PE19 Creació, ampliació o millora d'espais que millorin el benestar social de la comunitat 
pesquera  (CS2.4) 5 p 

PE20 Creació, ampliació o millora d'espais singulars que posin en valor la cultura marinera 
(CS2.2) 20 p 

PE21 Creació, ampliació o millora d'espais singulars que posin en valor la cultura pesquera 
(CS2.2) 20 p 

PE22 Creació, ampliació o millora d'espais singulars que posin en valor el medi natural marí i 
submarí (CS2.3) 10 p 

PE42 Creació o/i desenvolupament de campanyes que posin en valor el patrimoni cultural 
marítim-pesquer entre la població local (CS2.3) 10 p 

PE43 Creació o/i desenvolupament de campanyes que posin en valor turístic el patrimoni 
cultural marítim-pesquer (CS2.1) 30 p 

PE44 Millora de l'accessibilitat en les activitats turístiques marítim-pesqueres (CS2.3) 10 p 

PE45 Millora entorns portuaris pesquers de cara al desenvolupament d'activitats turístiques o 
excursionistes (CS2.3) 10 p 

PE46 Millora entorns portuaris pesquers de cara a la possibilitat d'oci i esplai de la població 
local (CS2.4) 5 p 

PE47 Millora en les instal·lacions de les confraries com a espais receptius de turisme mariner 
(CS2.2) 20 p 

PE49 Projectes d'informació, sensibilització i informació sobre els beneficis per a la salut de 
l'entorn marítim (CS2.1) 30 p 
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PE51 Projectes de desenvolupament artístic vinculats a espais marítims o/i entorns pesquers 
(CS2.4) 5 p 

PE52 Creació, ampliació o millora d'empreses de biotecnologia amb base en productes marins 
(CS2.2) 20 p 

PE57 Projectes que millorin l'accessibilitat de les activitats de submarinisme (CS2.4) 5 p 

PE58 Projectes que millorin l'accessibilitat de les activitats de turisme nàutic (CS2.4) 5 p 

PE59 Projectes que millorin l'accessibilitat de les experiències de turisme mariner (CS2.4) 5 p 

PE62 Projectes que promoguin o ajudin a millorar l'associacionisme de la dona en el sector 
pesquer (CS2.3) 10 p 

PE63 Projectes que promoguin o ajudin a millorar l'associacionisme de persones majors en el 
sector pesquer (CS2.4) 5 p 

PE64 Projectes que promoguin l'associacionisme en sectors i àmbits d'actuació marítims o/i 
pesquers (CS2.4) 5 p 

PE67 Projectes de documentació relacionats amb el patrimoni cultural, material i immaterial, 
marítim-pesquer (CS2.4) 5 p 

PE68 Projectes de documentació que permetin visibilitzar l'activitat pesquera (CS2.3) 10 p 

PE69 Projectes de millora i embelliment d'espais marítims pesquers per part d'ajuntaments 
(CS2.3) 10 p 

PE80 Creació, ampliació o millora d'empreses d'aqüicultura d'interior basades en el 
desenvolupament de microalgues (CS2.4) 5 p 

PE81 Creació, ampliació o millora d'empreses d'aqüicultura d'interior de producció pesquera 
(CS2.4) 5 p 

PE00 Altres tipologies de projectes no recollits en aquest llistat que es considerin relacionats 
amb aquest eix (CS2.4) 5  

EIX 4 FORMACIÓ (CS10.3) 5 p. 

PE32 Desenvolupament de campanyes de sensibilització que promoguin el relleu generacional 
en l'activitat pesquera (CS2.1) 30 p 

PE33 Desenvolupament de programes formatius que promoguin el relleu generacional en 
l'activitat pesquera (CS2.1) 30 p 

PE35 Desenvolupament de programes formatius que millorin la contribució del sector pesquer 
a la lluita contra el canvi climàtic (CS2.2) 20 p 

PE34 Desenvolupament de campanyes de sensibilització que millorin la contribució del sector 
pesquer a la lluita contra el canvi climàtic (CS2.2) 20 p 

PE54 Campanyes de sensibilització, informació i formació 3 R: reutilització, reciclatge i 
reducció de residus (CS2.2) 20 p 

PE00 Altres tipologies de projectes no recollits en aquest llistat que es considerin relacionats 
amb aquest eix (CS2.4) 5  

III.2. Segons la seva naturalesa, a quin tipus d'operació correspon el seu projecte?

 Productiu  No productiu

III.3. Ateses les tipologies de projectes indicats pel Reglament 1242/2014, indiqueu el tipus d'operació amb

el qual el seu projecte manté una major relació

 Augment de valor del sector pesquer o aqüícola

 Projecte de diversificació

 Projecte mediambiental

 Projecte sociocultural

 Projecte de desenvolupament i millora de la governança

Observacions de la gerència i/o el comitè en relació amb la informació que afecta a la informació sobre la tipologia

de l'operació

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ
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IV. LOCALIZACIÓ DEL PROJECTE I L’IMPACTE TERRITORIAL

IV.1. El seu projecte es realitza en una única localització física o principal determinada per al seu
desenvolupament

 Sí  No

Si la seva resposta és afirmativa, indiqui la direcció o direccions de la localització o localitzacions físiques del seu 

projecte: 

DOMICILI:   CODI POSTAL: 

MUNICIPI   COMARCA: 

IV. 2. Indiqueu l’àmbit on es desenvoluparà el projecte i/o en el que rebrà un beneficio directe SENYALEU

UNA ÚNICA OPCIÒ.
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES 

G J 
CS3.1 Projecte que es desenvolupa o/i presenta un benefici directe per a les comarques de l'Alt 

Empordà, del Baix Empordà i de la Selva 10 p 
CS3.2 Projecte que es desenvolupa o/i presenta un benefici directe per a dues comarques de les 

tres que formen part de l'àmbit GALP Costa Brava 5 p 
CS3.3 Projecte que es desenvolupa o/i presenta un benefici directe per a diversos municipis d'una 

de les comarques de l'àmbit GALP Costa Brava 2 p 
CS3.N El projecte no encaixa en cap de les situacions descrites en les tres situacions anteriors 0 p. 

IV. 3. Si no heu indicat l'ítem CS3.N expliqueu en quines localitzacions tindrà impacte i/o generarà 
impacte el vostre projecte

Observacions de la gerència i/o el comitè en relació amb la informació que afecta la localització i impacte 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 

V. INFORMACIÓ SOBRE L’ACUMULACIÓ D’AJUDES EN LES CONVOCATÒRIES ANTERIORS 

V.1. Indiqueu la quantia d'ajuda cobrada o concedida (en el cas que no hagi percebut el cobrament de

l'ajuda concedida de l'última convocatòria) en les convocatòries anteriors d'ajuda en el marc de la EDLP

GALP COSTA BRAVA 2014-2020 SENYALEU UNA ÚNICA OPCIÓ.
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES

G J 
CS4.1 No s'han obtingut ajudes en convocatòries anteriors 15 p 
CS4.2 S'han cobrat o obtingut ajudes en convocatòries anteriors per un import acumulat igual 

o inferior als 50.000 euros 10 p
CS4.3 S'han obtingut ajudes en convocatòries anteriors per un import acumulat superior a 

50.000 euros i inferior als 100.000 euros 5 p 

V.2. Totes les ajudes rebudes s’han justificat amb un import superior al 50 % de l’ajuda ajuda concedida?

 Sí        No         La persona o entitat sol·licitant no ha rebut ajuda en convocatòries anteriors

Observacions de la gerència i/o del comitè en relació amb la informació que afecta l'acumulació d'ajudes

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ
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VI. INFORMACIÓ SOBRE LA PERSONA O ENTITAT QUE SOL·LITA L’AJUDA

VI.1. Indiqueu la circumstància on  encaixeu com a sol·licitant i que contribueix a una major valoració de
la seva sol·licitud en la selecció d'operacions. Per que sigui valorat, ha d'acreditar les circumstàncies
presentant documentació acreditativa en els casos que fos necessari
ASSENYALEU UNA ÚNICA OPCIÓ, LA QUE MÉS LI AFAVOREIXI SEGONS EL CRITERI DE SELECCIÓ CS5
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES

ACREDITACIÓ DE LA CIRCUMSTÀNCIA G J 
CS5.1 Confraria de pescadors o federacions, 

empreses aqüícoles, Organització de 
Productors de Pesca, associacions de 
pescadors del territori, Federacions de 
Confraries i Associacions Aqüícoles 15 p 

Amb el centre de treball en el territori 

CS5.2 Empresa de transformació-
comercialització pesquera que demostrin 
compres anuals de peix de la Costa Brava 
superiors al 50% dels seus consums 15 p 

Amb el centre de treball en el territori. Si planteja 
mostrar que les compres són superiors al 50% dels 
seus consums (valor de compra) han de presentar un 
certificat de l'últim any de la primera compra (expedit 
per confraria o per l'embarcació, en el cas de venda 
directa). Haurà d'indicar el volum de compres de peix 
realitzat en l'últim any, identificat en els seus comptes 
anuals.  

CS5.3 Empresa de transformació o 
comercialització pesquera que no 
demostrin compres anuals de pescat Costa 
Brava superiors al 50% dels seus consums 
5 p 

CS5.4 Administracions locals o entitats sense 
ànim de lucre, públiques o privades, que 
promoguin projectes en els quals existeixi 
manifestació explícita de la necessitat del 
sector pesquer 10 p 

Amb el centre de treball en el territori, almenys durant 
el desenvolupament del projecte. La gerència 
contrastarà la naturalesa de l'entitat en els documents 
que permetin contrastar la seva identitat.  
La necessitat manifestada  per part del sector 
pesquer ha de documentar-se amb una carta signada 
per confraria, federació de confraries, associació de 
pescadors o OPP. No hem de confondre la declaració 
de necessitat manifesta amb l'habitual carta de suport 

CS5.5 Administracions locals o entitats sense 
ànim de lucre, públiques o privades, que 
promoguin projectes en els quals no 
existeixi una manifestació explícita de la 
necessitat del sector pesquer 5 p 

CS5.6 Iniciatives empresarials desenvolupades 
per pescadors o familiars directes (segons 
el criteri de la UE) de pescadors dins del 
sector pesquer 15 p 

Amb el centre de treball en el territori i demostrant el 
grau de parentiu (fins a segon grau en línia directa o, 
cosa que és el mateix, fills/as i néts/as) amb pescador 
o pescadora professional en actiu o jubilat/a. Per a
això ha de presentar-se còpia del llibre de família que
acrediti aquesta circumstància i documentació que
acrediti que la persona amb la qual es guarda parentiu
ha estat o és pecador professional

CS5.7 Iniciatives empresarials desenvolupades 
per pescadors o familiars directes (segons 
el criteri de la UE)) de pescadors fora del 
sector pesquer 5 p 

CS5.8 Centres de recerca que promoguin 
projectes en els quals existeixi 
manifestació explícita de la necessitat del 
sector pesquer 10 p 

Amb el centre de treball en el territori, almenys 
durant el desenvolupament del projecte. La gerència 
contrastarà la naturalesa de l'entitat en els 
documents que permetin contrastar la seva identitat.  
La necessitat manifestada s'acreditarà conforme a 
l'indicat en l'ítem CS5.4 

CS5.9 Centres de recerca que promoguin 
projectes en els quals no existeixi una 
manifestació de la necessitat explícita del 
sector pesquer 5 p 

CS5.10 Empreses de restauració de gastronomia 
marinera que desenvolupin iniciatives que 
posin en valor el producte pesquer o 
empreses que desenvolupin experiències 
de turisme mariner o pescaturisme, en tots 
dos casos amb la manifestació de 
necessitat explícita del sector pesquer. 10 
p 

CS5.11 Empreses de restauració de gastronomia 
marinera que desenvolupin iniciatives que 
posin en valor el producte pesquer o 
empreses que desenvolupin experiències 
de turisme mariner o pescaturisme, sense 
necessitat manifesta pel sector pesquer 5 p 

CS5.12 Entitats de turisme actiu en el medi marí 
amb desenvolupament i centre de treball 
permanent en l'àmbit d'actuació de la EDLP 
GALP Costa Brava 5 p 

Amb el centre de treball en el territori, amb inscripció 
al Registre de Turisme. Hi tenen cabuda empreses, 
clubs… i entitats que els integrin (federacions, 
associacions…) 

CS5.13 Empreses que formin part de marques 
col·lectives, marques de garantia, 
Denominacions d'Origen Protegides o 
Indicacions Geogràfiques Protegides amb 
origen en l'àmbit de la EDLP  10 p 

Amb el centre de treball en el territori. 
Certificat vigent de l’adhesió de l’empresa. 

CS5.14 Altres iniciatives amb encaix amb la EDLP 
que no trobin cabuda en les anteriors 2 p Amb el centre de treball en el territori 
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VI.2. Indiqueu, si és el cas, el grau d'integració en estructures de cooperació per part de la persona física
o jurídica sol·licitant
ASSENYALEU UNA ÚNICA OPCIÓ, LA QUE MÉS LI AFAVOREIXI SEGONS EL CRITERI DE SELECCIÓ CS6
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES

ACREDITACIÓ DE LA CIRCUMSTÀNCIA   G J 

CS6.1 Persona o entitat associada a una 
entitat de naturalesa associativa sense 
ànim de lucre l'objecte principal del 
qual és el desenvolupament 
territorial de l'àmbit marítim-pesquer 

de la Costa Brava 15 p 

Presentació de certificat de l'entitat a la qual 
estigui associada que indiqui la vigència de la 
seva situació com a persona o entitat associada 
en el moment de sol·licitar l'ajuda i en l'últim any 
des de la data de sol·licitud d'ajuda 

CS6.2 Persona o entitat associada a una 
entitat de naturalesa associativa sense 
ànim de lucre l'objecte principal del 
qual és el desenvolupament del 
sector pesquer o aqüícola de la 

Costa Brava 10 p 

CS6.3 Persona o entitat associada a una 
entitat de naturalesa associativa sense 
ànim de lucre l'objecte principal del 
qual és el desenvolupament del 

capital cultural de la Costa Brava 5 p 

CS6.4 Persona o entitat associada a una 
entitat de naturalesa associativa sense 
ànim de lucre l'objecte principal del 
qual és el desenvolupament del 

capital natural de la Costa Brava 5 p 

CS6.5 Persona o entitat associada a una 
entitat de naturalesa associativa sense 
ànim de lucre l'objecte principal del 
qual és el desenvolupament de 
qualsevol matèria no indicada 

anteriorment de la Costa Brava 2 p 

CS6.N Després d'observar les categories 
anteriors, la persona o entitat sol·licitant 
no encaixa en cap de les categories 

anteriors 0 p 

No necessita acreditar cap circumstància 

VI.3.a. Indiqueu si aporteu informació que acrediti la capacitat tècnica pel desenvolupament del projecte
ASSENYALEU UNA ÚNICA OPCIÓ, LA QUE MÉS LI AFAVOREIXI SEGONS EL CRITERI DE SELECCIÓ CS7
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES

ACREDITACIÓ DE LA CIRCUMSTÀNCIA G J 

CS7.1 

Acreditació expressa de la capacitat 
tècnica de la persona o entitat que 
promou el projecte i de la persona que 

dirigeix la seva execució 10 p 

Acreditació expressa de la capacitat tècnica de la 
persona o entitat que promou el projecte. Indicació 
del seu objecte social i descripció de l'experiència 
en el seu sector d'activitat (acreditació concreta, 
concisa i precisa) 
Acreditació expressa de la capacitat tècnica de la 
persona que dirigeix el projecte, indicant 
l'experiència en el desenvolupament de projectes 
d'aquesta naturalesa (acreditació concreta, 
concisa i precisa).  

CS7.2 

Acreditació expressa de la capacitat 
tècnica de la persona o entitat que 

promou el projecte  5 p 

CS7.N 
No s'acredita cap de les circumstàncies 

anteriors 0 p 

No necessita acreditar cap circumstància 

VI.3.b. Acreditació expressa de la capacitat tècnica de la persona o entitat que promou el projecte com a
sol·licitant de l'ajuda. Podeu fer referència a la presentació d’un currículum com a documentació adjunta
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VI.3.c. Acreditació expressa de la capacitat tècnica de la persona que dirigeix l'execució del projecte.
Podeu fer referència a la presentació d’un currículum com a documentació adjunta

VI.4. Ateses les tipologies de sol·licitants indicats pel Reglament 1242/2014, indiqueu el tipus de sol·licitant

amb el qual troba una major relació com a sol·licitant

 Organisme públic

 Persona jurídica

 Persona física

 Organització de pescadors

 Organization de productors

 ONG

 Centre de investigació/universitat

 Mixtes

Observacions de la gerència o/y el comitè en relació amb la informació que afecta a la persona o entitat sol·licitant 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 
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VII. INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÓMICA

VII.1. Indiqueu la circumstància o circumstàncies en la qual encaixa el projecte objecte de la seva
sol·licitud. Per tal que sigui considerat, ha d'acreditar les circumstàncies en els casos que fos necessari
tot presentant documentació acreditativa
PODEU ASSENYALAR DIVERSES OPCIONS
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES

ACREDITACIÓ DE LA 
CIRCUMSTÀNCIA 

G J 

CS8.1 Creació d'una nova empresa 10 p 

Document que acrediti la circumstància: 
constitució de nova empresa, informació 
fiscal d'obertura d’un nou centre de 
treball, contractes laborals en el moment 
de justificar la inversió 

CS8.2 Creació d'un nou centre de treball 10 p 

CS8.3 
Creació d'ocupació, inclòs l'autoocupació, 
amb un compromís de manteniment de cinc 
anys 10 p 

CS8.4 

Creació d'ocupació de col·lectius en risc 
d'exclusió laboral: persones aturades de 
llarga durada, persones amb una 
discapacitat superior al 33% o dones 5 p 

CS8.5 
Creació d'ocupació de persones ocupades 
anteriorment en el sector pesquer, inclosos 
els seus familiars directes 5 p 

CS8.6 

Consolidació d'ocupació, transformant 
contractes temporals en contractes 
indefinits, amb el compromís de 
manteniment durant 5 anys 5 p 

CS8.7 

Consolidació d'ocupació, transformant 
contractes a temps parcial en contractes a 
temps complet, amb el compromís de 
manteniment durant 5 anys 10 p 

CS8.8 
Ampliació d'una empresa o entitat que 
exerceixi una activitat econòmica, oferint 
serveis o productes fins ara inexistents 10 p 

Descripció del projecte i indicació dels 
seus resultats o indicadors objectius 
verificables 

CS8.9 
Ampliació d'una empresa o entitat que 
exerceixi una activitat econòmica, no oferint 
serveis o productes fins ara inexistents 5 p 

CS8.10 

Modernització d'una empresa que millori la 
seva eficiència tècnica o/i mediambiental o/i 
millori les condicions laborals de les 
persones emprades 5 p 

CS8.11 
Projectes que afavoreixin la promoció del 
consum dels productes de la mar 5 p 

CS8.12 
Projectes que afavoreixin la promoció del 
turisme marítim-pesquer 5 p 

CS8.N Després d'observar les categories 
anteriors, la persona o entitat sol·licitant no 
encaixa en cap de les categories anteriors 
0 p 

No es necessita acreditar cap 
circumstància 

VII.2.b. Definiu en quina mesura el seu projecte contribueix a la circumstància indicada en el cas que hagi
assenyalat que compleix algun dels següents ítems: CS8.1 CS8.2, CS8.8, CS8.9, CS8.10, CS8.11 y CS8.12.
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VII.2.c. Definiu la creació i/o consolidació d'ocupació que es produeix gràcies al desenvolupament del
projecte en el cas que hàgiu indicat que compliu algun dels següents ítems: CS8.3, CS8.4, CS8.5, CS8.6, i
CS8.7. Aquesta creació i consolidació de llocs de treball s’ha de mantenir per un període mínim de 5 anys.

VII.2.d. Indiqueu els llocs de treball que manteniu o creeu gràcies al desenvolupament del projecte.
Aquesta creació i consolidació de llocs de treball s’ha de mantenir per un període mínim de 5 anys.

Total Home Dona <40 
anys 

≥ 40 
anys 

Persones 
procedents del 
sector pesquer 

Persones 
en risc 

d'exclusió 

Creació 

Consolidació per ampliació 
jornada 

Consolidació de temporal a 
indefinit 

Observacions de la gerència o/y el comitè en relació amb la informació que afecta amb la generació d’ocupació i 

activitat econòmica 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 
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VIII. INFORMACIÓ SOBRE EL GRAU D'INNOVACIÓ QUE INCORPORA EL PROJECTE 
 
VIII.1. Indiqueu la circumstància en la qual encaixa com a sol·licitant i que contribueix a una major valoració 
de la seva sol·licitud en la selecció d'operacions. Per a aquesta valoració, ha d'acreditar les circumstàncies 
en els casos que fos necessari presentant documentació acreditativa 
ASSENYALEU UNA ÚNICA OPCIÓ, LA QUE MÉS LI AFAVOREIXI SEGONS EL CRITERI DE SELECCIÓ CS9 
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES 

 

 ACREDITACIÓ DE LA 
CIRCUMSTÀNCIA 

 G J 

CS9.1 

El projecte té com a objecte la cerca de 
mètodes, instruments o processos de 
qualsevol activitat, principal o auxiliar, en la 
cadena de valor del peix o de l'aqüicultura 15 p 

Document emès per facultatiu/a en 
funció de la matèria acreditada: 
enginyeria, arquitectura, biologia, 
medicina, història… 
La necessitat manifestada per part 
del sector pesquer ha de 
documentar-se amb carta signada 
per confraria, federació de 
confraries, associació de pescadors 
o OPP. No hem de confondre la 
declaració de necessitat manifesta 
amb l'habitual carta de suport 

   

CS9.2 

El projecte desenvolupa iniciatives no 
emprades fins al moment que permeten la 
reducció, reciclatge o reutilització dels residus 
marins o/i la millora del valor afegit en la 
cadena de valor del sector pesquer o aqüícola 
15 p 

   

CS9.3 
El projecte és promogut per un centre de 
recerca o/i tecnològic relacionat amb el sector 
marítim o/i pesquer 5 p 

   

CS9.4 

El projecte treballa en el desenvolupament 
d'una patent, un model d'utilitat o d'un disseny 
industrial per part d'una empresa, confraria o 
OPP 10 p 

   

CS9.5 

El projecte estudia la situació dels caladors o/i 
les relacions del patró d'explotació pesquer 
amb aquests, sense partir d'una necessitat 
manifestada pel sector pesquer 5 p 

   

CS9.6 
El projecte d'I+D+i sorgeix d'una necessitat 
manifestada de manera expressa i 
argumentada per part del sector pesquer 15 p 

   

CS9.7 
El projecte d'I+D+i desenvolupa una recerca 
que contribueix a la divulgació de la història 
marítima o/i pesquera de la Costa Brava 5 p 

   

CS9.8 
El projecte d'I+D+i desenvolupa una recerca 
que contribueixi a la divulgació del patrimoni 
natural marítim de la Costa Brava 5 p 

Descripció del projecte i indicació 
dels seus resultats o indicadors 
objectius verificables 
Descripció de l'operació i detall dels 
seus indicadors objectius 
verificables. 
La necessitat manifestada per part 
del sector pesquer ha de 
documentar-se amb carta signada 
per confraria, federació de 
confraries, associació de pescadors 
o OPP. No hem de confondre la 
declaració de necessitat manifesta 
amb l'habitual carta de suport 

   

CS9.9 
El projecte d'I+D+i desenvolupa una recerca 
que contribueixi a la conservació-protecció del 
patrimoni natural marítim de la Costa Brava 5 p 

   

CS9.10 

El projecte d'I+D+i desenvolupa una recerca 
que contribueixi a la conservació-protecció del 
patrimoni cultural marítim-pesquer de la Costa 
Brava 5 p 

   

CS9.11 
 

El projecte té com a objecte la cerca de 
mètodes, instruments o processos que 
permetin millorar la situació de les persones 
emprades en el sector pesquer, millorant 
l'ocupabilitat d'aquestes persones o el seu 
acompliment i partint d'una necessitat 
manifestada per part del sector pesquer 15 p 

   

CS9.12 
 

El projecte té com a objecte la cerca de 
mètodes, instruments o processos que 
permetin millorar la situació de les persones 
emprades en el sector pesquer, millorant 
l'ocupabilitat d'aquestes persones o el seu 
acompliment, no partint d'una necessitat 
manifestada per part del sector pesquer 5 p 

   

CS9.N Després d'observar les categories anteriors, el 
projecte promogut no encaixa en cap de les 
categories anteriors 0 p 

No és necessari acreditar la situació    
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VIII.2. En el cas de no haver respost a l'ítem CS.9.N,  expliqui de forma concreta el grau de innovació que 

incorpora el seu projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions de la gerència o/y el comitè en relació en relació amb la informació relacionada amb la innovació 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 
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IX. CONTRIBUCIÓ A LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
 
IXI.1. En relació amb la lluita contra el canvi climàtic i la valorització mediambiental, indiqueu quina situació 
o situacions encaixen amb la naturalesa de la persona física o jurídica que sol·licita l'ajuda o amb el 
projecte per al qual sol·licita l'ajuda. Per a aquesta valoració, ha d'acreditar les circumstàncies en els casos 
que fos necessari presentant documentació acreditativa 
PODEU ASSENYALAR DIVERSES OPCIONS 
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES 

 

 ACREDITACIÓ DE LA 
CIRCUMSTÀNCIA 

 G J 

CS10.1 
Promou una entitat amb una certificació de 
qualitat ambiental o amb un sistema de 
gestió ambiental certificat 15 p Document que acrediti la circumstància. 

   

CS10.2 
L'entitat participa en plans de gestió del 
litoral o del sector pesquer  15 p 

   

CS10.3 

El projecte incorpora l'ús d'energies 
renovables, més enllà de les obligades per 
l'atenció a normes d'edificació o enginyeria 
10 p 

Descripció del projecte i indicació dels 
seus resultats o indicadors objectius 
verificables 
Document emès per un facultatiu/a en 
funció de la matèria acreditada: 
enginyeria, arquitectura, biologia, 
ciències de la mar 

   

CS10.4 

El projecte incorpora l'ús d'elements 
energètics amb la qualificació energètica 
més exigent mediambientalment (grau A o 
similar) 5 p 

   

CS10.5 
El projecte pot qualificar-se com un 
projecte d'economia circular 15 p 

   

CS10.6 
El projecte millora la gestió dels residus 
aplicant sistemes per a la seva reducció, 
reciclatge o reutilització 10 p 

   

CS10.7 
El projecte redueix la petjada de carboni 
10 p 

   

CS10.8 El projecte redueix la petjada hídrica 10 p    

CS10.9 
El projecte contribueix a la conservació o/i 
protecció d'Espais Naturals Protegits o/i 
del medi marí 15 p 

   

CS10.10 

El projecte contribueix a la reducció 
d'impactes mediambientals de qualsevol 
naturalesa produïts en els entorns 
portuaris o/i en els caladors 15 p 

   

CS10.11 
El projecte genera resultats que milloren el 
patró de pesca i els seus impactes en 
relació amb el canvi climàtic 15 p 

   

CS10.12 

El projecte introdueix elements de 
sensibilització en matèria mediambiental 
o/i en relació amb la lluita contra el canvi 
climàtic 5 p 

   

CS10.N Després d'observar les categories 
anteriors, la persona o entitat sol·licitant no 
encaixa en cap de les categories anteriors 
0 p 

No és necessari acreditar la situació    

 
IX.2. Expliqueu de manera concreta els aspectes que hàgiu assenyalat en la pregunta anterior 
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IX.3. El desenvolupament del projecte genera impactes negatius en relació amb la lluita contra el canvi 

climàtic o/i en relació amb la valorització mediambiental? 

 Sí  No 

 

IX.4. Si heu respost afirmativament, indiqueu els impactes generats i la manera de corregir-los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions de la gerència o/y el comitè en relació amb la informació relacionada amb el canvi climàtic 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 
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X. PERSPECTIVA DE GÈNERE I IGUALTAT 
 
X.1. En relació amb la perspectiva de gènere i a les polítiques d'igualtat indiqueu quina situació o 
situacions encaixen amb la naturalesa de la persona física o jurídica que sol·licita l'ajuda o amb el projecte 
per al qual sol·licita l'ajuda. Indiqueu la circumstància amb la qual encaixa com a sol·licitant i que 
contribueix a una major valoració de la seva sol·licitud en la selecció d'operacions. Per a aquesta 
valoració, ha d'acreditar les circumstàncies en els casos que fos necessari presentant documentació 
acreditativa 
ASSENYALEU UNA ÚNICA OPCIÓ, LA QUE MÉS LI AFAVOREIXI SEGONS EL CRITERI DE SELECCIÓ CS11 
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES 

 

 ACREDITACIÓ DE LA 
CIRCUMSTÀNCIA 

 G J 

CS11.1 Promouen dones empresàries com a 
persones físiques o empreses persones 
jurídiques amb un percentatge de 
participació femenina en el capital social 
igual o superior al 50% 15 p  

Atenció a la identitat de persona 
física o a composició capital o fons 
social d'empresa persona jurídica. 
Escriptura de constitució de la 
persona jurídica amb modificacions 
posteriors que afectin la seva 
composició societària 

   

CS11.2 Promouen empreses persones jurídiques 
amb un percentatge de participació femenina 
en el capital social igual o superior al 25% i 
inferior al 50% 10 p 

   

CS11.3 Promouen empreses persones jurídiques 
amb un percentatge de participació femenina 
en el capital social igual o superior al 5% i 
inferior al 25% 5 p 

   

CS11.4 Projectes promoguts per entitats que comptin 
amb un pla d'igualtat certificat 15 p 

Presentació del pla d'igualtat i de 
document acreditatiu de la seva 
certificació 

   

CS11.5 Projectes promoguts per empreses, 
administracions públiques o per entitats 
sense ànim de lucre que demostrin 
curricularment la direcció femenina del 
projecte 15 p 

Indicació de la persona responsable, 
justificant la direcció en el projecte 
sobre la base del currículum 

   

CS11.6 Projectes promoguts per confraries de 
pescadors, OPP’s o associacions de 
pescadors que demostrin curricularment la 
direcció femenina del projecte 15 p 

   

CS11.7 Projectes promoguts per empreses, 
administracions públiques o per entitats 
sense ànim de lucre que demostrin 
curricularment la participació en la gestió del 
projecte d'una dona 5 p 

   

CS11.8 Projectes promoguts per confraries de 
pescadors, OPP’s o associacions de 
pescadors que demostrin curricularment la 
participació en la gestió del projecte d'una 
dona 10 p 

   

CS11.9 Projectes promoguts per confraries de 
pescadors, OPP’s o associacions de 
pescadors amb participació efectiva 
femenina en els seus òrgans de govern 15 p 

Certificat de l'entitat de participació 
femenina en l’òrgan governo 

   

CS11.10 Projectes promoguts per confraries de 
pescadors, OPP’s o associacions de 
pescadors amb ocupació femenina 10 p 

Certificat de l'entitat de l'ocupació 
femenina 

   

CS11.11 Projectes promoguts per associacions de 
dones de la pesca 15 p 

Estatuts de l'associació 

   

CS11.12 Projectes promoguts per associacions de 
dones 10 p 

   

CS11.13.  Projectes dirigits, principalment, a visibilitzar 
el paper de la dona en les activitats de la 
cadena de valor de la pesca  15 p 

Descripció del projecte i indicació 
dels seus resultats o indicadors 
objectius verificables 

   

CS11.14 Projectes dirigits, principalment, a promoure 
la igualtat o/i la perspectiva de gènere 15 p 

   

CS11.N Després d'observar les categories anteriors, 
la persona o entitat sol·licitant no encaixa en 
cap de les categories anteriors 0 p 

No és necessari acreditar la situació 
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X.2. Expliqueu de forma concreta la resposta que hàgiu assenyalat en la pregunta anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observacions de la gerència i/o el comitè en relació amb la informació relacionada amb la perspectiva de gènere 

i igualtat 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 
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XI. PARTICIPACIÓ JUVENIL I RELLEU GENERACIONAL 

 
XI.1. En relació a la participació juvenil i el relleu generacional indiqueu quina situació o situacions 
encaixen amb la naturalesa de la persona física o jurídica que sol·licita l'ajuda o amb el projecte per al qual 
sol·licita l'ajuda. Indiqueu la circumstància en la qual encaixa com a sol·licitant i que contribueix a una 
major valoració de la seva sol·licitud en la selecció d'operacions. Per a aquesta valoració, heu d'acreditar 
les circumstàncies en els casos que fos necessari presentant documentació acreditativa. 
Es consideren joves a les persones que no hagin superat els 40 anys 
ASSENYALEU UNA ÚNICA OPCIÓ, LA QUE MÉS LI AFAVOREIXI SEGONS EL CRITERI DE SELECCIÓ CS12 
COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES 

 

 ACREDITACIÓ DE LA 
CIRCUMSTÀNCIA 

 G J 

CS12.1 Promouen joves com a persones físiques 
o empreses persones jurídiques amb un 
percentatge de participació juvenil en el 
capital social igual o superior al 50% 15 p Atenció a la identitat de persona física 

o a composició capital o fons social 
d'empresa persona jurídica. Escriptura 
de constitució de la persona jurídica 
amb modificacions posteriors que 
afectin la seva composició societària 

   

CS12.2 Promouen empreses persones jurídiques 
amb un percentatge de participació juvenil 
en el capital social igual o superior  el 25% 
i inferior al 50% 10 p 

   

CS12.3 Promouen empreses persones jurídiques 
amb un percentatge de participació juvenil 
en el capital social igual o superior al 5% i 
inferior al 25% 5 p 

   

CS12.4 Accions formatives no reglades o/i accions 
de sensibilització concertades amb 
centres d'educació de qualsevol nivell 15 p 

Carta de suport i possible participació 
al desenvolupament del projecte d'un 
centre educatiu 

   

CS12.5 Projectes promoguts per empreses, 
administracions públiques o per entitats 
sense ànim de lucre que demostrin 
curricularment la direcció juvenil del 
projecte 15 p 

Indicació de la persona responsable, 
justificant la direcció en el projecte 
sobre la base del currículum 

   

CS12.6 Projectes promoguts per confraries de 
pescadors, OPP’s o associacions de 
pescadors que demostrin curricularment la 
direcció juvenil del projecte 15 p 

   

CS12.7 Projectes promoguts per empreses, 
administracions públiques o per entitats 
sense ànim de lucre que demostrin 
curricularment la participació en la gestió 
del projecte d'una persona jove 5 p 

   

CS12.8 Projectes promoguts per confraries de 
pescadors, OPP’s o associacions de 
pescadors que demostrin curricularment la 
participació en la gestió del projecte d'una 
persona jove 10 p 

   

CS12.9 Projectes promoguts per confraries de 
pescadors, OPP’s o associacions de 
pescadors amb participació efectiva juvenil 
en els seus òrgans de govern 15 p 

Certificat de l'entitat de participació 
juvenil en òrgan governo 

   

CS12.10 Projectes promoguts per empreses, 
confraries de pescadors, OPP’s o 
associacions amb ocupació juvenil 10 p 

Certificat de l'entitat d'ocupació jove 

   

CS12.11 Projectes promoguts per associacions de 
joves pescadors professionals 15 p 

Estatuts de l’associació 

   

CS12.12 Projectes promoguts per associació de 
joves 10 p 

   

CS12.13  Projectes dirigits, principalment, a 
promoure el relleu generacional o/i la 
participació juvenil 15 p 

Descripció del projecte i indicació dels 
seus resultats o indicadors objectius 
verificables 

   

CS12.14 Projectes centrats en la comunicació 
intergeneracional 15 p 

   

CS12.N Després d'observar les categories 
anteriors, la persona o entitat sol·licitant 
no encaixa en cap de les categories 
anteriors 0 p 

No és necessari acreditar la situació 
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XI.2. Expliqueu de forma concreta la resposta que heu assenyalat a la pregunta anterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observacions de la gerència i/o el comitè en relació amb la informació relacionada amb la participació juvenil i el 

relleu generacional 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 
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XII. ALTRES IMPACTES SOCIALS 

 
XII.1. En relació amb altres impactes socials indiqueu quina situació o situacions encaixen amb la 
naturalesa de la persona física o jurídica que sol·licita l'ajuda o amb el projecte per al qual sol·licita l'ajuda. 
Indiqueu la circumstància en la qual encaixa com a sol·licitant i que contribueix a una major valoració de 
la seva sol·licitud en la selecció d'operacions. Per a aquesta valoració, heu d'acreditar les circumstàncies 
en els casos que fos necessari presentant documentació acreditativa. 
 
ASSENYALEU UNA ÚNICA OPCIÓ, LA QUE MÉS LI AFAVOREIXI SEGONS EL CRITERI DE SELECCIÓ CS13 
 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR LA INFORMACIÓ DE LES DUES ÚLTIMES COLUMNES OMBREJADES 

 

 ACREDITACIÓ DE LA 
CIRCUMSTÀNCIA 

 G J 

CS13.1 
Projectes promoguts per associacions de 
persones majors que demostrin la seva 
vinculació a l'àmbit pesquer 15 p 

Estatuts de l'associació i, en el seu cas, 
carta de reconeixement de la confraria o 
associació de pescadors de la seva 
vinculació al sector pesquer. 
En el cas d'entitats declarades d'interès 
social o d'utilitat pública, document que 
acrediti aquesta qualificació. 
Entitats o delegacions d'aquestes amb 
una antiguitat superior a l'any i amb 
domicili social o domicili de delegacions 
en l'àmbit GALP Costa Brava. 

   

CS13.2 
Projectes promoguts per associacions de 
persones majors que no demostrin la seva 
vinculació a l'àmbit pesquer 2 p 

   

CS13.3 

Projectes promoguts per associacions 
declarades d'interès social o d'utilitat 
pública que demostrin la seva vinculació a 
l'àmbit pesquer 15 p 

   

CS13.4 

Projectes promoguts per associacions 
declarades d'interès social o d'utilitat 
pública que no demostrin la seva 
vinculació a l'àmbit pesquer 2 p 

   

CS13.5 

Projectes promoguts per pescadors 
professionals o entitats integrades 
majoritàriament per pescadors 
professionals en actiu o jubilats 15 p 

   

CS13.6 

Projectes promoguts per entitats sense 
ànim de lucre, públiques o privades, que 
promoguin els beneficis per a la salut dels 
recursos marítims-pesquers 10 p 

Descripció del projecte i indicació dels 
seus resultats o indicadors objectius 
verificables  
Entitats o delegacions d'aquestes amb 
una antiguitat superior a l'any i amb 
domicili social o domicili de delegacions 
a l'àmbit GALP Costa Brava 

   

CS13.7 

Projectes promoguts per entitats sense 
ànim de lucre, públiques o privades, que 
divulguin el patrimoni cultural-natural 
marítim-pesquer 10 p 

   

CS13.8 

Projectes promoguts per empreses o per 
entitats sense ànim de lucre, públiques o 
privades, que formulin projectes que 
millorin l'accessibilitat 10 p 

   

CS13.9 

Projectes promoguts per entitats sense 
ànim de lucre, públiques o privades, que 
millorin l'accés a serveis per part de la 
comunitat pesquera 10 p 

   

CS13.10 
Projectes que contribueixin a la integració 
social o/i laboral de persones amb 
discapacitats a la Costa Brava 15 p 

   

CS13.11 

Projectes promoguts per entitats que 
integrin laboralment a persones en risc 
d'exclusió social o/i laboral a la Costa 
Brava 15 p 

Empreses o entitats que acreditin 
l’ocupació de persones amb risc 
d'exclusió: persones refugiades, 
víctimes de violència de gènere, 
persones amb discapacitats, persones 
desocupades de llarga durada, 
persones exrecluses, persones en 
programes de lluita contra addiccions. 
Aquestes persones han de 
desenvolupar el seu treball en centres 
de treball situats en l'àmbit d'actuació 
del GALP Costa Brava 

   

CS13.N Després d'observar les categories 
anteriors, la persona o entitat sol·licitant no 
encaixa en cap de les categories anteriors 
0 p 

No és necessari acreditar la situació    
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XII.2. Expliqueu de forma concreta la resposta que heu assenyalat a la pregunta anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observacions de la gerència i/o el comitè en relació amb la informació relacionada amb los impactes socials 

indicats 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 
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XIII. QÜESTIONS A ACREDITAR SOBRE LA BASE DE LA QUANTIA I LA NATURALESA DE L'AJUDA 
 
XIII.A. SOL·LICITUDS D'AJUDA PER A UN PERCENTATGE SUPERIOR Al 50% 
 
L'article 95 Reglament 508/2014 FEMP regula la intensitat de l'ajuda pública. En el cas de projectes 

finançats entre el 50 i 100% de la inversió, com aquest i altres, és necessari complir una sèrie de requisits: 

1. Els Estats membres aplicaran una intensitat màxima de l'ajuda pública igual al 50% de la despesa 

subvencionable total de l'operació. 

(…) 

3. Com a excepció al que es disposa en l'apartat 1, els Estats membres podran aplicar una intensitat d'ajuda 

pública entre el 50% i el 100% de la despesa subvencionable total quan: 

a) l'operació es dugui a terme en virtut del títol V, capítols I, II o IV, i compleixi tots els criteris següents:  

i) ser d'interès col·lectiu; 

ii) tenir un beneficiari col·lectiu; 

iii) presentar característiques innovadores a escala local, si es considera pertinent 

b) l'operació es dugui a terme en virtut del títol V, capítol III, compleixi els criteris a què es refereix el 

present apartat, lletra a), incisos i), *ii) o *iii), del present apartat, i s'ofereixi accés públic als seus resultats 

(…) 

4. Com a excepció al que es disposa en l'apartat 1, s'aplicaran percentatges addicionals d'intensitat de 

l'ajuda pública a tipus específics d'operacions com s'estableix en l'annex I. 

 

XIV.0. La sol·licitud d'ajuda supera el 50% de la inversió sobre la qual es formula o al 80%, en el cas 

d'operacions que afectin la pesca artesanal? 

 Sí        No 

 

XIII.A.1. Si sol·licita ajuda és un percentatge superior al 50% de la inversió o al 80%, en el cas d'operacions 

que afectin la pesca artesanal, expliqueu l'interès col·lectiu del projecte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XIII.A.2. Si sol·liciteu ajuda per un percentatge superior al 50% de la inversió o al 80%, en el cas 

d'operacions que afectin la pesca artesanal, expliqui la naturalesa col·lectiva de l'entitat sol·licitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| 29 

XII.A.3. Si sol·liciteu ajuda per un percentatge superior al 50% de la inversió, o al 80%, en el cas

d'operacions que afectin la pesca artesanal, expliqui la innovació que incorpora el seu projecte a nivell

local

XII.A.4. Si sol·liciteu ajuda per un percentatge superior al 50% de la inversió o al 80%, en el cas

d'operacions que afectin la pesca artesanal, expliqui com facilitarà l’accés públic als resultats

XIII.A.5. Si sol·liciteu ajuda per un percentatge superior al 50% de la inversió o al 80%, en el cas

d'operacions que afectin la pesca artesanal, i el seu projecte aborda estudis, recerques diverses,

desenvolupament de materials, documentals o altres, subscriu l'obligació de lliurar els mateixos en format

digital a l'Associació GALP Costa Brava perquè pugui difondre els mateixos en la seva pàgina WEB.

 Sí, la persona o entitat sol·licitant subscriu aquesta obligació en el cas de rebre una ajuda superior al 50% o al

80%, en el cas d'operacions que afectin la pesca artesanal

 La persona o entitat sol·licitant no subscriu aquesta obligació en el cas de rebre una ajuda superior al 50% o al

80%, en el cas d'operacions que afectin la pesca artesanal
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XIII B. SOLICITUDS D’AJUDA DE NATURALEZA PRODUCTIVA 

En operacions de naturalesa productiva s’ha de presentar una anàlisi de viabilitat econòmic i financer del projecte 

d'inversió-finançament lligat a aquesta sol·licitud, no de l'empresa en el seu conjunt, signat per un Servei 

d’assessorament Empresarial d’una administració pública o bé per una persona qualificada (economista o titulada 

en ciències empresarials o professional amb formació de grau mitjà o superior en finances o similar). 

Aquesta anàlisi de viabilitat comptarà, com a mínim, amb una anàlisi de tresoreria provisional (anàlisi de viabilitat 

anual) per un període mínim de 5 anys. L'anàlisi ha de demostrar que el projecte d'inversió-finançament és viable 

en el supòsit de no rebre cap mena d'ajuda. 

Observacions de la gerència i/o el comitè en relació amb la informació relacionada  amb les condiciones especials 

de les ajudes en base al import sol·licitat i al tipus d’operació. 

COM A SOL·LICITANT NO HEU D'EMPLENAR AQUESTA INFORMACIÓ 

XIV. DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITA O COMPLETA LA INFORMACIÓN D’AQUESTA MEMORIA

Amb independència de la documentació que adjunta a la sol·licitud oficial de la convocatòria, indiqui la 

documentació que presenta per a acreditar la valoració dels criteris de selecció o per a completar la informació 

d'aquesta memòria. 

Recordi  que la puntuació d'un criteri de selecció ha d'estar prou acreditada. 
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XV. PROTECCIÓ DE DADES:

Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava i tot el seu personal tractem les dades de caràcter personal 

segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 

5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD). 

La persona sotasignada autoritza l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava a tractar les seves dades 

personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del 

que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i de l'article 11 de la LOPDGDD s'informa de les següents dades: 

Responsable del tractament de les seves dades personals: Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava 

NIF: G55275770 CARRER TER VELL, 22 - 17258 - L´ESTARTIT, TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA)  Telèfon: 

659 685 400   info@galpcostabrava.cat. 

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça: dpd@galpcostabrava.cat. 

Finalitat del tractament: Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava tractarà la informació facilitada per a 

la tramitació de l’ajut GALP-FEMP i per a fer-li arribar informació que pugui ser del seu interès. Les imatges per a 

fer difusió de les activitats. 

Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de 

l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 

Destinataris: Les seves dades seran tractades per Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, per 

col·laboradors i prestadors de serveis. 

Legitimació: Les seves dades seran tractades en base el seu consentiment, el qual es sol•licita en el present 

document. 

Drets: L'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al 

nostre domicili fiscal o a través del correu electrònic dpd@galpcostabrava.cat, havent-se d'identificar degudament 

i sol•licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat y 

no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat. 

A més, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació 

addicional o presentar una reclamació. 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, 

sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment 

a Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava a captar la seva imatge personal o la de les instal·lacions i 

productes del projecte, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què resulti clarament identificables. 

L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava 

o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades per l’Associació Grup d’Acció Local

Pesquer Costa Brava i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc.

Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava es compromet a adoptar en tot moment les oportunes

mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

꙱  AUTORITZO a l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava a que m’enviï informació. 

AUTORITZA amb aquesta signatura a tots els tractaments anteriorment descrits. 

AUTORITZO la publicació de les imatges: 

Signat: 

NO AUTORITZO la publicació de les imatges: 

Signat: 
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